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Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu au început, miercuri, 
• vizită de lucru in județul 
Iași.

Nouă și elocventă expresie a 
permanentului dialog pe eare 
secretarul general al partidului 
îl poartă nemijlocit cu făuri
torii de bunuri materiale și 
spirituale în probleme privind 
dezvoltarea tării in etapa ac
tuală și in perspectivă. vizita 
in puternicul centru industrial, 
cultural și universitar Iași pri
lejuiește o analiză cuprinză
toare in unități economice, de 
cercetare și invătămînt, a re
zultatelor obținute de oamenii 
muncii de aici in dezvoltarea 
social-economică a municipiu
lui și a celorlalte localități din 
județ, stabilindu-se, totodată, 
direcțiile de acțiune în vede
rea indeplinirii in bune condi
ții a importantelor sarcini ce 
le revin în acest an și pe în
tregul cincinal.

Vizita are loc in climatul de 
puternică efervescentă politică 
generată de dezbaterea largă 
a documentelor programatice 
pentru Congresul al XlV-lea. 
de intensă muncă creatoare și 
fermă angajare revoluționară 
ce caracterizează această peri
oadă premergătoare marelui 
forum al comuniștilor rom&ni, 
eveniment de deosebită însem
nătate în viata partidului $1 a 
tării pe care toți cei ce mun
cesc de la orașe și sate sînt 
hotăriti să-l intimpine cu reali
zări remarcabile, în toate do
meniile, cu îndeplinirea exem
plară a planului pe anul 1989.

Integrați cu toate forțele în 
efortul creator ce se desfășoa
ră la scara întregii țări. locui
torii județului raportează secre
tarului general al partidului 
despre activitatea depusă și 
succesele obținute, despre preo
cupările lor privind ridicarea 
întregii munci pe un plan ca
litativ superior, la nivelul ce
rințelor pe care le ridică dez
voltarea generală a patriei.

Desfășurindu-se in aceste zi
le premergătoare momentului 
emoționant al începerii noului 
an de invătămînt, vizita dobin- 
dește, totodată, o înaltă sem
nificație, ea inscriindu-se ea un 
important eveniment în viata 
tineretului patriei noastre, a 
întregii națiuni.

Ceremonia sosirii a avut loe 
pe aeroportul din municipiul 
Iași.

La coborirea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășa Maria 
Ghitulică. prim-secretar al co
mitetului județean de partid, 
care le-a adresat calde Urări 
de bun venit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie manifestă
rilor entuziaste, pline de căl
dură, ale locuitorilor venit! in 
tntimpinaxe.

La vizită participă tovarășii 
Emil Bobn, Silviu Curticeanu,

In aclamațiile și uralele ce
lor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au Îndreptat, 
la bordul elicopterului prezi
dențial, spre Pașcani.

Vechi centru muncitoresc al 
Moldovei. Pașcaniul a devenit 
in prezent un oraș modern, cn 
o economie in plină dezvoltare.

La coborirea din elicopterul 
prezidențial, care a aterizat pe 
noua platformă industrială din 
vestul orașului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinati cu urale și ovații 
puternice.

Prima unitate vizitată a fost 
ÎNTREPRINDEREA DE TRA- 
DUCTOARE specializată in fa
bricarea de elemente de meca
nizare și automatizare pentru 
dotarea celor mai diverse 
ramuri ale industriei.

In timpul vizitării sectoarelor 
de bază ale unității, secretaru
lui general al partidului i-au 
fost prezentate cele mai noi și 
reprezentative aparate de mă
sură și control.

Pe parcursul vizitei — înso
țită neîncetat de ovațiile și 
manifestările de dragoste ale 
muncitorilor de aici, în majo
ritate tineri și tinere — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
stat de vorbă cu oameni ai 
muncii, le-a strins mina prie
tenește, interesîndu-se de mo
dul cum îsi indepiinesc sarci
nile de plan, de condițiile lor 
de muncă și viată.

Coloana de mașini a străbă
tut apoi străzile largi și 
drepte, flancate de siluete
le zvelte ale noilor construc
ții de locuințe ce constituie 
Imaginea dominantă a fiecărui 
cartier al orașului.

Pe Întregul traseu, mii de 
locuitori — practic toti cei 
ee trăiesc și muncesc aici 
— au făcut tovarășnlui 
Nicolae Ceausescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu o primire 
entuziastă, exprimindu-le direct 
si cald sentimentele lor de a- 
leasă dragoste și prețuire.

Cu aceeași însuflețire 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați la sosirea la 
ÎNTREPRINDEREA MECANI
CA DE MATERIAL RULANT, 
cea mai veche unitate indus
trială din Pașcani, care a de
venit astăzi una dintre cele 
mai importante cu acest profil 
din tară.

Numeroși muncitori, ingineri, 
tehnicieni de aici și-an mani
festat cu căldură satisfacția de 
a se intilnl din nou cu secre
tarul general al partidului, de 
a-1 raporta nemijlocit succesele 
dobindite în îndeplinirea sarci
nilor ee le revin.

în centrul dialogului purtai 
de conducătorul partidului și 
statului cu specialiștii de aici 
s-au aflat problemele legale de 
folosirea intensivă a capacită
ților, sporirea productivității 
muncii, reducerea consumurilor 
materiale și mărirea eficientei 
economice a întregii activități.

