
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
.•1

I»’

Proletari din foaie țării», uniți-vă I

ȘEOINfA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV Âl C.C. Al P.C.O.

§
§ ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, luni, 4 sep
tembrie, sedinfa Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. La ședință au participat, 
ca invitați, primii secretari ai 
comitetelor județene de partid, 
membri ai guvernului, alte ca
dre de conducere din econo
mie.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat RAPORTUL PRI
VIND ÎNDEPLINIREA PLA
NULUI LA INDICATORII FI
ZICI ȘI VALORICI IN IN
DUSTRIE, COMERȚ EXTE
RIOR și INVESTIȚII, IN PE
RIOADA 1.1—31. VIII 1989 ȘI 
PE LUNA AUGUST a.c. De 
asemenea, au fost analizate 
RAPORTUL PRIVIND ÎNCA
DRAREA IN CONSUMURILE 
NORMATE DE MATERII PRI
ME. MATERIALE, COMBUS
TIBILI ȘI ENERGIE ELEC
TRICA. ÎN SEMESTRUL I 
1989: RAPORTUL PRIVIND
UTILIZAREA MAȘINILOR, U- 
TII AJELOR ȘI INSTALAȚI
ILOR DIN INDUSTRIE, CON
STRUCȚII Ș! TRANSPOR
TURI ÎN SEMESTRUL I 1989; 
RAPORTUL PRIVIND ÎNDE
PLINIREA PLANULUI DE 
REPARAȚII CAPITALE. RE
VIZII GENERALE ȘI MO
DERNIZĂRI ALE FONDURI
LOR FIXE ÎN SEMESTRUL I 
1989.

S-a arătat că. in zilele pre
mergătoare ședinței, realizarea 
planului a fost amplu discuta
tă cu conducerile ministerelor, 
centralelor industriale și ale

marilor Întreprinderi, cu or
ganele de sinteză, cu directorii 
institu/elor de cercetare și alte 
cadre de bază din economie, 
cu acest prilej fiind clarifica
te o serie de probleme și sta
bilite măsuri concrete in ve
derea îndeplinirii, in bune 
conditiuni, a planului pe sep
tembrie și, în general, pe cele 
patru luni ee au mai rămas 
din acest an. S-a subliniat că, 
în primele opt luni ale anu
lui, pe ansamblu, producția 
marfă industrială a înregistrat 
un ritm de creștere de 1 la 
sută, iar producția netă de 
peste 8 la sută, comparativ cu 
aceeași perioadă din 1988. Cu 
toate acestea, în unele sectoare 
realizările nu se situează la 
nivelul posibilităților existen
te, al prevederilor de plan.

Secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a insistat asupra necesității de 
a se asigura realizarea produc
ției de export și a exportului, 
care trebuie să constituie o 
problemă centrală pentru toa
te unitățile economice. Este 
necesar să se? ia toate măsu
rile pentru a se asigura exe
cutarea și livrarea întregului 
fond de marfă stabilit, in con
dițiile de calitate și Ia terme
nele prevăzute în contracte.

S-a cerut ca, in conformitate 
cu prevederile legale, cu prin
cipiile autoconducerii și auto- 
gestiunii, toate intreprinderiie 
să poarte răspunderea deplină 
pentru încheierea contractelor, 
atit pentru producția destinată
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La Baia Mare, in competiția de gimnastica ritmică

UN RIDICAT
La sfîrșitul săptămînii tre

cute, în Sala Sporturilor „Da
cia" din Baia Mane au avut loc 
finalele competiției naționale 
Daciada la gimnastică ritmică, 
categoriile de clasificare a II-a, 
I și maestre. Concursul s-a ri
dicat la un remarcabil nivel 
tehnic și artistic, prin partici
parea oelor mai bune sportive 
din cluburile și asociațiile 
sportive din întreaga țară, cit 
și prin prezenta gimnastelor 
din lotul național, care s-au 
pregătit intens în acest an 
pentru apropiatele Campionate 
Mondiale de la Sarajevo (Iugo
slavia),' de la sfîrșitul acestei

CAMPIOANA LA MASCULIN!

NIVEL TEHNIC
luni. Așadar, finalele Daciadei 
la „ritmică" au fost un examen 
sever, exigent nu numai pen
tru componentele lotului, ci si 
pentru schimbul de mîine. în 
ideea bună a federației de 
specialitate de a fi selecționate, 
cu acest prilej, cele mal talen
tate și de perspectivă tinere 
pentru noul ciclu olimpic. Pro
gramul întrecerilor de la Baia 
Mare a fost foarte dens, cu 
concurs general, pe echipe Si 
finale la cinci obiecte, la toa
te cele trei categorii de clasi
ficare. ceea ce a solicitat din 
plin corpul de arbitre și tehni
cieni. Este locul să amintim de 
excelenta organizare, asigurată 
de C.J.E.F S. Maramureș și 
A.B.S. din Baia Mare, și de 
prezenta unui public, din oe in 
ce mai numeros, venit să vadă 
prestațiile artistice ale 
mai -bune gimnaste.

La categoria a II-a de 
care, pe locul întîi s-a ____
Ancuta Goia (C.S.S. Reșița, an-

oelor

clasifi- 
situat

EDINTA CONSILIULUI DE STAT-»

La Baza B.T.T. Herăstrău 
din Capitală, întrecerile celor 
15 echipe (8 masculine și 7 
feminine) de tir cu arcul au 
încheiat spectaculos — cum au 
și început, de altfel — finalele

ȘI ARTISTIC 
trenoare Floarea Oravetz). Reși- 
țeanca, care a participat, c« 
prestații notabile, și la Con
cursul Prietenia, din luna au
gust, la Ploiești, s-a dovedi* 
acum și mai bine pregătită și a 
fost apreciată de către brigăzile 
de arbitre cu note de 9,60 
minge, măciuci și panglică 
concursul general și 9,35 
coardă și 9.00 la cerc. Ea a 
talizat 47,15 p. un punctaj toar
te bun și. in același timp, pro
mițător.

La categoria I. Mariana Apos- 
tu (C.S.S. Triumf București, an- 
trenoare Doina Firică). compo
nentă a lotului național, a avut 
in Elena Marghidan (C.S.S. 1
Constanța, antrenoare Gabriela 
Păun), si ea eomnon'“ntă a lo
tului național, o adversară care 
a „talonat-o“ tot timpul. Dar 
Mariana s-a mobilizat mai bine

la 
in 
la 

to-

Elena DOBiNCĂ
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Luni, 4 septembrie a.c., a avui 
loc ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

La lucrările ședinței au parti
cipat, ca invitați, membri ai 
guvernului și alți conducători 
de organe centrale.

în cadrul lucrărilor înscrise 
pe ordinea de zi, Consiliul de 
Stat a dezbătut și adoptat de
cretele privind unele măsuri 
pentru îmbunătățirea organiză
rii și reducerea numărului de 
personal din aparatul unor mi
nistere, altor organe centrale 
și locale și al unor centrale in
dustriale.

Elaborate pe baza hotăririi 
adoptate de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. eu 
privire la reducerea personalu
lui din aparatul de stat, per
fectionarea structurilor organi
zatorice și mai buna utilizare 
a personalului, decretele con
țin norme menite să asigure 
îmbunătățirea generală a acti
vității și creșterea răspunderii 
tuturor cadrelor de partid și 
de stat, a Întregului personal 
muncitor, in organizarea și des
fășurarea activității de dezvol
tare economico-socială a 
patriei.

în continuarea ordine! de zi, 
Consiliul de Stat a examinat 
și ratificat Acordul privind 
prelungirea și modificarea A- 
cordului pe termen lung de 
eolaborare economică, indus
trială și tehnică intre guvernul 
Republicii Socialiste România 
și guvernul Republicii Italiene, 
semnat la Roma, la 22 mal 
1973.

Proiectele de decrete privind 
uncie măsuri pentru îmbună
tățirea organizării și reducerea 

.numărului de personal din a- 
paratul unor ministere, aitor 
organe centrale și locale și 
al unor centrale industriale, 
precum și Acordul menționa) 
au fost, în prealabil, examinate 
și avizate favorabil de Consi
liul Legislativ.

De asemenea, in cadrul șediu 
tei Consiliului de Stat au fost 
dezbătute și aprobate Raportul 
Comisiei pentru analiza actl 
vității de soluționare a propu
nerilor, sesizărilor, reclamați 
ilor si cererilor oamenilor 
muncii adresate Consiliului de 
Slat șl Raportul cu privire la 
rezolvarea propunerilor, sesiză
rilor. reclamatiilor și cererilor 
oamenilor muncii adresate Con
siliului de Miniștri, ministere

lor și celorlalte organe centrale 
ale administrației de stat, in 
semestrul I 1989.

Consiliul de Stai a apreciat 
că și in semestrul I 1989, prin 
scrisori și audiente, oamenii 
muncit ia calitatea lor de 
proprietari, producători și be
neficiari ai intregii avuții na
ționale, au avut o participare 
importantă la perfectionarea 
activității economico-sociale, la 
asigurarea respectării legalită
ții, la promovarea in relațiile 
sociale a normelor eticii și e- 
chitătii socialiste, la lichidarea 
unor lipsuri existente în orga
nizarea și desfășurarea muncii.

în spiritul indicațiilor, sarci
nilor și orientărilor date, cu 
diferite prilejuri, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, Consiliul de Stat a cerut 
tuturor organelor de stat, or
ganizațiilor de masă și obștești 
să ia in continuare măsuri fer
me in vederea examinării și so
luționării la timp și în bune 
condiții a propunerilor, sesiză
rilor și cererilor cetățenilor, in 
conformitate cu hotăririle de 
partid și legile tării, cu norme
le eticii și echității socialiste, 
stimulînd și pe această cale 
participarea oamenilor muncii 
la conducerea generală a socie
tății. la dezvoltarea și Întărirea 
democrației muncitorești revo
luționare in tara noastră.

în legătură cu măsura desfa
cerii contractului de muncă, 
președintele Republicii Socia
liste Rom&nia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cerut ca 
organele de conducere din uni 
tăți să analizeze cu toată răs
punderea motivele care pot de
termina o astfel de măsură si 
să nu procedeze cu ușurință la 
îndepărtarea din unitate a oa
menilor muncii. Prin lege, uni
tățile au dreptul să schimbe lo
cul de muncă al unei persoane, 
insă măsura desfacerii contrac
tului de muncă trebuie să fie 
luată in mod cu totul excepțio
nal și numai cu asigurarea, în
totdeauna, a unui alt Ioc de 
muncă corespunzător pregătirii. 
In acest scop, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a indicat să se aducă îmbună
tățirile corespunzătoare Codului 
Muncii și celorlalte reglemen
tări în vigoare cu privire la 
măsura desfacerii contractului 
de muncă.

Consiliul de Stat a soluționai, 
de asemenea, unele probleme 
•Ie activității curente.

actualei ediții a Daciadei la a- 
S eeastă disciplină. Disputele au 
sj fost extrem de interesante. La 
§ capătul lor, în premieră, for- 

mația Minerul Aninoasa — al- 
Ș cătuiită din Dumitru și Nicolae 
§ Jega, plus Viorel Habian — 
§ si-a adjudecat locul intîi, iar

Olimpia București — în for
mula Dian» și Alina Nicolaescu, 
plus Daniela Robu — și-a a- 
dăugat la titlul obținut in a- 
cest an în sală și pe cel in aer 
liber.