Probleme importante pentru 
desfășurarea in bune condiții a 
activității productive au fost 
analizate și Ia ÎNTREPRIN
DEREA PENTRU INDUSTRIA
LIZAREA SFECLEI DE ZA
HĂR. care a fost vizitată in 
continuare.

Urmind fluxul tehnologie de
fabricație, 
Ceaușescu 
Ceaușescu

tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
au vizitat citeva

sectoare ale fabricii,
In încheierea vizitei, adresin- 

du-se colectivului unității 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că Întreprinderea lu
crează cn rezultate bune,

(Continuare in pag. a 4-a)
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ECHIPELE NOASTRE AU LUAT IERI STARTUL
IN NOUA EDIȚIE A CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL»
• Steaua ți-a asigurat un avantaj substanțial pentru promovarea in turul al U-lea
• Dinamo a pierdut la limită, dar poate obține in meciul retur calificarea • 
învinse la diferență de două goluri, Victoria și Flacăra Moreni păstrează șanse în

partidele de la 27 septembrie

IREZISTIBIL FINIȘ AL CAMPIONILOR
Nori amenințători, cenușii, 

ieri, deasupra stadionului din 
Ghencea, dar la ora primei 
manse Steaua — Fram Reykja
vik soarele dătător de spe
ranțe („bun venit soar* 1“ s-a 
făcut auzit de la stația de am
plificare) a apărut dintr-oda- 
tâ. zîmbind cu toată fata su
porterilor formației gazdă. O 
nouă ediție a Cupei Campioni
lor Europeni începea, așadar, 
sub bune auspicii pentru una 
dintre deținătoarele mult invi- 

§ diatului trofeu, o echipă care, In

s
§

§ dorința de a tranșa rapid pen-

s

I

1

min. 16 formația oaspete s-a 
încumetat să iasă din dispo
zitiv, dar fundașul Bjarnasson 
s-a izbit de „zidul" Bumbescu, 
reintrat sub tricoul cu nr. 4. 
Relnnodînd repede firul ofen
sivei sale, Steaua își obligă în

de intervenția in extremis a 
portarului. Pe măsură ce tre
ce timpul. Fram aduce țot mal 
mult cu un boxer obligat să 
riposteze din corzi (In min. 25, 
raportul de cornere este de 
12—0 In favoarea echipei care— 
atacă) și golul, în sfîrșit cade 
In min. 30 : Io van „saltă- la 
întilnire pentru D. PETRESCU, 
pătruns, ca de obicei, pe eu-

invitată să declanșeze o rar 
întreruptă ofensivă la poarta 
lui Kristinsson. Minute în șir, 
atacurile Stelei curgeau în va
luri spre digurile ridicate de 
islandezi, dar, în condițiile u- 
nei masive regrupări de forțe 
(cuprinzîndu-1 și pe Gudjon- 
sson, purtătorul tricoului cu 
nr. 11), mingile grele (Rota- 
riu — min. 7, Hagi — min. 
13, Lăcătuș — min. 14, Mujnai
— min. 15) pentru portarul lui 
Fram veneau, fn genere, de pe 
spațiile libere din afara su
prafeței de pedeapsă. O dată, 
în acest prim sfert al partidei, 
Steaua, printr-o combinație a- 
bllă. In stilul ei, a creat și fi
sura In sistemul defensiv al 
lui Fram, dar. la capătul unei 
combinații Lăcătuș — Negrău
— I. Dumitrescu, ultimul a tri
mis „peste-, de la circa 10 m. 
din poziție ideală. Abia In

Balint intră și... înscrie golul

continuare partenera de între
cere la o apărare vecină cu 
disperarea și, în min. 26, la 
o „diagonală- de circa 60 m 
semnată Hagi, preia Lăcătuș, 
plasează balonul la colțul lung, 
de unde Kristinsson plonjează 
și scoate cu pumnul în pi
cioarele lui Negrău, surprins

care deconectează „tribunele" 
Foto : Nicolae PROFIR

ioarul Iui Lăcătuș si, din in
teriorul careului mic, lateral 
dreapta, șutează fără speranța 
pentru bravul goalkeeper Kris-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare fa pag 2-3)

In Cupa Cupelor DINAMO TIRANA-DINAMO BUCUREȘTI 1-0 (0-0)

DUPĂ UN JOC DE MARE LUPTA
TIRANA, 13 (prin telefon, 

de ta trimisul nostru special), 
în fața tribunelor arhipline 
ale stadionului „Qemal Stafa".S cuc ovauiuniuui „xțxaiia* ,

§ din capitala Albaniei, s-a dis- 
^putat jocul-tur dintre formați-

ile Dinamo Tirana și Dinamo 
§ București, din cadrul Cupei

Cupelor. Din start, gazdele 
§ s-au aruncat in atac si. in min. 
§ 2, Stafa a șutat puternic de 
§ la 16 m, de puțin pe lingă 
S poartă. Elanul de început 
§ fotbaliștilor albanezi — 
Ș s-au remarcat printr-un 
§..........................................

al
care 

joc 
plin de angajament și o mare 
risipă de energie — a fost tn- 
cet-încet. temperat de jocul de 
pase al fotbaliștilor 
teni, care și-au creat

lui Sabău, in min. 17, 25 și 26, 
la șuturile lui Vaișcovici, din 
afara careului. în min. 28 am 
notat o acțiune foarte pericu- . 
loasă de atac a echipei noas
tre. Timofte a pătruns pe ari
pa stingă, a intrat în suprafața 
de pedeapsă, unde a fost faul
tat insă arbitrul nu a acorxlat 
penal tyul cuvenit. După a- 
ceastă perioadă de dominare a 
echipei bucureștene. în ultima 
parte a primei reprize localni
cii au preluat din nou iniția
tiva și. în min. 32, portarul 
Stelea s-a remarcat la șutul 
expediat din apropiere de Ca

naj. Același Stelea a avut, din 
nou, o intervenție salvatoare 
în min. *40, la șutul lui Stofa.

Imediat după reluare va rata 
Demolări, pentru ca, după, un 
minut, Stelea să se remarce 
la șutul violent al lui Tâfirl. 
Insistența echipei locale se va 
materializa în min. 52: Stafa 
a șutat puternic, Stelea n-a 
putut reține, respingînd în la
teral și CANAJ a reluat, de 
la 8—9 m, in plasă. Din acest 
moment. fotbaliștii bucureș- 
teni, în dorința de a obține e- 
galarea, au ieșit, cu mai multă 
insistență la atac. dar s-au

Radu URZICEANU

(Continuare fa pag 2-3)

bucureș- 
șl ei oca-§ tenl, care și-au creat ș.--------

§ zii bune In min. 7, clnd Ma- 
§ teuț a șutat slab la ccr.trnreccentrare»

In prima grupă valorică la rugby

4 MECIURI - 4 VICTORII ALE GAZDELOR
Ieri au avut loc patru dintre 

meciurile celei de a cincea 
etape din campionatul Diviziei 
A — prima grupă valorică — 
la rugby (jocurile Steaua — 
Rapid Metrou și Contactoare 
Buzău — Dinamo au fost ami
nate). Iată cîteva amănunte î

FARUL CONSTANȚA — 
C.S.M. SIBIU 32—17 (16—8).
Joc frumos, cu multe încercări 
(opt în total), dar și cu des
tule ratări ale gazdelor. La în
ceput, constănțenii — jucind 
împotriva vîntulul — s-au vă
zut conduși cu 4—0, dar, trep
tat. ei au preluat inițiativa și 
s-au desprins în învingători 
autoritari. Au înscris: ȘT. CON
STANTIN 2, ISTRATE. N. MA
RIN, FOCA — eseuri. BEZA-

RAU Lp. + drop + 3 transfor
mări (F). FUGIGI, BECHEȘ, 
SCHNEIDER — eseuri. IVAN- 
CIUC l.p., ROȘU transformare. 
A arbitrat E. Stoica — Bucu
rești, (C. POPA, coresp.)

UNIVERSITATEA ELTIM 
TIMIȘOARA — CJ3.M. I.M.U. 
SUCEAVA 35—6 (16—3). Cu o 
circulație mai bună a baloa- 
nelor. formația studențească 
s-a impus cu autoritate în fața 
unul adversar, totuși, foarte 
tenace, excelent pregătit fizic. 
Echipa locală confirmă, astfel, 
forma bună In care se află, 
promițlnd aceeași evoluție și 
la reluarea campionatului, pe 
1 octombrie, clnd va juca, tot 
•casă cu C.S.M. Mlnaur. Rea

lizatori prin eseuri, MITOCA- 
RU (2), MIRCIOAGA, GHER- 
GHE, FIAT și GRIGORAȘ, 
patru transformate de DOMO- 
COS, autor și al unei l.p., res
pectiv NXCHITEAN și VASI- 
LIU, cite o Lp. A condus Mar
cel Galanda — București. 
(Const, CRETU, coresp.).

C.S.M. MINAUR BAIA MA
RE — ȘTIINȚA PETROȘANI 
51—4 (18—0). Din nou in ver
vă, așa cum a debutat în acest 
campionat, echipa băimăreană 
a surclasat „XV“-le Științei, 
dovedind o superioritate netă 
ta toate compartimentele. Au 
marcat: prin eseuri SA VA. 
PASCALE. VASILACHE, FLO-

(Conttnuorș ta pag. 2-J)

Divizia A la handbal feminin

PARTIDA CHIMISTUL - ȘTIINȚA BACAU 
DOMINĂ ETAPA A 8-a

Etapa a 8-a a Diviziei A la 
handbal feminin de astăzi este 
dominată de meciul de la Rim- 
nicu Vîlcea. ta oare campioana 
en-titre. Chimistul, va primi 
replica multiplei foste cam
pioane Știința Bacău. Va fi, cu 
siguranță, un med al angajării 
totale, ambele formații' avînd 
forța necesară obținerii victo
riei. indiferent de locul de des
fășurare a partidei. Este aștep
tat, de asemenea, un spectacol 
sportiv de calitate, cu atît mal 
mult cu cit față-n față se vor 
afla cele mai multe dintre com
ponentele lotului reprezentativ.

In celelalte partide se pare 
că avantajul terenului propriu 
va fi serios diminuat, deoarece 
formațiile vizitatoare, prin re- 
tultatele dta ultimele tatUnirL

au pretenții justificate de a 
obține punctele puse în joc. 
Oricum, favorite certe în a- 
ceastă etapă sînt mai greu de 
pronosticat, echilibrul fiind no
ta dominantă

Programul este următorul i 
Rapid — Hidrotehnica Constanța 
(Sala Rapid, ora 18) Construc
torul Timișoara — Rulmentul 
Brașov, Relonuî Săvinești — 
Mecanică Fină București, C.F.R. 
Craiova — Textila Zalău, Mu
reșul Tg. Mureș — TEROM Iași 
și Chimistul Rm. Vîlcea — Ști
ința Bacău.