Desfășurat în pretențiosul 
sistem Grand FITA (sistem cuI

§ care arcașii noștri sînt mai 
$ puțin obișnuit»), concursul nu 
§ s-a finalizat, este adevărat, cu 
§ punctaje îndeajuns de oompeti- 
§ tive. dar el a relevat că la ni- 
§ velul juniorilor există elemente 
Ș de certă valoare ce pot asi- 
§ gura mersul spre mai bine al 
§ acestei discipline sportive. Este 
§ cazul tinerilor Rocco Furdui, 

Daniel Bogdan și Florin Ignat, 
care au format echipa Minerul 

Ș II, ce a obținut un' merituos 
1

loan NOVAC

Â RELEVAT MULTE TALENTE AUTLNLICE

I
I
s

I
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La sfîrșitul săptămînii 
cute, ' " ' "
lingă Pitești a găzduit 
cerile Daciadei la caiac-canoe 
pentru tineret. Reuniunea 
fost scurtă : șapte probe, 
unele finale — din lipsă 
competitori — o parte din cu
loare rămînind neocupate. Spre 
exemplu, la caiac dublu fete, 
probă în care, la recentele C.M. 
din Bulgaria, am ocupat locul 
II. Așadar, la startul acestei 
finale : Steaua (cu trei echi
paje), Dinamo (două) și o 
combinată C.S.M. Iași — Voin
ța Tg. Mureș. Prea puține am- 
barcații (5). într-o finală cu 9 
culoare. într-o probă în care, 
normal, trebuia să fi urmărit 
și aprige întreceri eliminatorii.

Competiția rezervată aoestet 
categorii de vîslași (tineret) 
ne-a amintit — dacă mai era 
nevoie ? — două lucruri : 1. că 
avem caiaciști și canoiști ta- 
lentați — Boris Petro, Gheor- 
ghe Andriev, Paul Voicu, Ale
xandru Popa, Sanda Niculae, 
membri în lotul reprezentativ 
de seniori, învingători pe Bas-

,. _ . ire-
baza nautică Bascov de 

între-
a 
la 
de

cov în diferite probe : 2. că 
„flotila" a avut și are nevoie 
de „vîntul ajutător" stîrnit de 
pe pontoanele cu grupe anume 
de tineret, lotul cu 
nume vîslind pe un _____
plat" puțin competitiv, cu an
trenori „transferați" după cite 
un eșec Ia J.O. sau C.M.

Rezultate (500 m) : masculin: 
K1 — 1. Alexandru Pap* 
(Steaua) 1:50,32. 2. Paul Voicu 
(Dinamo) 1:50.89 3. Gheorghe
Matei (Steaua) 1:56,50; femi
nin : K1 — 1. Sanda Niculae 
(Dinamo) 2:12,95. 2. iolanda 
Ioniță (Steaua) 2:17.91. 3.
Adriana Ciucur (Steaua) 2:19,19; 
K2 — 1. Elvira Tufă, Elen»

același
„calm

• Vosile ÎOFAN

(Continuare In pag 2-3)

ECHIPA DE SENIOARE

Astăzi la Nitra, Inceplnd de la ora 17,30 (ora Bucureștiulul)

INTILNIREA AMICALA DE FOTBAL
CEHOSLOVACIA ROMANIA

ultima repetiție o tricolorilor pentru Copenhaga
NITRA, 4 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special). Echi
pa României susține, aici, la 
Nitra, nu departe de Bratisla
va, al doilea meci amical de 
pregătire, cu gindul la Copen- 

§ haga. Tricolorii au avut o du- 
minică destul de grea. El au

I§
I

plecat de la Lisabona la ora 
amiezii, pe o temperatură de 
33 grade. La ZUrich. în escală 
spre Viena. erau 15 grade. Pe 
aeroportul din Viena: 9 grade. 
A urmat 
rul. pînă 
o ploaie 
vînd loc
a doua zi. A urmat o refacere 
prin somn, un antrenament în 
cursul după-amiezii de luni, 
pentru ca acum tricolorii să 
fi" nrppătîti de țoc.

Referitor la formația preconi
zată de antrenorii Jenei și 
Drăgușln, există un singur 
semn de întrebare, cel care re
zultă din parantezele de mai

călătoria cu autoca- 
la Nitra. 155 km. pe 
insistentă, sosirea a- 
la ora 2 noaptea, deci

jos: Lung — Dan Petrescu (Io- 
van), Andonie, Rednic, Rota- 
riu — Sabău, Iovan (Săndoi), 
Gh. Popescu, Hie Dumitrescu 
— Lăcătuș. Hagi.

După meciul de la Setubal, 
Încheiat cu acel 0—0 care fi
gurează la pozitiv in palmare
sul tricolorilor echipa Româ
niei s-a antrenat în fiecare zl, 
in frumosul complex al sta
dionului Național. ■Micile trau
matisme au fost lichidate de 
dr. Florin Brătilă. astfel incit 
lotul este „gata de luptă" in 
totalitate.

Ce spun iucătorii ? Am cules 
două declarații ale unor jucă
tori care s-au remarcat în me
ciul de la Setubal si care dau 
întotdeauna dovadă de echili
bru în evaluarea momentului 
dat.

loan CHIRILA

(Continuare foi pag. 2-3)

A CIȘTIGAT TURNEUL
DIN U. R. S. S.

Seria succeselor baschetului 
românesc continuă, ultima per
formantă. fiind realizată de re
prezentativa de senioare, ciști- 
gătoare a turneului internatio
nal desfășurat în U.R.S.S.. în 
orașul Talsi (R.S.S. Letonă). 
Turneul a reunit selecționatele 
tării noastre și Suediei. pre
cum și trei dintre cele mai va
loroase echipe din Uniunea 
Sovietică : T.T.T. Riga (de 18 
ori ciștigătoare a Cuoei Cam
pionilor Europeni), selecționa
tele R.S.S, Estonă și orașului 
Leningrad, Clasamentul final j 
1. România 7 p — coșaverai + 
8 (76—62 cu Suedia. 92—76 cu 
T.T.T., 97—63 cu R S.S. Estonă, 
84—90 cu Sei. Leningrad). 2. 
Sel. Leningrad 7 p — coșaveraj 
+ 1 (85—90 cu Suedia). 3. Sue
dia 7 p — cosaveraț +1. 4. 
T.TT. Riga 5 p, 5. R.S.S. Es
tonă 4 p.

În legătură cu acest turneu, 
antrenorul Nicolae Martin ne-a 
relatat : „A fost o întrecere 
utilă pentru lotul român, care 
s-a impus datorită eficientei 
acțiunilor ofensive (atacuri po
ziționale rapide, contraatacuri) 
și preciziei aruncărilor la coș 
de Ia semidisfantă și distantă.

(Continuare In pag. a 4-a)
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însemnări
ȘAHI<

b-au încheiat întrecerile de tenis ale juniorilor mari

IZABELA MARTIN Șl ANDREI PAVEL NOII CAMPIONI

UN PRIM PAS SPRE DEVENIRE...

Ieri, pe terenurile de la are
na Progresul din Capitală, au 
fost desemnați și campionii ju
niorilor mari. Aceștia sînt Iza
bela Martin, (Sportul Studen
țesc) și Andrei Pavel (C.S.Ș. 2 
Petromar Constanța).- Și nu 
am fost departe să aplaudăm 
aceiași cîștigători ca la juniorii 
mici, dar, dacă Andrei Pavel 
a reușit „eventul“ — anume 
să-și adjudece titlurile la am
bele categorii de vîrstă. deve
nind campionul absolut de ju
niori în acest an —, Irina
Spîrlea a trebuit să se Încli
ne, în cele din urmă. In ulti
mul act. în fața Izabelei Mar
tin. A fost un meci frumos, 
viu disputat. în care cele două 
au făcut uz de punctele forte 
ale jocului lor: lovitura de 
dreapta foarte puternică — 
Spîrlea. un joc razant, plasat, 
de pe dreapta și rever, cu flfe- 
peri de ritm — Martin. în ge
neral s-a jucat, in această fi
nală. „la linie", cele două 
cînd mult, 
vedit mai 
completă, 
lucidă în 
meciului, 
doi ani în plus 
(17 fată de 15). 
marii prospețimi 
lea jucase și la 
niorilor mici).

Am remarca, 
fetelor, calificarea între 
mele opt (sferturi de finală) a 
patru junioare mici (Spîrlea, 
Andreea Vane, Cătălina Cris- 
tea și Ruxandra Mățăoanu), 
ceea ce dovedește că avem

mai 
mai 
ale

dar Martin s-a 
sigură pe ea. 

mai mobilă si 
momentele-cheie 

firește, celor 
pe care-i are 

dar și mai 
fizice (Spîr- 

categoria ju-

gratie.

în întrecerea
pri-

în

TIR CU ARCUL
(Urmare din pag. 1)

loc trei, al tinerilor Alina Ni- 
COlacscu și Olimpia 
care au

r.„_ ___ Marciuc,
__„__ contribuit' la succesul 
Olimpiei și, respectiv, al pozi
ției secunde pe care s-a situat 
Voința Rădăuți.

în competiția masculină, ne- 
îndoielnic că oea mai mare 
surpriză au produs-o cele două 
echipe ale Minerului. Mai 
tîi. cea care, cu 852 p, a 
tigat titlul national, și-apoi 
de juniori, căreia puțin i-a 
sit (doar 3 p) să ocupe treap
ta a doua a podiumului. A- 
ceasta a revenit Voinței Satu 
Mare (Andrei Berki, Adrian 
Călin. Gheorghe Bîrzu) cu 810 
p. în timp ce mai tinerii lor 
adversari au avut 807 p, dar 

forma- 
Iași, 
Tg. 

lupta 
lost 

echi- 
cea 

Voin-

î>n- 
ciș- 
cea 
lip-

ei au devansat citeva 1 
ții cu pretenții : C.S.M. 
Metalul Rădăuți. Voința 
Mureș. Și la feminin 
pentru primele locuri a 
strânsă, diferentele între 
pa cîștigătoare. Olimpia, 
aflată pe locul următor, 
ta Rădăuți (Gabriela Cosovan, 
Olimpia Marciuc. Roza Denaș), 
și cea care s-a situat in final 
Pe poziția a treia — Minerul 
Aninoasa (Elena Gheorghe,
Claudia Cesovan, Mădalina
Lungu) — fiind de... 2—3 să
geți : 874 p. 848 p. si. respec
tiv, 827 p. în urma lor, C.S.M. 
Iași, Voința Mobila Satu 
Mare ș.a.

CLASAMENT, masculin : 1.
Minerul I 852 p, 2. Voința Satu 
Mare 810 p, 3. Minerul II 807 
p ț feminin : 1. Olimpia 874 p, 
2. Voința Rădăuți 848 p, 3. Mi
nerul 827 p.

foarte tînăra generație una de 
nădejde.

în ceea ce privește întrece
rea juniorilor mari, merită, 
desigur, felicitări învingătorul 
acestora. Andrei Pavel (junior 
mic, de altfel), pentru modul 
serios în care a abordat toate 
meciurile și nu mai puțin pen
tru modul în care și-a apărat 
șansa pînă la ultima minge. în 
vederea cîștigării acestui nou 
titlu de campion. El s-a impus 
datorită jocului său complet. 
Victoria lui, la 15 ani, la ca
tegoria pînă la 18 ani, este eu 
atît mai prețioasă, cu cit pe 
parcurs a întîlnit adversari 
puternici, cum au fost, în 
„sferturi", Marian Onilă și, In 
semifinală. Daniel Dragu. capi 
de serie nr. 2, respectiv 3, 
ambii avînd 18 ani. în compa
nia acestora, Pavel a reușit 
meciuri aplaudate la scenă des
chisă. Cel de-al doilea finalist, 
Iulian Vespan (Victoria 
CCIAG). a avut o evoluție bu* 
nă pe tot parcursul întreceri
lor. dar și constantă, prin a- 
cest rezultat el confirmînd pe 
declin progresul înregistrat în 
ultimul an. Să nu uităm că 
printre învinșii săi s-a numă-

rat principalul favorit, Ciprian 
Porumb.

întrecerea juniorilor a avut, 
de altfel, multe partide spec
taculoase, cu ritm dinamic, cu 
joc în forță și variat.

Rezultate tehnice, simplu, ju
nioare. finală : Izabela Martin 
(Sportul Studențesc) — Irina 
SDÎrlea (Dinamo) 4—6. 6—3. 6—1: 
semifinale : Martin — Ruxandra 
Dragomir (Victoria CCIAG) 6—4, 

Snîrlea — Andreea Vane 
Timișoara) 6—4. 6—1 : 
Martin — Cătălina 

(Dinamo) 6—3. 5—2 :
— Ruxandra Mățăoanu 
5—3. 6—2 ; Vane -■

; Snîrlea — Cristina Ghidir- 
(Electrica Timișoara) •—1. 