Partida Relonul — Mecanică 
Fină se va desfășura la Bu- 
huși, gazdele fiind sancționate 
ca timp de două etape să 
nu-și poată susține meciurile 
ta sala din Piatra Neamț.



; *
Un imperativ al Diviziei A de pop

C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI Șl
Finalele Daciadel la tir pentru 

Juniori au debutat Ieri ta Bala 
Dinamo din Capitală, at pro
bele pentru arme cu aer com- 
primau Un prim succes a fost 
consemnat in foile de Înscriere, 
la această ediție fiind prezenți 
aproape 400 de tineri perfor
meri, oa urmare a eforturilor 
federației de specialitate de a 
revigora sportul tragerii ta 
țintă, ta rindul foarte tinere
lor generații. Așa că, pentru 
prima dată, aglomerația dim 
sală și mai cu seamă îmbulzea
la de la tabelele de rezultate 
n-au deranjat pe nimeni_

întrecerea da pistol a fetelor 
le-a avut -soliste" pe reprezen
tantele C.S.Ș. 1 București, oare 
au dominat, cum rar se poate 
vedea la un concurs de tir, șl.

01 ARAD, m PRDI-PLAR LA TIR JUNIORI
ta general, eu rezultate buna. 
Așa că profesoara Gabriel* A- 
b* ișl vede destul da repede 
încununate de cucoes marile 
eforturi pe care le depune ta 
activitatea sa, mai cu seamă 
ta ultimul an, Nici juniorii hit 
lean Popovici, de la UX Arad, 
n-au lăsat prea multe șanse 
partenerilor lor de Întrecere, el 
cucerind ambele titluri, atît la 
individual, cit Si la echipe. In 
orice caz, ne-am fi așteptat la 
mal mult de la secțiile mari, 
cu pretenții, cu mijloace la dis
poziție. cu antrenori „ 
tul", așa cum stat Steaua 
Dinamo, care, deocamdată, 
pistol, n-au cucerit aid 
titlu...

,cu sta
ll 
la

REZULTATE TEHNICE, pte- 
toi 14 in. Juniori: L A. Teodo-

CICLISIII JUNIORI $1411 DESEMNAT CAMPWNIE
CTMPULUNG MUSCEL, 13 

(prin telefon). Finalele Dacia- 
dei la ciclism fond-șosea pen
tru juniori au continuat ta 
mijlocul unui interes deo
sebit. A fost ziua dificilei pro
be de fond — spunem dificilă, 
tatrudt, ta afara lungimii sale, 
a frigului, rutierii au alergat 
pe eosea.ua care duce spre 
Curtea de Argeș, avînd de ur
cat eele 7 muscele, atît la du
cere. cit si la întoarcere.

După darea startului, a ple
cat din pluton Dumitru Lan- 
rențiu (STTROM). care a rulat, 
cale de 10 km. ta fața pluto
nului Prima parte a etapei s-a 
alergat pe o șosea acoperită cu 
mîzgă și noroi, ceea ce a de
terminat un rulaj prudent.

Fină la întoarcerea da la 
Curtea de Argeș, nimic de 
semnalai La Întoarcere, Insă, 
deși ptaâ atunci nu fuseseră 
defecțiuni, pe • porțiune cu 
pietriș, 15 cicliști din caravană 
•u spart, reușind, eu prețul 
unor eforturi deosebite, sâ re
intre ta pluton. în continuare, 
muntele a cernut valorile, plu
tonul subțitadu-se mereu pa 
măsură ce ne apropiam de fi-

niș. Deși »-au produs clteva 
tentative de evadare — ultima 
dintre ele petrecută cu circa 
un kilometru înainte de sosire, 
ta ea fiind angrenați George 
Cristea, de la STIROM Bucu
rești, si Marius Zahan. de la 
Voința Cluj-Napoca — totuși, 
după • cursă foarte grea, la 
sprintul final s-a prezentat un 
pluton de 16 alergători, care 
s-au angajat intr-o aprigă 
dispută pentru doblndirea titlu
lui de campion. A Învins abso
lut meritat Marius Simion 
(multiplu campion național de 
juniori. elev al antrenorului 
Vasile Radu).

Clasament Juniori mari: L 
Marius Simion (STIROM) 
2h53:22, campion al Daciadei, 
X D. Irimiaș (Voința Cluj-Na- 
poca), X L Militarii (C.S.Ș. 1
Buc.). 4. D. Vractu (Olimpia),
5. FT Stoica (Feroviarul Bu
zău), A M. Zahan (Votata
Ctaj-Napooa).

După-amlază, proba simila
ri a juniorilor mid a-a derulat 
pe aceeași sosea, cel mal tineri 
concurent! avlnd de parcurs 50 
km, eu același profil montan. 
A fost o frumoasă luptă spor
tivă pentru tatiietatc dusă ta-

flWlA „CUPEI CHIMJSIUIU1“ U HANDBAL (m)
La Tg. Mureș « avut loc. ta 

organizarea Comitetului Uniu
nii Sindicatelor din industria 
chimică si petrochimică — ta 
colaborare cu Consiliul jude
țean al sindicatelor șl 
C.J E.FFi. Mureș — întrecerile 
finale ale competiției dotate ai 
_Cupa Chimistului- ta handbal 
masculin. Cele 8 echipe par
ticipante, calificate In etapele 
premergătoare, au fost împărți
te ta două grupe. în prima 
dintre ele, echipa Combinatu
lui chimic Făgăraș a Întrecut 
eu 36—8 pe oea a Combinatului 
chimic Călărași, eu 32—16 for
mația Combinatului de îngrășă
minte chimice Tr. Măgurele și 
eu 35—13 pe cea a întreprinde
rii chimice Sinteza Oradea. în 
■ doua grupă, handbaliștii de 
la întreprinderea metalurgică 
neferoase Rai* Mare au între

cut cu 28—21 pe oei de la în
treprinderea de anvelope Lu
duș, cu 38—23 pe reprezentan
ții întreprinderii Danubiana 
București și au realizat un 
egal (27—27) cu echipa Combi
natului de fibre sintetice Săvi- 
nești. în finala pentru locurile 
1—2, întreprinderea metalurgi
că neferoase Baia Mare — 
Combinatul chimic Făgăraș 
21—20, după patru reprize de 
prelungirii Pentru locurile3—4, 
Combinatul de fibre sintetioe 
Săvlneștl — Combinatul chimic 
Tr. Măgurele 29—24. Au fost 
premiați : lăcătușul mecanic 
Cornel Cațavei — cel mal 
eficace jucător ; inginerul Ed. 
Tureschi — cel mai bun por
tar. operatorul chimist Gh. Le- 
mănăsaru — oel mal tehnic ju
cător.

Constantin ALBU, eoresp.

p; x
358 pj
355 P!
352 p;

rovict (U.T.A.) 361
Sărman (Poli. Iași) 
A. Barta (Olimpia) 
D. Ilinca (Steaua)
D. Uță (Steaua) 349 p ; X

C.
3.
4.
5.

. B. 
Dlaconovici (U.T_A.) 348 p; echi
pe: L U. T. Arad (Diaconovici, 
Teodorovici, Sipanu, Freulich) 
137-4 p; 2. Steaua 1371 p; 3. Dina
mo 1357 p; Junioare : L Isa
bela Mirea 363 p; 1 Mlhaela 
Dochiță 360 p; 3. Mlhaela O- 
ehea (toate C.S.Ș. 1 București) 
K7 pj 4. Monica Vasiliu (Dî- 
namo) 355 "p; 5, Genoveva
Lungu (Steaua) 352 p; 6. Doi
na Botez (C.SȘ. 1 BucJ 348 
pj echipe: L C.S.Ș. 1 Bucu
rești (Dochița, Ochea, Mirea, 
Botez) 1428 p: 2. Olimpia 1326 
pj S. Steaua 1303 p.

Radu T1MOFTT 

îl PROBA OE EONO 
tre cei 10 cicliști care s-au de
tașat tacă diu start Merită 
să fie subliniate eforturile deo
sebite depuse de Răzvan Roibu 
(Voința Buc.), scăpat ta dști- 
gător al concursului cu nu
mai 40 m înainte de sosire, 
etad • fost ajuns de pluton, 
ale lui Traian Drăghid (Meta
lul Plopeni) Și Stânei Crăciun 
(CH. Brăila). Câștigătorul a 
fost însă, la sprintul final, du
pă ce a muncit extraordinar 
pentru a-i prinde pe fugari, 
Lucian Boari (Voința Arad).

Clasament juniori mici: L 
Lucian Boari lh30:ll, X St. 
Crăciun, 3. Ad. Săvulescu (Fe
roviarul Buzău), 4. P. Grigoricl 
(Voința P. Neamț), 5. C. Gră- 

mescu (Voința Buc.).
Joi au loc probele de 

contratimp individual (30 km, 
respectiv 30 km) pe șoseaua 
spre Lerești.

Horațiu SIMA

„CUPA FARUL
LA CULTURISM
Timp te două zne, la Teatrul 

te vară din Costineștl șt res
pectiv, ta Casa de cultură din 
Constanța, s-a desfășurat cea 
de-a VII-a ediție a concursului 
de culturism pentru seniori „Cu
pa Farul", cu participarea re
prezentanților a 20 de cluburi șl 
asociații sportive din U localități.

Iată primii trei clasați în or
dinea categoriilor : 7» kg i L 
V. Ardei (CUPROM Baia Mare), 
L S. Breahnă (Exploatare Me
trou București), J. R. Ariton 
(Rapid București) ; 71 kg : 1. Cr. 
Mtaăilescu (Farul Constanța). *. 
D. Floriei (C.FJt. Iași), X FL 
Vlșan (Exploatare Metrou Bucu
rești) ; 82 kg : 1. Fl. uceanu 
(Exploatare Metrou București), X 
A. Dinopoulos (Rapid Oradea). 
3. L Deneș (Metalotehnlca Tîrgu 
Mureș) ; 88 kg i ț, E. Kantor 
(F.z. Tricolor Arad), X B. Ma
rinescu (Rapid București), X D. 
Engi (Electromureș Tg. Mureș); 
+88 : L P. Ciorba (C.F.R. Iași), 
X N. Giurgl (CUPROM Bala Ma
re). X D. Moroianu (Farul Con
stanța) 1 echipe : 1. Farul Con
stanța, X Exploatare Metrou 
București, X C.F.R. Iași.