; Juniori, finală : Andrei pa
ie S.Ș. 2 Petromar Constan- 
— Iulian Vespan (Victoria 

. 2 ;. ț J ; semUi-
Pavel — Daniel Dragu 

2 Petromar constant») 
6—7. 7—5 : Vesnan — Ci-

6— 3, ; 
(Electrica 
sferturi : 
Cri stea Dragomir 
(Dinamo) 
Claudia Neacsu (Steaua) 
6—0 
mic 
6—1 
vel
ta) __ __CCIAG) 6—1. 6—4^ 8—1 
nale :
(c.s.s.7— —8, 6—f. « vempau — v
prian Porumb CDinamo Brasov)
8— 2. 8—2 : sferturi : Porumb — 
Dan Moise (Steaua) 8—3. 8—2 î 
Vespan — Remus Fărcas (Dina
mo Brasov) 6—1. 6—2 : Dragu — 
Silviu Matei (Dinamo) 6—4. 6—1: 
Pavel — Marian Onilă (Dinamo) 
6—2. 5—7, 6—1.

Doina STĂNESCU

UN RIDICAT
(Urmare din pag. 1)

la exercițiul cu măciuci,Si. 
unde a evoluat superb, a fost 
apreciată de arbitri cu o notă 
înaltă, 9,85. detașindu-se în cîș
tigătoare la individual compus, 
cu un punctaj total de 47.90, 
fată de 47,50 — Marghidan.

La maestre, lupta pentru ocu
parea primului loc a fost și mai 
acerbă. între 
Adriana Stoenescu (C.S.S. 
București, antrenoare 
Tiron), Irina Deleanu 
Triumf București, 
Doina Firică) —_
Concursului Prietenia de 
Ploiești — și 
(C.S.S. 1 Ploiești', < 
Lucia Năstase); toate 
ponente ale lotului 
pentru C.M. de la 
Noul val — Deleanu .
— forțează puternic, dar Stoe
nescu le răspunde cu o înaltă 
măiestrie artistică la coardă, 
minge — notată cu 9,95 (!) _și 
ratează copilăreiV’ (!) la mă
ciuci... Irinn Deleanu simte 
momentul prielnic, se concen
trează la maximum și face ..o 
panglică" — ultima probă a 
concursului general — de zile 
mari, primește 9,90 șl se cla
sează pe primul loc cu un to
tal de 49,10, cu 5 sutimi mai 
mult decît Adriana Stoenescu —

experimentata
1 

Victoria 
(C.S.S. 

antrenoare 
cîșăigătoarea 

la 
Ileana Alecu 

antrenoare 
■ trei com- 

national 
Sarajevo, 
și Alecu

CONCURSUL DE
(Urmare din pag. 1)

Irimia (Steaua) 2:02,83, 2. Car
men Simion, Emilia Catană 
(C.S.M. Iași + Voința Tg. Mu
reș) 2:03,18, 3. Alina Dumitri- 
ță, Elena Plopeanu (Dinamo) 
2:07,00 : masculin (1000 m) : 
CI — 1. Gheorghe Andriev 
(Dinamo) 4:37,54, 2. Nicusor

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 30 AU
GUST 1989. Cat. I : 1 25% a 
50.000 iei : cat. 2 : 1. 25% a
37.148 lei : cat. 3 : 25.75 a 
1.443 lei ; cat. 4 : 50.50 a 730 
lei ; cat. 5 : 119.25 a 312 lei ;
cat. X. 126.00 a 295 lei : cat.
Z : 2.393,00 a 100 lei. Report 1» 
categoria 1. 8.114 lei. Cîștigul 
dn 50.000 Iei a revenit partici
pantei BURCEA EMILIA din 
București.
• Acțiunea ,de vîrf“ a acestei 

săntămîni este noua tragere 
LOTO 2 Drosramată să aibă loc 
duminică 10 sentembrie. aceasta 
fiind si ultima extragere de a- 
cest gen din trimestrul al trei
lea Desigur că. de avantajele 
unei asemenea trageri sînt, deja 
convinși nartleînonm care abor
dează cu regularitate formula 
respectivă între altele, reamin
tim de importantele clstiguri. 
precum si de atractlvltatea for
mulei tehnice, care prevede ex
tragerea a 12 numere în cadrul 
a 3 extrageri .legate" între ele, 
cu oosibilitatea * singulară. !n

felul ei — de a se cistiga si cu 
NUMAI 2 NUMERE participarea 
se face cu bilete avînd taxă u- 
nică — de numai 10 lei —. însă 
trebuie retinut că ultima zi. 
pentru jucarea numerelor favo
rite este simbătă, 9 septembrie !

«* Asa cum am mai informat, 
mîine. miercuri. 6 septembrie, 
se organizează un nou concurs 
PRONOSPORT cu partidele ce
lei de a IlI-a etape a primei 
divizii italiene. Iată care sînt 
cele 13 meciuri ale acestui con
curs : 1. Ascoli — Sampdorla
(pauză) ; 2. Ascoli — Sampdoria 
(final) ; 3. Atalanta — Milan 
(pauză) ; 4. Atalanta — Milan
(final) ; 5. Bari — Verona : 6. 
Cesena — Napoli (pauză) ; 7. 
Cesena — Napoli (final) ; 3. 
Genoa — Roma (pauză) : 9. Ge
noa — Roma (final) : 10. inter 
— Lecce : 11 Juventus — Fioren
tina : 12. Lazio — Cremonese : 
13. Udinese — Bologna Atentie 
deci ! Astăzi, marți, este ultima 
zi pentru depune.rea buletinelor 
la acest concurs. _

NIVEL
iar Ileana Al ecu totali- 
48,45 p. Finala pe obiec- 
fost si mai tensionată 
reveni cu amănunte).
echipe, C.S.Ș. Triumf

49,05, 
zează 
te a 
(vom

La
București s-a clasat pe primul 
loc Ia' toate cele trei categorii 
de clasificare (a Il-a, antre- 
noare Mihaeîa Tîrnoveanu ; I 
si maestre — antrenoare Doina 
Firică).

CLASAMENT — categoria a 
Il-a — individual compus : 1.
Ancuța Goia (C.S.Ș. Reșița) 47,15 
p. 2. Roxana Nută (C.S.Ș. Triumf 
Buc.) 45,60 p. 3. Carmen Orgovlci 
(C.S.M. -
Cristina 
Buc.) 
Lolos 45.10 
tean 
d :

45,60 
(C.S.Ș.

5.
Baia 

Carmen 
Mures)

P. 4. Triumf 
Daniela 

Mare) 
Ol- 

44.35 
I ; 1. Mariana 

. Triumf Buc.) 
Elena Marghidan

Timișoara) 
Logofătu 
45.15 D. 
(C.S.Ș. 1
D. 6.

(C.S.S. Tg.
, . categoria 
Apostu (C.S.S. 
47.90 p, 2.(C.S.S. 1 Constanta) 47,50 p. 3. 
Veronica Munteanu (C.S.S. 
Triumf Buc.) 45,35 p. 4. Adina 
Vona (C.S.S. Reșița) 45.05 p. 5. 
Mihaela Costin (C.S.S. 1 Baia 
Mare) 44.25 o. 6. Mariana Grosu 
(C.S.S. 1 Constanta) 44.15 p :
maestre : 1. Irina Deleanu (C.S.Ș. 
Triumf Buc.) 49,10,
Stoenescu /(C.S.S. 1

3. Ileana Alecu
4.

(C.S.S. . Triumf
Dodea (C.S.S. 1 P. Neamț)
6. Gabriela Sandu (A.S.C.M.
46,35 p.

p,
Ploiești) 48,45 p, 
can 
Irina 
47,10, 
lași)

2.
Bac.), 
(C.S.S. 

Maria
Buc.),

Adriana 
49,05 

1 
Lu- 

5.

CAIAC-CANOE
Uidilescu (Steaua) 4:41,91. 3. 
Romieă Haralambie (Farul 
COMPREF) 4:42,53 ; C 2 — 1. 
Vasile Zahar, Valeriu Simion 
(Steaua + C.S.M. Iași) 4:13,57,
2. Niehita Amelian, Victor
Partnoi (Delta + Danubiu Tul- 
oea) 4:14,88, 3. Florin laeob. 
Dantes Iacob (Danubiu Tulcea) 
4:17,74; K1 — 1. Boris Petro 
(Dinamo) 4:07,00, 2. Constantin 
Tintoacă (Dinamo) 4:11.21. 3.
Costel Jercan (Dinamo) 4:19,39 : 
C 4 — 1. Nicușor Uidilescu. 
Sterică Miron, Vasile Zahar, 
Vasile Simion (Steaua + C.S.M. 
Iași) 3:46,15. 2. Delta + Danu
biu Tulcea 3:47,53, 3. Steaua 
3:58,11. Clasament general : 
Steaua 129,5 p, 2. Dinamo 66
3. Danubiu Tulcea 17 p.

II
1.
P.
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Justificindu-și integral sco
pul — cuprinderea largă a 
maselor de tineri și tinere 
intr-o activitate sportivă de 
masă sistematică, organiza
tă, continuă si promovarea 
in performantă a elemen
telor de perspectivă — com
petiția națională DACIADA 
aduce, cu fiecare ediție. în 
prim-plan noi si noi posibi
le valori, sportivi și spor
tive capabili, prin talent si 
perseverenta, să realizeze 
pași spre mult dorite îm
pliniri. Atletismul reprezin
tă, in acest context, una 
din disciplinele care confir
mă un asemenea adevăr.

Debutînd în sportul de 
masă prin intermediul Cro
sului pionierilor, al Crosu
lui tineretului și 
întreceri atletice cu 
participare a unor 
nelegitimati. Mirela 
Denisa Zăvelcă — 
atlete care și-au 
activitatea in așezări de pe 

§ cuprinsul județului Olt, Ca- 
racal ti. respectiv. Slatina, 
iată că au ajuns astăzi nu
me de rezonantă națională 
și chiar continentală. O do
vadă de dată foarte recen
tă : Mirela este campioană 
europeană de junioare în 
proba de lungime, iar De
nisa — medaliată cu argint 
la aceeași competiție, in 
proba de 800 m.

Sigur, pentru a trăi sa
tisfacția unor mari împli
niri, pe lingă talent și mun
că e necesară și o anumită 
înțelegere din partea facto
rilor care pot și trebuie să 
concure la promovarea unor 
viitori performeri. C.C. al 
U.T.C. — prin secția de re
sort — și Federația Română

§

I
s

al altor 
o largă 
sportivi 
Belu si 

tinere 
început

✓//////////////////////////////^^^^

de Atletism, printr-o mereu 
mai rodnică colaborare, se 
înscriu constant in 
fort de infelegere 
posibile valori in 
mantă. O mărturie 
tuie si tabăra de 
și selecție organizată la Sf. 
Gheorghe. cu participarea 
celor 
finaliști 
Crosului 
sow) și 
(Deva) ;
40 de atleti in plină deve
nire. La capătul unui pro
ces de antrenament com
plex, care a inclus si o 
serie de investigata de or
din medical, sociologic, psi
hologic etc., din rîndul par- 
ticipantilor. 11 — au apre
ciat antrenorii coordonatori 
(și... testele !) — sînt în mă
sură să se dedice perfor
mantei. Printre aceștia. 
Cristian Vasile, de la Liceul 
ind. 2 din Cimpina. care a 
si 
de 
lia

acest e- 
fată de 
perfor- 

o consti- 
pregătire

§

mai de perspectivă 
ai actualei ediții a 

pionierilor (Bra- 
Crosului tineretului 
nu mai puțin de

fost cooptat in Centrul 
pregătire olimpică, Ione- 
Vasile si Cristina Asorii 
Slănic Prahova. Cristina 

Rusu (Liceul ind. 2 Cugir). 
Sorin Irimia. Petru Szabo 
Si Alex. Balmoș (Brasov). 
Maria Garoafă (Lie. ind. 
,.D. Bolintineanu" — Bucu
rești). Copii si tineri care 
îsi vor continua pregătirea 
in secțiile de atletism ale 
unor cluburi si asociații din 
orașele respective.