AUTOMOSiLISM. .raliul avram
SANCU* a însemnat o remarcabilă reu- 
•ită, tntrucit la Cluj-Napoca există un 
excelent colectiv de activiști, iubitori 

«1 automobilismului. Dintre eh numim 
câțiva : R Cimpeanu, D Palaghianu,

1, Bucur, ’ T. Nicoară (acesta cu 4 mem
bri de familie angrenați in organiza
re 1) a LA grupa „a-, pe locul I — 
pilotul Constantin Duval, pe locul II 
Eratele său. de 23 ani. Promițătoare... 
apropiere pentru Nlstor Duval. • 
DOUA echipaje feminine ta start. La 
aoslre, doar unul, din Tg. Mureș ; clu- 
lencele au abandonat.. (M.FR> • IN 
ETAPELE DE VITEZA de ta Reșița, doi 
sportivi fruntași. V. Nlcoarâ si'St. Ian- 

eovicl — descalificați pentru modificări 
neregutameutare 1 e DUPĂ START, Iui 
Ovldlu Mazllu 1 a-a oprit mașina. Ui
tase să deschidă robinetul de benzină™ 
• to 000 SPECTATORI ta curse Deși 
oe stadion se disputa meciul de fotbal 
Gloria Reșița — A.S.A. progresul Ti
mișoara <N.Ș>,

CANOTAJ. LA RECENT DISPUTA
TELE Campionate Mondiale de la Bled, 
reprezentanții noștri au stabilit un a- 
devărat record de eficientă. 1 din cele 
I echipaje aliniate la starturi cucerind 
medalii (R.D. Germană a Înscris 14 e- 
chipșUe, lntrtad ta posesia a 10 meda
lii) Cel II canotori români (11 ja 
fete 7 ta băieți) an urcat cu toții oe 

podiumurile de premiere, unii dintre 
aceștia fiind chiar dublu făureați, cum 
a cazul EUsabetei Llpă. Doinei Bălan 
șl Martoarel Curele* (aur+argint). ta 
timp ce Adriana Bazon, Mlhaela Ar- 
mășeseu, Livla Leonto și Viorie* Die* 
*« cucerit cite o medalie de aur șl una 
te bcooL • ÎNAINTEA finalelor, v*-

«ile Toxnoiagft următorul pro-
aostic ; „Vom avea In mod sigur două 
medalii de aur. noi U 4+1 si fetele 1* 

simplu, prin Uta Lipă. Și nu oricum, 
ci prin victorii clare, la cel puțin 2—3 

secunde distanță**. Cele 2—3 secunde, 
intr-adevăr, au fost realizate, numai că 
pronosticul a fost „infirmat* prin me
dalia „suplimentară“ obținută și de e- 
chipajul feminin de 8+1. „A fost tn 
primul rtnd o victorie a voinței, a ci
nei extraordinare ambiții — ne spunea 
duoă concurs Doina Bălan ..Noi, anul 
acesta, nu am tras prea mult In alcă
tuirea actuală a echipajului. Dar* re
pet, am dorit extraordinar de mult 
victoria, acesta fiind liantul care a 

unit valoarea individuală * tuturor 
componentelor*. (S.A.}.

HANDBAL NUMEROȘI oameni de 
bine se află lingă echipa feminină 
TEROM Iași, «prijtalnd-o eu tot ce le 
sta la indemlnă chiar de ta Înființare : 
Costel Cîrdei. Mitică Mazilu, Cezar Co

jocarii, Mihai Popescu. Gheorghe Ma
nea. Lor 11 se adaugă Eugen Radu, 
adevărata— tnlnâ dreapta a antrenori
lor, a conducerii secției, a cărui con
tribuție la buna organizare a meciuri
lor este, aproape de flecare data, de
cisivă. • O SUBLINIERE a iul Dan 
Iriralciuc (medaliat olimpic și campion 
mondial universitar Ia sabie), președin
te al secției de handbal de ta TEROM: 
„Deși am pierdut meciul cu Chimistul, 
nu am nimic te reproșat la adresa 
celor doi arbitri. L Șerbu și V. Dobrel 
Dimpotrivă. .1 au condu* eu eomp«» 
tență • partidă te a mare încărcătură 
nervoasă. Net. cei din preajma echlpte 
TEROM. am teri să avem mereu parte

RIDICAREA ȘTACHETEI CALITATIVE
* O nouă formulă de desfășurare • Componența celor 
două grupe valorice • Campionatele 

C.C.E. și C.M. de seniori
prefață la

A ÎN1

Slinbătă se va da startul ta
tr-o nouă ediție a Diviziei A 
de popice Obligațiile campio
natelor care încep unt mult 
mai mari decît In anii trecuți, 
deoarece din analiza ultimelor 
rezultate s-a desprins consta
tarea unei modeste calități a 
Jocului Ia majoritatea echipe
lor. Cu excepția formațiilar 
Electromureș Tg. Mureș, Voin
ța București, Voința Tg. Mureș, 
Voința Ploiești la fete, Minaur 
Baia Mare (noua denumire • 
campioanei), Electromureș Tg. 
Mureș șl Gloria București ta 
băieți, care au fost fruntașe 
ale turneului final, restul e- 
chipelor s-au complăcut doar 
cu rolul de -componente ale 
plutonului", singura rațiune a 
multor echipe fiind de a nu 
retrograda din primul eșalon.

Această mentalitate dăună
toare a determinat Biroul fede
ral să schimbe formula de des
fășurare a Diviziei A, împăr
țind eele 20 de echipe femini
ne Si 20 masculine in cîte două 
grupe valorice, pe temeiul e- 
voluției lor anterioare. Astfel, 
din grupa I fac parte primele 
cinci clasate in seriile Sud și 
Nord ale ediției 1988/1989, du
pă cum urmează: feminin — 
Electromureș Tg. Mureș, Voin
ța București, Voința Tg. Mu
reș, Hidromecanica Brașov, Vo
ința Ploiești, U.T. Arad, Voin
ța Timișoara, Petrolul Bălcoi, 
Voința Galați, Laromet Bucu
rești : masculin — Minaur Ba
ia Mare, Eleciromnreș Tg, Mu
reș, Gloria București, C.F.R. 
Cluj-Napoca, C.F.R. Explorări 
Cîmpulung Moldovenesc, Mi
nerul Vulcan, UNIO Satu Ma
re, Metalul Hunedoara, Voința 
București, Olimpia Electronica 
Industrială București. Se va 
Juca tur-retur. echipele eu eele 
mal multe puncte ttrmtad sâ 
ciștige titlurile de campioane 
ale tării. Ocupantele locurilor 
9 și 10 vor retrograda ta grupa 
■ TT-a valorică, tar primele 
două clasate din acest eșalon 
vor promova ta elita echipelor 
de popice. De asemenea, «ex-

8 din prima 
. pe poziția •

îll-a in cea secundă se vor k>- 
tilni intr-un baraj de două me
ciuri, pe arene neutre, pentru 
menținerea sau ascensiunea p® 
treapta superioară a campiona
telor.

Conform rezultatelor înregis
trate în anul competitions în
cheiat. din grupa a II-a valo
rică tac parte — feminin i 
C.S.M. Reșița, Gloria Bucu
rești, Voința Odorhei. Rapid 
București, Voința Oradea, Da
da ploiești, Votata Craiova, 
Metrom Brașov, Olimpia Elec
tronica Industrială București, 
Dermagant Tg. Mureș; mascu
lin: Olimpia Reșița, Construc
torul Galați, Chimica Tirnăvenl, 
Metalul Roman, Tehnoutilaj O- 
dorhei, Jiul Petrila, Carpați Si
naia, Voința Timișoara, C.F.R. 
Constanța, C.F.R. Iași. Echipele 
care vor ocupa ta final pozi
țiile 9 și 10 vor juca In cam
pionatele județene, respectivele 
locuri vacante fiind repartiza
te primelor două clasate ta 
turneele campionatelor repu
blicane de calificare. Șl aid, 
ocupantele locului 8 din grupa 
a doua valorică vor susține un 
joc dublu de baraj pe piste 
neutre cu sextetele de pe ulti
ma treaptă a „podiumului" ca
lificărilor. pentru stabilirea ce
lor 10 echipe feminine și tot 
atitea masculine din eșalonul 
secund.

Salutînd 
forului de 
echilibreze _ 
sistemul competițional intern, 
trebuie să subliniem că se sim
te nevoia acută a nnel creșteri 
de ansamblu pe scara valorică. 
Ia care să-ri aducă o contribu
ție reală TOATE echipele. îm
bunătățirea permanentă a pro
cesului de instruire, aducerea 
arenelor la eote competitive ta 
limitele regulamentare (cre
dem că, de data aceasta, z-a 
acordat atenția cuvenită omo
logării sălilor de concur* si a 
materialelor de joc), o mai res-

tetele de pe locul 
grupă Si cele de

aceste măsuri ale 
resort, de natură să 
raportul de forțe ta

4 MECIURI 4 VICTORII
(Urmare din pag. I)

RESCU și ȘUGAR. autor Si ai 
unui drop, V. ION 4 Lp. și 4 
transf. și OSIAC 2 Lp. și « 
transf. Pentru oaspeți a înscria 
MEDRAGONIU, un eseu. Par
tida a fost condusă de Nicolae 

. Chiciu din București. (A. CRI-
SAN, eoresp.)

RULMENTUL EÎRLAD — 
GRIVITA ROȘIE 15—18 (8—3). 
N-a lipsit prea mult ca aid 
sâ se Înregistreze surpriza e- 
tapei! Pentru că neavind apor
tul a 4 titulari, printre care 
Si Chieptea, unul dintre cel

mai în formă jucători birlă- 
deni, gazdele au abordat cu 
destulă prudentă partida, lă- 
sind deseori inițiativa oaspeți
lor. Au concretizat: IFRIM e- 
seu. ȘTEFANICA 2 Lp., DINU 
Lp. și FLORICICA transf., pen
tru Rulmentul, BRÂ.DAȚEAN 
eseu și T. RADU 2 Lp. șt o 
transf. pentru Grivița Roșie. A 
arbitrat Gheorghe Stoica din 
Constanța. (Victor SCHIOPU. 
eoresp.).

în clasament, după această 
etapă incompletă, continuă să 
conducă Universitatea 
(14 p). urmată de Farul 
It C.S.M. Minaur (12 p), 
eu un joc mat puțin.