Un prim pas spre deve
nire a fost făcut. Urmează 
alții, mai dificili, cu o în
cărcătură mai mare de e- 
fort. de muncă si de am- 
bitie. Ai lor. dar si ai teh
nicienilor...

Tiberiu ȘTAMA

1

s

Juni oarele
După r 

la Clubul 
pitală. șa 
lor Romă 
împărțit 
întîlnirii 
tire. Jur 
mină c;i 
treeîndi c 
pe redut; 
5.5—2,5. ( 
cabiilă ob 
chipieră 
cules 3,5 
mai bun 
întreaga 
și pe ca 
categoriei 
jova. în 
s-au corn 
oedînd ci 
general a

Iată și 
le înregi: 
de : Mar; 
Margarita 
briela St; 
ceva 1—( 
Vera Pei 
Baumstar

MEDAI
La „C. 

caiac-ean< 
Juniorii r 
cucerind 
două de 
de caiac 
Daniela 
si Mirela 
locul II 
<1:41.51) : 
sat ne 1< 
Dlu 1000 . 
d-ache 
tin în d 
cursei
Pe loeur 
Macarenc 
canoe du

Campionatul Republican de lupte libere p

FORMAȚIILE FRUNTAȘE AU OBTINUT
’ ’ ’

Duminică, cele mai bune formații de lupte libere is-au aflat 
din nou în întrecere, reunindu-se pentru a V-a oară cu prilejul 
Campionatului Republican pe categorii de greutate și echipe, 
majoritatea rezultatelor înregistrate fiind apreciate ca normale.

BUCUREȘTI. Reuniunea or
ganizată de A.S. Vulcan, în 
sala Progresul, a fost domina
tă, cum era și firesc, de for
mația gazdă, mai omogenă și 
mai bine pregătită. Partenere 
de întrecere i-au fost echipele 
Progresul Brăila și Viitorul 
Vaslui, ultima dovedindu-se 
mult prea slabă pentru a pu
tea face fată unei confruntări 
de acest nivel. De altfel, sco
rurile eu care Viitorul Vaslui 
a pierdut cele două întilniri 
susținute la București sînt edi
ficatoare : 2—36 în partida eu 
Vulcan și 6—28 în cea cu Pro
gresul Brăila. Faptul că din 
echipa vasluiană a lipsit (mo
tivat) sportivul “ ....."
kg) nu schimbă 
tele problemei.

Primele care 
saltelele de concurs 
echipele Viitorul 
Progresul Brăila, 
brăilenilor au fost _______
de Gh. Lupașcu, I. Ungurea- 
nu, S. Ungureanu, V. Bănică, 
I. Colț, A. Chiriac și L. David. 
De la Viitorul Vaslui au obți
nut victorii numai V. Coatea 
Si N. Spinache. în întilnirea 
cu Vulcan, sportivii din Vaslui 
au cedat și mai categoric, 
pierzînd la toate categoriile. 
Cele două puncte ale oaspeți
lor au fost obținute prin... în
frângeri 1a puncte !

Singura partidă mai dispu
tată a fost cea dintre Vulcan 
și Progresul Brăila, in care 
brăilenii și-au apărat cu mai 
multă ambiție șansele. Ei au 
luat chiar conducerea la punc
te (4—0). prin victoria la tuș 
obținută la categoria 48 kg de 
către Gh. Lupașcu, in fata lui 
N. Stan. în următoarele patru 
meciuri, gazdele au realizat tot 
atîtea victorii la puncte. în 
dispute foarte echilibrate, au-

torii succeselor fiind C. loan, 
N. Radu. Gh. Mitran și M. 
Puehian. De la brăileni a cîș- 
tigat (tot prin tuș) A. Chiriac 
în fata lui S. Baciu (74 
Au urmat trei succese 
rice (tuș) ale gazdelor 
dan, D. Mușat și Ad.
care au stabilit scorul 
24—11 pentru Vulcan.

Au arbitrat Constantin Ale
xandru (București), Nicolae 
Burgaza (Galați) și Gheorghe 
Plăieșanu (Onești).

Mihai TRANCA

leg), 
oatego- 

(O. Ior- 
Dacica), 
final la

ANUNȚ

V. Frătilă 
p<rea mult

(4« 
da-

au urcat
au 

Vaslui
Punctele 
realizate

pe 
fost

Și

DE DEPARTE FAVORITA, 
C.S. TÎRGOVIȘTE —'una din
tre cele mai vechi formații, 
aflate an de an printre frun
tașe — n-a avut nici de astă 
dată probleme în partidele din 
sala Giulești. cu C.F.R. Craiova 
și Danubiana București, pe care 
le-a întrecut la același scor : 
26—14. Așa stînd lucrurile, nu 
ne rămîne decît să felicităm 
echipa tîrgovișteană pentru 
buna sa pregătire.

Cea mai echilibrată întîlnire 
a fost oferită de Danubiana și 
C.F.R. Formația bueureșteană 
— cu o zestre de puncte mai 
mult decît precară — avea ne
voie neapărat de victorie. Nu
mai că echipă oaspete (antre-

★
or- 

sala 
cum

VICT
nor. Ion 
toate plai 
rile .'•» 1; 
gorii. rezi 
I. Caldă 
,.48 kg", 
A. Pan, 
biana). le 
tot nrin 
continuar 
tanțat la 
(57 ’ 
Pe 
(62 
de 
prinzătoai 
următoar 
dor (69 ) 
super
Pe M. „ 
(74 kg) e 
C. Ciorei 
obținut 
(5—3) in 
iar D. G 
capăt pai 
prin tuș. 
favorabil, 
cu 19—13 
categorii 
pierdut i 
tuș) și a 
veană a 
victorie :

Au arb 
ciu (Gal; 
(Constant 
ta arbitri 
(Bravoș). 
dificultăți

kg) 1 
V. A 
kg) ;

D. II

I.D.M.S BUCUREȘTI informează publicul interesat că 
pînă la 30 septembrie a.c., autoturismele DACIA 1310 berlină, 
break și 1320 se livrează cumpărătorilor care au banii 
depuși în cont pentru autoturisme pînă la data de 31 de
cembrie 1086.

Autoturismele DACIA 500 se comercializează Ia prezen
tare prin toate magazinele auto I.D.M.S. din țară.

Vînzările se efectuează fn funcție de stoc șl de capaci
tatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care 
au banii depuși la CEC în cont pentru autoturism astfel :

Autoturisme OLTCIT CLUB — pînă la 31 decembrie 1988
Autoturisme DACIA 1410 SPORT — pînă la 30 septembrie 

1987.
r a aaaaai a taaaaa a aaoaaaa a
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BRAȘOV. Triunghiularul 

ganizat de Dinamo, în 
proprie, a fost dominat, 
era și de așteptat, de sportivii 
echipei 
scoruri 
partide 
Oradea 
lugoj. ____ ,___
32—7. S-au remarcat 
tonio, D. Bircu, 
Marinescu si A. 
mo). Al. Koteleș 
(înfrățirea).

în sala Steagul 
ția organizatoare 
cat șansele, cîștigînd 
meciuri : 24—14 cu C.A.L. Tg. 
Jiu și 35—5 cu echipa bucu- 
reșteană URBIS. C.A.L. Tg. 
Jiu — URBIS 31—5. (C. GRUIA 
— coresp.).

CONSTANȚA. Reuniune do
minată de Hidrotehnica — 
C.S.S. 2 din localitate. Forma
ția bueureșteană Electra s-a 
dovedit prea slabă pentru în
trecerile primei divizii. Hidro
tehnica — C.S. Onești 26—12 și 
35—5 cu Ei^etra Buc. : C. S. 
Onești — Elcctra 25—5. (Ch. 
GOLDENBERG — coresp.).

ARAD. Surprinzătoarea ne- 
prez ntare a echipei Mureșul 
Tg. Mureș a făcut ca reuniunea

gazdă, învingători (la 
categorice) in ambele

31—9 cu înfrățirea 
și 36—4 cu Viitorul 
înfrățirea — Viitorul 

F. An- 
V. Buclea, T.
Ianko (Dlna- 
și FI. Tase

Roșu, forma
și-a val ori fi- 

ambele

din locali 
o singur: 
Arad — . 
BERBECE

GALAȚ 
localitate 
moașe, de 
în care i 
tării. Ste; 
de clar : 
Galati și 
Tg. jiu. 
gî.t căteg 
durii Tg. 
RIOPOL

TG. Ml 
pe teren 
merțul d: 
tut depăș 
din Hune 
gură viei 
U.M. Tiu 
tructorul 
tul 21-18 
ra 24—16.

SF. GI1 
organizată 
3 din loc; 
două vict 
dă : C.S.f 
UNIO Sa 
Lemnarul 
tima înti 
UNIO Sa 
LORAC -



1OMANIE1 Șl BULGARIEI
MPÂRJIT VICTORIILE
ngătoare (5,5-2,5), senioarele învinse (10-14)

întreceri 
ih din Ca- 
zentative- 
riei și-au 

cadrul' 
de pregă- 
âne ter- 
jcces, in
diferentă 
^rtenere : 
;ă remar- 
uoastră e- 
II, care a 
sibile (cel 
ridual din 
vingînd-o 
dială a 
rin Alad- 
senioarele 
așteptări, 
rezultatul
ndividua- 
e 4 run- 
eșan — 
-0,5, Ga- 
liana Go- 
Ihindă —
Gertrude 
Ghenova

1—0, Mădălina Stroe Stefka 
Savova 0—1, Nadia Mitescu — 
Emilia Zlatanova 0,5—0,5, Lu
minița Radu — Katrin Alad- 
jova 0—1, Luiza Ionescu — 
Silvia Alexieva 1—0 (runda 1); 
Mureșan — Voiska 0—1, Stan
ciu — Goceva 0,5—0,5, Ghindă— 
Peiccva 0,5—0.5, Baumstark — 
Ghenova 0—1, Stroe — Savova 
0,5—0,5, 
0.5—0,5, 
0,5—0.5, 
1—0 (r.
0,5—0,5,
0,5, Ghindă — Ghenova 0,5—0,5, 
Baum stark — Peiceva 0—1, 
Stroe — Zlatanova 0,5—0,5, Mi
tescu — Savova 0—1, Radu — 
Alexieva 1—0, Ionescu — Alad- 
jova 1—0 (r. 3) ; Mureșan — 
Goceva 0,5—0,5. Stanciu — 
Voiska 0—1, Ghindă — Gheno
va 0—1. Baumstark — Peice
va 1—0, Mitescu — Savova 
0,5—0,5, Stroe — Zlatanova 
1—0, Radu — Alexieva 0,5—0,5, 
Ionescu — Aladjova 0,5—0,5.

Au arbitrat A. Vrabie și H. 
Canidea.

Mitescu — Zlatanova 
Radu — Aladjova

Ionescu — Alexieva
2) ; Mureșan — Goceva 
Stanciu — Voiska 0,5—

TII $1 CANOIȘTII - 
l „CONCURSUL PRIETENIA”
etenia" de

Coreeană, 
oluat bine, 
e argint și 
. în probaIordache. 
ela catană 
u ocupat >ă U.R.S.S. 
v s-a cla- 
sanoe sim- 'lorica Ior- 
ta mai ob- 

n finala j (1 :45.95). 
sit : Dănut 
Petcu (la 
0 m). Vlo- 
wwEaie____

rica Iordache (caiac simplu), 
Marius Manian — Florentin Tă
tara (caiac dublu 1000 m). Ma
rian, Tătaru. Panțuru. Teodosiu 
(caiac 4 1000 m>.

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA,

LOCUI 3 LA OOEOJ

e

LARE

BELGRAD. 4 (Acer ores).
Turneul masculin de handbal_
la Dobol (Iugoslavia) s-a înche
iat cu victoria formației Steaua 
Rosie Belgrad care a dispus în 
finală, cu scorul d« 23—17 (13—7). 
de echipa franceză U.S. Cretedl.

In meciul pentru locul 3. e- 
china Steaua București a învins 
cu 26—25 (12—13) formația Borac 
Banja Luka (Iugoslavia).

de

INTÎLNIREA CEHOSLOVACIA - ROMANIAI

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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(Urmare din pag. 1)

IOV AN: „Avem un meci di
ficil, in care sper ca echipa 
noastră să facă un pas înain
te. La Setubal, în pofida oca
ziilor 
cat o 
vitate 
puțin 
cel mai bun din ultimul an, de 
la Sofia. Cunoaștem, în gene
ral, fotbalul cehoslovac. Con
stat că în echipa Cehoslova
ciei figurează patru jucători 
de la «Sparta», o recentă cu
noștință a «Stelei». Cred .că 
putem obține victoria".

REDNIC: „Am amintiri fru
moase din această parte a Ce
hoslovaciei. In timp ce ne în
dreptam cu autocarul spre Ni- 
tra, am trecut prin Bratislava, 
îmi aduc aminte de meciul din 
1983, care ne-a calificat pen
tru turneul din Franța. Deși 
nu aveam decit 21 de ani, 
n-am jucat cu complexe. Cu 
atit mai mult ele nu pot să 
apară acum, cind am adunat 
numeroase tricouri ale echipei 
naționale. Cred în victorie".

In cadrul echipei naționale 
se simte o atmosferă deosebit 
de bună, roș-albaștrii și alb- 
roșii sint cu adevărat prieteni. 
In ceea ce privește meciul de 
aici, de la Nitra, așteptăm un 
plus de vigoare din partea ce
lor doi jucători care au priză 
la public și in acest oraș mai 
mic (80.000 locuitori). Ne gîn- 
dim la Lăcătuș și Hagi, care 
au semnat numeroase 
grafe pe paginile 
„Sport" din 1987, pagini 
figurau internaționalii

Echipa cehoslovacă a ___ _
nunțată să sosească aici pen
tru luni seara, după o pregă
tire în comun la Praga. Antre
norul Josef Venglos n-a făcut 
cunoscut „unsprezecele" de

dare de gol, am remar- 
anumită lipsă de cursi- 
in joc, in orice caz, mai 
decit în meciul nostru

un 
cel 
Jo- 
cir-

marți, el fiind sinteza croni
carului, împreună cu reporte
rii din localitate. Iată-1: Stej- 
skal — Chovanec, Fiber, Kula, 
Hipp — Hasek, Weiss, Bilek — 
Moravcik, Luhovy, Griga.

Așteptăm partida ca pe 
obstacol mai dificil decit 
de la Setubal, Antrenorul 
set Venglos, deosebit de
cumspect, declara în „Rude 
Pravo“ de luni: „întîlnim o e- 
chipă foarte puternică. care 
este principala candidată la ca
lificare în turneul final italian 
și care are un singur rival — 
Danemarca".

Să sperăm că echipa națio
nală a României se va apropia, 
într-un fel, de superlativul ab
solut al antrenorului Vengloe, 
care mizează, în primul rînd, 
pe dorul de revanșă al celor 
de la „Sparta". Vrem să cre
dem că tricolorii sînt con- 
știenti de faptul că meciul eu 
masiva echipă a Cehoslovaciei 
este, In fapt, ultima repetiție 
pentru Copenhaga".

Arbitrul meciului : W. Holz- 
man (R.D. Germană).

Meciul
• în palmaresul echinei 

noastre naționale, partida de 
astăzi de la Nitra. contează 
ca a 414-a susținută de pri
mul nostru „11“. Cele 413 
meciuri de pînă acum duc la 
următoarea linie de clasa
ment : 
413 170 106
ai Pe agenda 
tre primele 
ale României 
clei. întîlnirea 
a 28-a. Lista 
disputate oină ------ ------ ---
mătoarea : 1 iulie 1923 (Cluj 
0—6 (Amical) : 31 iulie 1924 
(Praga) : 1—4 (A) : 27 mai 
1934 (Triest) : 1—2 (C.M.) ;
18 aprilie 1837 (București) :
1— 1 (Cupa Țărilor Vecine) : 
4 decembrie 1938 (Praga) :
2— 6 (C.T.V.) : 21 septembrie
1947 (București) ; 2—6
4 iulie 1943 (București) 
(Jocurile Balcanice 
ale Europei Centrale) 
mai 1949 (Praga) : 2—3
21 mai 1950 (București)
(A) 1 20 mai 1951 (Praga) : 
2—2 (A) : 11 mai 1952 (Bucu
rești) 
1953 
C.M.) : 25
(Bratislava):
22 mai 1960
(prel. C.E.) 
(Bratislava): 

30 mai 1965 
(prel. C.M.) : ------
1965 (Praga) t 1—3 (prel. 
C.M.) : 6 iunie 1970 (Guada
lajara) : 2-1 (C.M.) : 16 mai 
1971 (Bratislava) : 0—1 (prel. 
C.E.) ; 14 noiembrie 1971
(București) : 2—1 (prel. C.E.):

2—3

auto- 
revistei 
în care 
noștri, 

fost a-

137 685—618
partidelor din- reprezentative 
si Cehoslova- 
de astăzi este 

celor 27 locuri 
acum este ur-

(A) ; 
: 2—1 

Si 
: 22

(AI ; 
: 1—1

iunie 
(prel.

1953 
C.E.); 
: 0-2

I960 
c.e.) : 
: 1—0

3—1 (A) : 14
(Praga) : 0—2

octombrie 
0—3 (prel 
(București) 
; 29 mai
0—3 «rel. 
(București) . - 19 septembrie

1-3

Astăzi, la Roskilde, în preliminariile C.E. de juniori

DANEMARCA
In cadrul preliminariilor 

Campionatului European al ju
niorilor I, astăzi, la Roskilde 
(localitate situată la 30 km 
de Copenhaga), reprezenta-

• F.C. BIHOR — LOTUL 
REPREZENTATIV DE TINE
RET 2—5 (2—1). După o primă 
repriză echilibrată, în partea a 
doua a jocului lotul de tineret 
s-a impus cu autoritate. Au

ROMANIA
tiva României va intîlni echi
pa Danemarcei. Meciul este 
programat de la ora 17 (18 ora 
Bucuneștiului).

marcat: Ivan (min. 12) și Che- 
regi (min. 16), respectiv Rădu- 
eioiu (min. 7 și 82), Maier 
(min. 59), Selimeși (min. 72) și 
Buțerchi (min. 90). (V. Sere — 
caresp.)

31 martie 1975 (Praga): 1—1 
(A) ; 22 septembrie 1976
(București) : 1—1 (A) : 6 oc
tombrie 1976 (Praga) :
(A) : 14 august 1977 (Rabat):
3—1 (A) : 16 mai 1980 (Brno): 
1—2 (A) : 15 mai 1983 (Bucu
rești) : 0—1 (Drel. C.E.) : 30 
noiembrie 1983 (Bratislava) : 
1—1 (prel. C.E.).
• Iată lista selectionabili- 

lor reținuți pentru partida 
de astăzi, eu cluburile cărora 
aDartin si numărul de meciuri în echipa națională : 
Lung (Steaua) 59 selecții in 
echipa A : Stelea (Dinamo)
2 A ; D. Petrescu (Steaua) 3 
A : Iovan (Steaua) 29 A ; 
Hednic (Dinamo) 68 A : An- 
donie (Dinamo) 41 A ; Rota- 
riu (Steaua) 7 A : E. Săndoi 
(Univ Craiova) 7 A : Klein 
(Dinamo) 73 A ; Cristea 
(Sportul Studențesc) 6 A ; 
Sabău (Dinamo) 14 A : Gh. 
Popescu (Universitatea Cra
iova) 9 A : I. Dumitrescu 
(Steaua) 3 A : Mateut (Dina
mo) 41 A : Muzsnay (Steaua)
3 A : Lăcătuș (Steaua) 30 A: 
Hagi (Steaua) 50 A : VaișcO- 
vici (Dinamo) 10 A,

Constatăm cu Dlăcere că 
în precedenta întilnire, de la 
Setubal. trei internaționali 
au ajuns la cifre rotunde de 
selecții : Hagi a atins frumo
sul prag al celor 50 de me
ciuri tn națională. Lăcătuș a 
realizat si e: notabila cifră 
de 30 de 
școvici a 
10-a oară 
tionale.

a ;

prezente, iar Val- 
îmbrăcat pentru a 
tricoul echipei na-

Mîine, la Timișoara

POLI” FLACAUA
Timișoara, va avea 
de Divizia A, din 

dintre

41
Mîine, la 

loc meciul 
cadrul etapei a IlI-a,
Politehnica și Flacăra Moreni. 
întîlnirea va înoepe la 
16,30 și va fi. condusă 
Porumboiu (Vaslui), la 
ajutat de C. Corocan 
Si I. Toma (P. Neamț).

Reî rit îl ni re cu Divizia C

ora 
de Ad, 
centru, 

(Reșița)

dejucat 
meciu- 

9 jă caie- 
gal : 4—4: 
biana), la 
rin tuș la 
:1a (Danu- 
-a învins, 
Balea, în 
s-au dis- 
Marincscu 
prin tuș
P. Cucu 

t prin tuș 
enire sur- 
ștenPor la 
rii: I. Tu- 
’ins orin 

e (17—1) 
. Scarlat 
n tuș de 
(82 kg) a 

a

8) 
u

puncte 
Popescu, 
a pus 

P. Radu 
devenise

Danubiana 
e-le două 
■eștenii au 
mită (prin 
ia craio- 

meritată
>rghe Con- 
n Giuglea 
ăm : ’
iii 
sat
ril'jr.
CHIRIAC

absen- 
Birjac 
unele

rezume la
Vagonul 

17—14. (O. 
esp.). 
ularul din 
artide fru- 
Ivel tehnic, 
mpioană a 
ipus destul

Dunărea 
Pandurii 
a cîști- 
cu Pan- 
ÎT. SI-

iă
■e
1

a evoluat 
îchipa Co- 
e n-a pu- 

formatie 
lînd o sin- 
lerțul — 
-14 ; Cons- 
— Comer- 

[. Timișoa- 
— coresp.).
Reuniunea 

.iceului nr. 
încheiat cu 
ihipei gaz- 
■orghe 
1—13 și 
21—18.
nărui 
9—18.

cu 
Ul-

(C.

în competiția echipelor de motocros

CURSE DE MARE ANGAJAMENT

In prim-plan și
mai mult de... 
au apreciat in 

specialiștii

REZULTATELE ETAPEI INAUGURALE

Zărnești și Steaua, 
raport tehnic

După o cursă 
obstacole, cum 
unanimitate specialiștii pre- 
zenti in urmă cu trei săptămini 
la Timișoara, alergătorii parti
cipant la penultima etapă (a 
treia) a Campionatelor Repu
blicane pe echipe și-au conti
nuat lupta pentru un loc cit 
mai bun în clasamentele ge
nerale ne un autentic traseu 
de motocros, ales inspirat de 
cunoscutul antrenor Vaieriu 
Milea, în vecinătatea moder
nului cartier de locuințe Vișoi 
al orașului Cîmpulung-Muscel. 
Cu un desen specific întrece
rilor pe teren accidentat. și 
avînd un profil corespunzător 
de dificultate, traseul a supus 
concurenții la un serios exa
men, triindu-i după calitățile 
Si pregătirile efectuate. Si. spre 
lauda lor. majoritatea piloților 
au furnizat curse care au plă
cut mult celor aproximativ 
10 000 de spectatori.

Așteptată cu viu interes, 
proba celor mai puternice ma
șini de la 250 cmc — seniori a 
satisfăcut pe deplin exigentele 
numerosului public, ..duelul" 
dintre echipele Torpedo Zăr
nești și Steaua, despărțite doar 
de trei puncte in clasamentul 
general, transformîndu-se 
minieă într-un veritabil... 
citai de motocros. Stelistul 
Pop (in vervă deosebită) 
condus de la un capăt la 
tul în disputa pentru primul 
loc cu D. Titilencu (Torpedo), 
lăsînd grijile poziției a treia 
coechipierului său. Al. Ilieș, 
care — în evidentă revenire de 
formă — a reușit să-1 depă
șească pe experimentatul său 
adversar direct, P. Titilencu. 
Și după prima manșă, bucu- 
reștenii. bine conduși de an
trenorii Gh. Ioniță și P. Paxi- 
no, preluaseră conducerea 
două puncte. Cu toate că 
manșa secundă FI. 
un start mai slab, 
tia a treia el s-a 
frunte. Așa cum 
disputele se părea 
acerbei întreceri se va repeta, 
ca în prima „rundă", mai ales 
că în urma unei derapări. P. 
Titilencu s-a răsturnat și a lă
sat cale liberă stelistului Al. 
Ilieș. Dar. cu citeva ture înain
te de final, s-a întîmplat ceea 
ce nimeni nu se mai aștepta : 
a cedat bujia motorului condus 
de FI. Pop, acesta ieșind ast-

du- 
re- 
Fl.

a 
al-

cu 
în 

Pop a luat 
după pozi- 

instalat în 
decurgeau 

că filmul

din calculul manșei ; și, oa 
antrenorului P. 

Zărnești au punc- 
1. D. Titilencu (T) 
Ilieș (S) 22 p, 3. 
(T) 20 p, prelun- 
vendictul în ve- 

ti'tlului nent.ru

fel 
atare, elevii 
Miilner din 
tat decisiv : 
25 p. 2. Al. 
P. Titilencu 
gindu-se ... 
de-ea atribuirii _____  _____
ultima etapă, programată la 17 
septembrie pe traseul de la 
Vălenii de Munte.

La fel de atractive 
și cursele tineretului 
rilor. Rămasă doar în 
gători. echipa Steaua 
rat c_ ___
lideră la clasa 125 cmc — ti
neret în confruntarea eu prin
cipala ei adversară, formația 
Electro Sf. Gheorghe. Din pă
cate, doi tineri care se anun
ță ca motocrosiști de nădejde, 
I. Bogdan (S) și A. Gotz (E), 
s-au abonat la ... căzături, de
oarece ei s-au răsturnat, din 
nou, tocmai cind le era lumea 
mai dragă. Cit privește com
portarea celor mai tineri mo
tocrosiști, aceștia și-au dispu
tat întîietatea cu ardoarea spe
cifică vîrstei, sufragiile publi
cului fiind întrunite de junio
rii I. Milea, Z. Ferenczi, G. 
Ghereș la 80 cmc. C. Lucaci, 
M. Dinescu . (insuficient resta
bilit după accidentul suferit 1a 
umăr). Al. Oprescu la 50 cmc. 
In sfîrșit. la etapa de dumini
că numărul concurentilor a
sporit datorită prezentei la
start a alergătorilor 
tomecanica Moreni, 
li s-ar fi asigurat 
participare de 
campionatelor, 
că s-ar fi aflat printre 
matorii curselor la o clasă 
alta.

SERIA I
Electro Botoșani — A.S.A. Ex

plorări Cîmnulung Moldovenesc 
3—2 (0—1). TEPRO Iași — C.S.M. 
Bucecea 3—3 (l—1). Mecanica
Vaslui — FORTUS lași 2—1 
(1—1). Unirea Negrești — Parti
zanul Bacău 3—1 (1—0). Steaua
Mecanica Huși — FEPA 74 
Iad 0—0, Proletarul Bacău 
Metalul Rădăuți 2—1 (1—0). 
oati Gălănesti — Aurora

3—1 (3—0) Constructo-
— Zimbrul Șiret 0—0

Frumos 
rul Iași 
(0-0).

Bîr-
Car-

Tg.

Metalul Plopeni — Viitorul 
Dogi 4—0 (O-O). CONPREF 
stanta — Victoria Lehliu 
(0—1).

Chlr-
Con-

1—1

au fost 
și junio- 
doi aler- 
și-a apă- 

cu strășnicie nozitia de

la 
cu

de la Au- 
care. dacă 
condiții de 

începutul 
siguranță

CLASAMENTE : etapă, 250 
Torpedo Zărnești 85 p. 2.

St. Roșu Brașov 
— 1. Steaua 82 p, 

3.
1. Tor

pedo 82 p. 2. Electro 76 p, 3. 
Muscelul' C. Lung 47 p ; 50 cmc 
— 1. Torpedo 82 p, 2. Poiana 
Cîmpina 76 p, 3. I.R.A. Tg. Mu
reș 63 p ; general, 250 cmc — 1. 
Torpedo 248 p, 2. Steaua 242 p, 
3. St. Roșu 169 n : 125 cmc — 1- 
steaua 249 p, 2. Electro 206 p, 3. 
Torpedo 182 p : 80 cmc — 1.
Torpedo 246 p, 2.
3. Steaua 149 p. 
p ; 50 cmc — 1. 
2. Poiana 219 p.

— 1.
Steaua 32 D,

51 p ; 125 cmc
2. Electro Sf. Gheorghe 70 p,
Torpedo 62 p ; 80 cmc * ”
pedo 82 p,

Troian

SERIA A H-a
Borzestl —
3—0 (1—0).

— Minerul ___
(1—1). Metalotelwiica
— Otel îl Reghin 5—1 

pro- 
1—2 (1—1). Me-
Avîntul Reghin

Petrolul 
Viitorul 

Comă-
C.S.M. 

Moinești 
Gheorgheni 
nesti 2—1 
Tg. Mureș 
(4—1). Mureșul Toplita — 
greșul Odorhei 1—2 (1—ÎL talul Reghin - • -
2—3 (2—1). Mureșul Luduș — U- 
nirea Cristur 3—0 _(3—0). Meta
lul Sighișoara 
curea Ciuc - Buhusi — MECON Mun. 
Gheorghiu-Dei 2—0 (2—0).

SERIA A V-»
Automatica București — 

eofil București 3—0 (0—0), 
nometal București — Danubiana 
București 0—1 (O-O). MECOS
București — MECON București 
2—2 (2—1). F.C.M. Victoria Giur
giu — Progresul Șoimii 
București 1—1 (0—0).
Braniștea — IUPS Chitii» 
(0—0), IJM.G. București - 
cola Crevedia 4—0 (0—0). Meta
lul București — Dunărea Giur
giu 5—0 (2—0). A-S.I.C. București 
— C F.R.-B.T.A. București 1 2 
(0—0).

1MUC 
Rapid 

0-1 
Avl-

1—0

- Rapid Mier- 
amînat. Textila 

Gh.

SERIA A IlI-a
Laminorul Brăila — Granitul 

Babadag 1—1 (1—0). F.C M. Delta 
Dinamo Tjlcea — C.S. Progre
sul Brăila 5—2 (1—0). Progresul 
Tsaccea — Celuloza Adiud 2—0 
(1—0) Tricotex Panciu — Glo
ria C.F.R. Galați 0—0. Foresta 
Gugești — Chimia Autobuzul 
Mărășesti 6—1 (4—0). Stiinta NA- 
VROM Galati — Arrublum Mă- 
ein 3—2 (2—1). Chimia Brăila — 
Mecanosport Galati 2—3 (0—1),
Gloria Ivești — Petrolul Brăila 
lanca 0—3 (0—2).

SERIA A IV-a
Olimpia Slobozia — S.N. Ol

tenița 4—0 O—O). TSCIP Ulmenl 
— Victoria Tăndărei 0—0 (4—0). 
A.S A. Chimia Ploiești — Portul 
Constanta 2—1 (1—1). Rapid Fe
tești — Dunărea Călărași 1—6 
(0—3). Progresul C.SS Medgi
dia — Voința I.C.S. Medgidia 
2—1 (1—0). Victoria Flo-resti —
Callatis Mangalia (1—0).

dure — Hidrotehnica A.S.A. Bw» 
zău 0—0, Cimentul Fieni — Uni
rea 
ta na
4—0 
teni.

Cîmpina 1—1 (0—0). Mon-
Sinaia — Petrolul Bălcol 

(l—O) — s-a jucat la BuO- 
____ Electro Sf. ----- --- --  
Metalul Tg. Secuiesc 5—1 (1-0). 
Carpatl Nehoiu — Metalul Flil- 
nestii de Pădure 2—1 
Chimia Buzău — Minerul 
olt 2—0 (1—0).

Gheorghe .

SERIA A iX a

<i-o>. 
Bara-

Ener- 
(O-O).

SERIA A VI-a
Chimia Victoria Tr. Măgurele

— Electroputere Craiova 0—2 
(0—1). C s.M. Unirea Alexandria

— ROVÂ Roșiori 1—2 (0—0),
Constructorul Șoimii Craiova —
— Viitorul C.S.S. Drăgăsani 4—1
(2—0). Dunărea Zimnicea — 
I.O.B BalS 3—0 (2—0). Petrolul 
Ticlenl — Sportul Muncitoresc 
Drăgănesti Olt 3—1 (1—0). Re
colta Stoicănestl — Minerul Mă- 
tăsari 2—0 (1—0). Spicul Coteana
— Petrolul Stoina 1—1 (0—0).
Progresul Băilesti — Progresul 
Corabia 2—0 (0—0).

SERIA A VH-a
Chimia Găesti — Electrica Titu 

1—1 (1—0), Metalul Voința Sibiu
— Unirea Pitești 3—1 (2—0), Me- 
trom Brașov — Carpatl Agnita 
4-1 (2—0). I.P.A. Sibiu — Mus
celul Cîminulung 5—0 0—0). E- 
lectronistul Curtea de Argeș — 
Carpatl Mîrșa 1-4 (0—1). Meta
lul Rm. Vilcea — C.S.U. Meca
nica Sibiu 3—2 (0—1). Dacia Pi
tești — Carpati Brasov I—« (»—0). Dacia Cozia Călimăneeti
— Nitramonia Făgăraș 6—0.

SERIA A VIII-»
Caroati Covasna — Precizia 

Săcele 1—0 (1—0). Minerul So- 
tlnea — Petrolul Berea 1—0 
(1—0), Minerul Fillnestil de. Păr

VACANȚE PE LITORAL

i
I.T.H.R. București vă oferă
1. sejur pe Litoral, în toate stațiunile, începînd cu 10 

septembrie a.c.
- tarife reduse : 79 lei/zi/pers. (cazare și masă) pînă la 

71 lei/zi/pers. începind cu 16 septem- 

alegere.

1.
Electro 228 p, 

4. Muscelul 144 
Torpedo 255 p, 
3. I.R.A. 162 p.I.R.A.

IOANIȚESCU

15 septembrie a.c. ; 
brie a.c.
- Zilele de plecare și durata sejurului, la
2. excursii cu tren special pe Litoral :
- 15-17 septembrie a.c. ;
- 22-24 septembrie a.c.
preț: 360 lei/pers. (transport, 2 zile cazare 
înscrieri la toate agențiile de turism ale 

rești din Capitală.

ți masă)
I.T.H.R. Bucu-

Automecanioa Reșița — 
gia Auto Timișoara 4—1 . ...
C.S. Vulturii Lugoi — Mecaniza
torul Simian 6—o (3—0). UJd. 
Timișoara — Dierna Orșova 3—0 
(12—0), Ceramica Jimbolia — A.S. 
Paros eni 4—1 (2—o). Minerul
Lupeni — Retezatul Hațeg 4—2 
(3—0). Minerul Stiinta Vulcan — 
Minerul Anina 5—1 (2—1). A.S.
Sinmartinul Sîrbesc — C.S.M. 
Caransebeș . 5—0 (1—0). C.S.M.
Drobeta Tr. Severin — Minerul 
Moldova Nouă 0—0.

SERIA A X-a

Dacia Orăștie — Motorul IMA 
Arad 2—1 dl—0). Petrolul Arad
— Unirea Tomnatic 4—0 (3—01» 
Aurul Brad — Otelul Or.
Petru Groza 2—0 (0—0), Strungul 
Chișineu Cris — Gloria Beiul 
3—0 (1—0), înfrățirea Oradea «■» 
Voința oradea 4—0 (3—0). SolmU 
Lipova — Chimia Tăsnad 1—* 
(0—0) Unirea Sinnicolaul Mare
— C.F.R. Simeria 3—0 (2—0). M> 
nerui 
Dacia (1—0).

Or. dr. Petru Groza -•
Mecanica Orăstie 1—•

SERIA A XI-a
Metalurgistul Cugir — Oașul 

Negrești 5—0 (3—0). Minerul Băl
ța — Energia C.P.L. sebeș »~41 
(1—0). Voința Oas Negrești ■=* 
Mobila Armătura Simleul BflMN 
niel 1—0 (0—0). Victoria Care!-» 
Minerul Sărmăsag 2—0 <1—Ofc
C.U.G. Clui-Napoca — Sticla Ari 
riesul Turda o—#, CUPROM 
Baia Mare — Industria Sumeî 
Ctmnia Turzil o—0. Soda OenS 
Mures — Metalul Aiud 5—f O—0). Unirea Dej — LamioorUl 
Victoria Zalău 6—3 (4—2L

SERIA A XII-*

Laminorul Roman — Bri 
Explorări Viseu 5—0 (3—0). C 
Slghet — Laminorul Beelean 
(2—1). Mecanica Bistrița — <—- 
mia Năsăud 1—1 (1—0). Minerul 
Gura Humorului — Relonul Sa» 
vinești 2—2 (1—1). Minerul Cru» 
cea — Avîntul Frasin 0—0, Ce» 
tatea Tg. Neamț — Minerul Bala 
Borsa 2—0 (0—0), Minerul Cav 
pic — Steaua Minerul Vatra 
Bornei 10—1 (4—1). Minerul Baia 
Serie — Metalul Victoria Roman 
2—1 (0—0).

■ Etapa următoare, a n-a. se 
dispută duminică 10 septembrie.Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tiva. ..

nent.ru


ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
(Urmare din pag, li

exportului, cit și pentru con
sumul intern. Pînă la 20 sep
tembrie, trebuie să fie contrac
tată întreaga producție de ex
port a lunii octombrie. S-a in
dicat, totodată, ca. pină cel tir- 
ziu la 20—23 ale fiecărei luni, 
să se asigure realizarea și li
vrarea producției de export a 
lunii respective. Întreprinde
rile și centralele, precum $1 
județele trebuie să aibă inre- 
Îistrate toate comenzile, astfel 

licit fiecare unitate, fiecare 
județ, să cunoască permanent 
ce trebuie să producă și ce 
trebuie să exporte, unde, in ce 
condiții si la ce termen.

In județe trebuie să se ur
mărească. zilnic, pe fiecare în
treprindere, îndeplinirea eu 
prioritate a exportului, luin- 
du-se in acest scop măsuri co
respunzătoare, astfel incit, in- 
eă din luna septembrie, să se 
asigure îmbunătățirea Întregii 
activități in acest domeniu.

In ce privește investițiile, s-a 
cerut să fie accelerat ritmul 
de lucru pe șantiere, să se li
vreze la timp toate utilajele și 
echipamentele necesare, să se 
intensifice lucrările de con- 
strnctii-montaj, in vederea 
punerii in funcțiune. Ia ter
menele stabilite șl eh* ar in a- 
vans, a noilor capacități de 
producție, precum și a realiză
rii in întregime a programu
lui de locuințe. Și in acest do
meniu s-a indicat să se întoc
mească. pe unități, programe 
de măsuri pe baza cărora să 
se urmărească zilnic punerea 
in funcțiune a noilor obiecti
ve de investiții din toate sec
toarele.

Totodată, s-a cerut să se ma
nifeste preocupare și răspun
dere sporite pentru aplicarea 
programelor de modernizare a 
producției pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii. de ridicare permanentă a 
productivității muncii și cali
tății produselor, de reducere st 
încadrare strictă in consumu
rile materiale și energetice 
stabilite, de utilizare la În
treaga capacitate a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor. O 
atenție deosebită trebuie să se 
acorde efectuării la timp și de 
bună calitate a reparațiilor 
capitale și a reviziilor gene
rale, in special a tuturor ca
pacităților din sectorul ener
getic. asigurindu-se funcționa
rea corespunzătoare a acestora 
$i realizarea întregii producții 
de energie planificate.
_ Apreciind eă sint create toa
te condițiile pentru Înfăp
tuirea obiectivelor prevăzute, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
exprimat convingerea eă orga
nele și organizațiile de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
vor acționa cu întreaga răs
pundere. in spirit revoluționar, 
pentru obținerea unor rezulta
te cît mai bune în toate do
meniile de activitate. astfel 
incit pînă la Congresul al 
XlV-Iea. să se realizeze In 
bune condiții prevederile pia
nului, să se Intre in normal eu 
realizarea tuturor indicatorilor, 
îndeosebi a celor privind pro
ductivitatea muncii, exportul și 
punerea in funcțiune a noilor 
Investiții.

tn continuare, Comitetul Po
litic Executiv a analizat RA
PORTUL PRIVIND STOCU
RILE SUPRANORMATIVE DE 
MATERII PRIME, MATE

RIALE, PRODUSE FINITE Șl 
IN CURS DE FABRICAȚIE 
EXISTENTE LA 31 IULIE a.c.

S-a subliniat că. deși s-a 
înregistrat o reducere a stocu
rilor supranormative, ele con
tinuă să se mențină la un ni
vel ridicat. Aceasta impune să 
se acorde o atenție deosebită 
lichidării lor, prin livrarea șl 
folosirea in consum a materi
ilor prime și materialelor, a 
produselor finite aflate în aces
te stocuri.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea, RA
PORTUL CU PRIVIRE LA A- 
SIGURAREA UNEI ACTIVI
TĂȚI RENTABILE ÎN TOA
TE UNITĂȚILE ECONOMICE. 
PRECUM Șl RAPORTUL PRI
VIND CREDITELE PE TER
MEN SCURT LA 31 AUGUST 
1989, RAPORTUL PRIVIND 
REALIZAREA PLANULUI DE 
ÎNCASĂRI ȘI PLĂTI IN NU
MERAR, IN PERIOADA 1 IU
LIE—31 AUGUST 1989.

S-a apreciat că deși, în ge
neral. la toate produsele — cu 
cîteva excepții — se asigură 
rentabilitatea stabilită, unele 
întreprinderi mai lucrează În
că ou pierderi. Pornind de la 
această situație, s-a cerut or
ganelor financiar-bancare și 
de prețuri ca, împreună eu mi
nisterele și centralele, să asi
gure aplicarea fermă a măsu
rilor prevăzute in programele 
special întocmite privind îm
bunătățirea, de ansamblu, a 
situației economico-financiare a 
fiecărei unități. Incepînd din 
luna septembrie nu trebuie să 
existe produse sau Întreprin
deri la care să se lucreze cu 
pierderi. Organele financiar- 
bancare au obligația să verifi
ce permanent modul în care se 
realizează producția, cu cc cos
turi. astfel incit, din luna sep
tembrie, în fiecare unitate să 
se introducă o ordine desăvâr
șită. să se obțină minimul de 
rentabilitate prevăzut prin 
plan. Numai astfel pot fi asi
gurate mijloacele financiare 
necesare realizării planurilor 
de dezvoltare economico-socia
lă a țării, de creștere a nive
lului de trai al întregului po
por.

In ceea ce privește creditele 
pe termen scurt, s-a indicat 
să se întocmească un program 
concret de rambursare a aces
tora, astfel, incit, pină la Con
gresul al XIV-lea. să se intre 
tn normal șl in acest domeniu. 
S-a stabilit ca. începînd din 
această lună, să nu se mai a- 
oorde nici un fel de credite 
peste normele de finanțare a 
aetivității economico-sociale 
prevăzute în lege.

Totodată, s-a cerut ministe
relor, celorlalte organe cen
trale, precum și comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare să ia măsuri ferme pen
tru realizarea planului de În
casări și plăți, ca • condiție 
esențială a unei circulații bă
nești sănătoase, a înfăptuirii 
programelor de autocondneere 
și autofinanțare.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat unele MĂ
SURI CU PRIVIRE LA PER
FECTIONAREA SISTEMULUI 
DE PLANIFICARE, EVIDEN
TĂ, URMĂRIRE FINANCIA
RA, REPARTIZARE ȘI VA
LORIFICARE SUPERIOARĂ A 
TUTUROR PRODUSELOR A- 
GRICOLE.

S-a subliniat necesitatea in
troducerii unei ordine depline

in ce privește evidența tuturor 
produselor agricole, astfel in
cit să se asigure strîngerea, 
depozitarea și valorificarea a- 
cestora în cele mai bune con
diții.

Avind in vedere producția 
bună., din acest an, de plante 
oleaginoase, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a propus — 
și Comitetul Politic Executiv a 
aprobat — ca, incepind de Ia 
1 octombrie, să se majoreze cu 
20 la sută cantitatea de ulei 
destinată consumului populației. 
De asemenea, avindu-se in ve
dere producția bună obținută 
Ia sfecla de zahăr, in acest an, 
la propunerea secretarului ge
neral al partidului, s-a stabi
lit majorarea cu 15 la sută a 
cantității de zahăr destinate 
consumului populației. S-a a- 
preciat că — in condițiile tn 
care România se înscrie deja 
printre țările cu un consum ri
dicat la aceste produse alimen
tare de bază — prin aplicarea 
acestor măsuri se va realiza 
un consum de ulei și zahăr 
foarte bun.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat RAPORTUL DE 
CONTROL REFERITOR LA 
UNELE LIPSURI EXISTENTE 
ÎN DOMENIUL CERCETĂRII 
GEOLOGIE* PETROLULUI ȘI 
GAZELOR NATURALE.

Pornindu-se de la deficien
țele constatate, s-a indicat să 
se acționeze cu toată răspun
derea pentru instaurarea unei 
ordini și discipline desăvirșite, 
elaborarea de studii și teme 
de cercetare temeinic funda
mentate. intensificarea lucrări
lor de prospecțiuni $1 explora
re, în vederea descoperirii de 
noi zăcăminte de hidrocarburi 
șj asigurării resurselor energe
tice necesare economiei națio
nale.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut, totodată. RAPORTUL 
PRIVIND PRINCIPALELE CON
STATĂRI ȘI CONCLUZII RE
IEȘITE DIN VERIFICAREA 
ACTIVITATH DE GOSPODĂ
RIRE A APELOR ȘI EFICIEN
TA UTILIZĂRII FONDURI
LOR IN ACEST DOMENIU.

Tinindu-se seama atît de re
zultatele înregistrate, cit și de 
lipsurile ce continuă să se ma
nifeste tn acest sector de ac
tivitate, s-a cerut ministerelor, 
centralelor industriale, tuturor 
unităților economice, comite
telor executive ale consiliilor 
populare județene și al muni
cipiului București să asigure 
aplicarea fermă a legii, pen
tru ca fiecare întreprindere și 
fiecare județ să poarte răs
punderea pentru gospodărirea 
rațională $1 protecția calității 
apei, pentru înlăturarea orică
ror forme de risipă a acesteia. 
S-a stabilit ca. lunar, la toate 
ministerele, județele, întreprin
derile și celelalte unități eco
nomice, să se analizeze situa
ția apelor, să se ia măsuri 
pentru recuperarea șl refolosi- 
rea apelor utilizate, acordin- 
du-se o atenție deosebită păs
trării. in bune condiținni, a 
mediului înconjurător.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a aprobat PRO
PUNERILE REFERITOARE LA 
PARTICIPAREA TARII NOAS
TRE LA NEGOCIERILE DE 
LA VIENA PRIVIND FOR
ȚELE ARMATE ȘI ARMA
MENTELE CONVENTIONALE 
Șl ADOPTAREA DE NOI MA
SURI DE CREȘTERE A ÎN
CREDERII ȘI SECURITĂȚII 

ÎN EUROPA, care au loc in 
perioada 1 septembi ie — 21 de
cembrie a.c.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca, pe baza mandatu
lui încredințat, delegația româ
nă să promoveze in mod ac
tiv poziția României, conside
rentele și inițiativele tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
in problemele fundamentale ale 
dezarmării, ale edificării secu
rității pe continentul european.

Acționind in spiritul politicii 
externe constructive a Româ
niei socialiste, delegația țării 
noastre iși va aduce întreaga 
contribuție la buna desfășura
re a negocierilor de la Viena, 
la încheierea lor cu rezultate 
pozitive, la adoptarea unor mă
suri privind reducerea radica
lă a armamentelor convențio
nale, a efectivelor și cheltuie
lilor militare, întărirea securi
tății. încrederii și cooperării in 
Europa.

Comitetul Politie Executiv a 
aprobat, de asemenea, PRO
PUNERILE PRIVIND PARTI
CIPAREA TARII NOASTRE 
LA CEA DE-A TREIA CON
FERINȚA DE EXAMINARE A 
MODULUI DE ÎNDEPLINIRE 
A TRATATULUI REFERITOR 
LA INTERZICEREA AMPLA
SĂRII ARMELOR NUCLEARE 
SI ALTOR ARME DE DIS
TRUGERE IN MASA PE 
FUNDUL MARILOR ȘI OCEA-
NELOR. ce se va desfășura la 
Geneva, între 18 și - 29 sep
tembrie a.c.

S-a dat mandat delegației 
române să acționeze pentru a- 
doptarea, in cadrul Conferin
ței, a unor documente care să 
deschidă perspective pentru 
realizarea de măsuri concrete 
privind oprirea cursei înarmă
rilor. și înfăptuirea dezarmării, 
eliminarea cu desăvirșire și în
terzicerea armelor de distru
gere in masă, nucleare, chi
mice și dc altă natură, in toa
te mediile.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut UNE
LE PROBLEME PRIVIND BU
NA PREGĂTIRE ȘI DESFĂ
ȘURARE A CONGRESULUI 
AL XIV-LEA AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN. În 
acest cadru, a fost analizat și 
aprobat RAPORTUL CU PRI
VIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA 
STRUCTURII ORGANIZAȚI
ILOR DE PARTID DIN ÎNTRE
PRINDERI, INSTITUȚII ȘI 
UNITATI AGRICOLE.

tn spiritul indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
privind crearea unor organiza
ții de partid puternice în toa
te domeniile și sectoarele de 
activitate, întărirea continuă a 
rolului politic conducător al 
partidului, a capacității orga
nizațiilor de partid de mobi
lizare a tuturor oamenilor 
muncii la realizarea exemplară 
a planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a 
țării, a fost examinată struc
tura organizațiilor de partid 
din întreprinderi, instituții și 
unități agricole.

Pe baza concluziilor desprin
se din această analiză, avind 
în vedere că, pînă în prezent, 
a existat un număr foarte 
mare de grupe de partid, cu 
un număr mic de comuniști. 
Comitetul Politic Executiv a 

stabilit ca, pentru întărirea ac
tivității, să se limiteze crearea 
acestor grupe Ia domenii și si
tuații cu totul speciale și pe 
termen scurt. S-a hotărit, tot
odată, să se reducă numărul 
organizațiilor de partid mici 
și să se constituie organizații 
puternice.

De asemenea, s-a stabilit să 
se îmbunătățească organizarea 
comitetelor de partid, ele ur- 
mind să se constituie numai 
in _ intreprinderi, instituții și 
unități agricole mari, in care 
există un număr de peste 290 
membri de partid.

S-au stabilit, in același timp, 
măsuri concrete cu privire Ia 
îmbunătățirea compoziției so
ciale a membrilor organelor de 
partid. Se va asigura creșterea 
ponderii muncitorilor și țăra
nilor in aceste organe. De ase
menea, va cunoaște o creștere 
importantă ponderea femeilor 
în birourile și comitetele de 
partid.

Comitetul Politie Executiv a 
apreciat că. prin aplicarea in 
viață a indicațiilor șl orientă
rilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, se asigură condi
ții pentru crearea unor puter
nice organizații de partid ca
pabile să unească și să mobi
lizeze eforturile tuturor comu
niștilor, ale întregului popor, 
la înfăptuirea neabătută a 
Programului partidului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Pe baza acestor orientări, 
urmează să se aducă îmbună
tățiri unor prevederi ale Sta
tutului partidului, precum si 
Hotărîrii C.C. al P.C.R. cu pri
vire la structura organizațiilor 

din întreprinderi, 
unități agricole, car

tiere si safe.
In legătură cu buna pregă

tire a Congresului al XIV-lea, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cerut să se deschidă în „Scin- 
teia“, în celelalte organe de 
presă centrale și locale, ia 
radioteleviziune rubrici și emi
siuni speciale de dezbatere a 
documentelor Congresului, pre
cum și a programelor de dez
voltare economico-socială a 
fiecărui județ, a fiecărei lo
calități, in care să se redea 
propunerile si sugestiile co
muniștilor, ale oamenilor mun
cii, care să contribuie la defi
nitivarea acestor programe. Ia 
elaborarea hotăririlor ce vor 
fi adoptate de marele forum al 
comuniștilor români.

S-a subliniat că, in perioada 
eare a mai rămas pină la Con
gresul al XIV-lea, organele și 
organizațiile de partid trebuie 
să ia toate măsurile pentru 
întărirea spiritului revoluțio
nar, de răspundere, pentru a- 
părarea și dezvoltarea proprie
tății socialiste, creșterea avu
ției naționale — bun al între
gului popor —, astfel incit să 
intimpinăm importantul eve
niment din viața partidului și 
a tării cu rezultate cit mai 
bune în realizarea obiective
lor economico-sociale stabi
lite, a Programului partidului 
de edificare a societății -socia
liste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

de partid 
instituții,

fr////////////////////////////////////////////////////^^^^

PATRU VICTORII
bieți La tradiționalul concurs 

international eare are loc ta lo
calitate au nartlcloat duminică 
foarte multe dintre marile vede
te ale atletismului tatre eare și 
campioana noastră Paula Ivan. 
Aceasta a elstleat ta decurs de 
o săotămtaă două titluri de 
campioană mondială universita
ră la 3000 m si 1500 m. la Dui
sburg. anol a obtinut victoria tn 
nroba de o milă la gala finală 
a ..Marelui Premiu T.A.A.F. — 
Mobil» ia Monte Carlo s! acum 
la Rleti a învins din nou. cu 
♦ '0’23 t>e 1500 m Pe locul doi 
a sosit duminică Doina Meîta-

TENISMANI ROMÂNI ÎN FINALE LA BUDAPESTA Șl SZCZECIN
® Florin Se’ărceanu si George 

Cosac s-au calificat tn finala 
orobel de dublu din cadrul tur
neului International de ia Bu
dapesta învlngtnd tn semifinal- 
cu 6—2. 6—1 nerechea Backer 
(Anglia) Johnson (Elveția)
• Tn semifinalele orobel de 

dublu ale turneului de la Szcze-

ÎNTR-0 SĂPTĂMÎNĂ!
te, cu 4:03.26. iar pe trei. Svetla
na Kitova (U R.S.S.) 4:04.05. La 
Înălțime femei a cîstiaat Heike 
Henkel-Redetzky (R.F.G.) cu 

1.98 m iar Alina Astafel s-a cla
sat pe locul secund, eu 1.9S m 

tn același concurs, surpriză 
la tnăltime : suedezul staber» 
(2.38 m) l-a întrecut oe cubane
zul Sotomayor (2-33 ml. record
manul lumii. Camolonul mon
dial Andi Bile (Somalia) a ob
tinut un excelent rezultat oe 
1500 m — 3:30.55 Iar Rodlon Ga- 
taulln (5.80 m) l-a tavtas din 
nou ne recordmanul probei 
Serghel Bubka (5.60 ml

cin (Polonia), concurs eon-’* 
pentru circuitul A T.P peren*» 
română P’zvan Ttu. Adrla-
Marcu a eliminat cu 6—1 3—»
7—5 cuplul polonez Iwan'kl S' 
dor Tn ce'’’'>1t meci so”’e,'''‘ 
G»bri»idz». Kr-'arava au d*-nu< 
cu 6—1 6—0 d» comoa’rlotil Io- 
Dolsonolov Fillev

C.E. DE VOLEI
MtjNCHEN. 4 (Agerpres). în 

-ziua a doua a Camolon ațelor 
Eur-nene feminine de volei, ce 
se desfășoară ta R.F. Germania, 
s-au înregistrat rezultatele : Ce
hoslovacia — Polonia 3—1 (12.
12. —12 10). U.R S.S, — România 
3—0 (7. 14. 14) R.D Germană — 
Bulgaria S—0 <11. 12. 9) Turcia 
— Finlanda 3—1 (—9. ». 14. 8). R F. Germania — Iugoslavia
3—0 (3. 9 3). Italia — Franța

1 no. —14. 2 8).

MECIUL DE FOTBAL BRAZILIA-CHILE. ÎNTRERUPT IN MINUTUL 59...
tn grupa a 3-a nrellminară 

din America de Sud Brazilia. 
Chile si Venezuela sl-au dispu
tat singurul loc care asigura ca
lificarea oentru Cuna Mondială 
'a fo‘ba1 de anul viitor. După 
cum este cunoscut Brazilia a 
întrecut Venezuela ta scoruri 
mal categorice dectt Chile. a 
terminat nedecis (1—1) tocul de 
'a Sa-i+<a«o de Chile încheiat 
'nsă într-o atmosferă incendiară 
de violentă si scandal (ceea ce 
a rtntnrm'nat F T.F A. să sus- 
nnnde tonurile .acasă» ale for
mației ch'i'ene si să le transfere 
oe terenuri neutre).

UN NOU SUCCES AL
(Urmări din poo II

Au excelat Camelia Hînda (12 
reușite ; înscriind 81 p. această 
jucătoare a fost coșgetera tur
neului), Paula Misăilă (11) șl 
Jerebie (5). Hînda și Misăilă 
s-au evidențiat in mod deose
bit. Cu totul promițătoare, re
intrarea Magdalene! Jerebie,

Derbyul grupei a avut toc 
duminică la Rio de Janeiro. 
160 ooo de soectatorl umpltnd 
stadionul gigant Maracana. E- 
motll firești, dar un entuziasm 
extraordinar, mai ales că ta 
min 50 Careca a înscris un gol 
Dentru reprezentativa Braziliei 
Chilienii sl-au strîns rîndurlle 
sl au contraatacat destul de pe
riculos. dar chiar sl asa. un scor 
de 1—1, Să zicem, ar fl adus tot 
calificarea brazilienilor. Tribu
nele erau parcă un vulcan ta 
eruntie. galeria manlfesttndu-se 
ta fel sl chip Inclusiv prin a- 
runcarea de petarde spre lnal-

BASCHETULUI NOSTRU
după o absentă îndelungată 
cauzată de un accident. Au mai 
fost utilizate : Marilena Marina- 
che, Romela Cristea. Angela 
Szenes, Cornelia Stoichiță. Au
rora Dragos, Cecilia Laszlo, 
Molani» Marina si Gabriela 
Kiss. Deficiențe în joc : pres
tația nesatisfăcătoare a pivo- 
ților $1 insuficienta combativi
tate în apărare". (D. ST.) 

tul cerului. Una dintre acestea 
a căzut însă chiar peste porta
rul chilian Rolas. căruia l-a 
soart capul. Era minutul 69 do 
toc ctad partida s-a întrerupt. 
Au urmat momente penibile, 
timp de tumătate d» oră. dună 
care președintele Federației de 
fotbal din Chile Sergio Stoppel. 
I-a comunicat arbitrului argenti
nian Juan Carlos Losteau că 
fotbaliștii chilieni. în atari con
diții. nu mal continuă medul, 
el retrăgîndu-se la cabine sub 
protecția politiei.

Forui fotbalistic chilian a îna
intat un memoriu la F I.F.A., 
orln care cere relucarea oartl- 
del. de la scorul de 0—0. oe un 
teren neutru 1

rtedaețte șl administratis -sod nmt Bucur-stl «tr V Son» i» jt e T T R < cel 
Pentru străinătate abonamente oria Romoresrilatalla sectorul •xoor-lmoort presă