Eltim 
(13 p), 
ultima

de asemenea arbitraje. în ceea ce mă 
privește, le acord celor doi cavaleri ai 
fluierului nota maximă* • PENTRU 
iresponsabilitatea organizatorilor ta 
ceea ce privește asigurarea unor con
diții optime de desfășurare a meciului 
feminin Relonui Săvlneștl — Hidroteh
nica Constanta, cu prilejui căruia unul 
dintre arbitri (Al. Isop) a fost lovit, 
F.R. Handbal a decis suspendarea, pe 
două etape, a Sălii Sporturilor din Pia
tra Neamț. Astfel, Relonui va juca două 
etape in sala de la Buhușl. Pedeapsă 
aspră, usturătoare, dar menită să-1 dis
ciplineze, credem, pe „suporterii" Ra
ionului, tar pe organizatorii din Piatra 
Neamț să -1 dete-mine să-st facă datoria de gazde. OL GvJ.

RUoBY. OBSERVATOR la cuplajul 
de pe stadionul bucureștean Olimpia, 
Al. Carnabel remarcă prestația ttaăru- 
lul arbitru clujean I. Bărnuțiu, care 
,,a aplicat larg avantajul, a fost sigur, 
mereu pe fază, lntr-un meci deloc sim
plu de condus (Mașini Grele — Du
nărea Giurgiu)". Nu putem, firește, 
decît să consemnăm cu plăcere aseme
nea aprecieri, pe care le-am dori cit 
mal des repetate. • APROPO DE a- 
preclerl la adresa „cavalerilor fluieru
lui-^ antrenorii su prilejul să ta facă, 
med de med, tn folie de arbitraj. Ce 
se constată 7 Că ta marea majoritate 
a cazurilor, calificativele stnt pozitive. 
Cum rămlne atunci cu numeroasele cu
vinte de nemulțumire — le auzim, vor
ba aceea, la tot pasul I 7 l Obiectivita
tea, puterea de a spune (scrie) adevă
rul țta șl ele de fair-play™ (G. R.) • 
SI TOT DESPRE ARBITRI. N. Hristo
for — Pitești a oficiat ta ambele meciuri 
ale cuplajului de ne stadionul Ollmnla, ta 
absența™ bucureșteanulul M Dorta, 
delegai la tușă ta partida Dinamo — 
Rulmentul. Pe același stadion, Încă o 
absență regretabilă : tabela de marcaj It 
• NOTA BUNA pentru Mașini Grele, 

titularizarea a 4 Juniori (17 ani) : Pe
trov, Gealapn, Dtncă șl Oprea, toți a- 
vtnd o prestație încurajatoare (T. St.).

TENIS. apreciem, ta acest mod. *- 
JutoreM dat de Asociația sportivă a 
Trustului te Construcții Industriale din 
Constanța, care a oferit. din proprie 
inițiativă, terenurile foarte bune, pen
tru a facilita desfășurarea Campiona
telor Internationale nle României, de la 

Mamaia. După cum se știe, acestea intraseră, “ ‘ - -
In criză 
tini au 
sența a 
tașl de _  ______ „ _ .. _ _____
dadei șl de la „Internaționale" : 
redana Bujor și Dinu — 
poate spune cineva de ce nu au parti
cipat cel doi 7 Poate federația de spe
cialitate... • CONSTANTA si valoarea 
jocului Irinei Spirlea sînt Indiscutabile. 
De două luni („europene", concurs In
ternațional ta Cehoslovacia, naționalele 
de juniori. „Internaționale") ea Joacă 
numai... finale. Aceasta nu scuză tnsâ 
cu nimic atitudinea ei Ireverențioasă 
față de arbitrul care a oficiat ta ulti
mul său .act", la Mamaia Si ctod te 
gîndeștl că au auzit-o trel-patru sute 
de spectatori veniti să vadă o vice- 
eamploanâ europeană— • IN ULTI
MELE două zile, la semifinale șl finale, 
au fost cel puțin 1500 de spectatori. 
Toți, însă, neplătitori I Din lipsă 
bilete ta un asemenea spectacol 
tiv I (D.S.).

din cauza vremii nefavorabile, 
de timp. • DESIGUR, nu pu- 
tost cel care au observat ab- 
doi dintre Jucătorii noștri frun- 
la finalele de juniori ale Da

ta- 
Pescariu. Ne

de™ 
rpor-

TIR. IA TA rezultatele i 
glstrate ta proba de pistol 
niori, 
pentru 
primii 
record 
o dată 
de 
s-au 
dedt eele clasice) — 586 
ctastaă +U0 p+W p ; X C. 
+ISS+IS) p ; X L. Ionașcu 
Steaua — MS (STT+186+S7)

exacte
l viteză se

diu cadrul finalelor Dacladel, 
a se remarca diferența dintre 

clasați : 1. M. Stan 872 p (nou 
national, ta condițiile 
cu introducerea de ta 

1989 a semifinalelor si 
stabilit alte recorduri

P
Ion

tare-

ta oare. 
1 lanua- 
fl oalelor, 
naționale 

ta proba 
869 (588+

tofl de ta 
p. (Rd. TJ.

1

!
J
*

i

ponsabilă 
și o mai 
lor, care 
nilc și ne 
atitea dez 
actualelor

Un pune 
reprezintă 
title a i " 
cane se + 
ternică în 
versare cc 
tacit să n 
sagere ta 
principalul 
două grup 
tuie compc 
pelor la P 
rezultate c 
performani 
de seniori.

1
I

CI
Campion 

tomobilisir 
șitul săpiă 
șița, unde 
le de vite 
circuit.

întrecere 
desfășurat 
kilometri 
— a oier 
tre consai 
ceștia din 
alocuri, si 
ția (tradiți 
lor.

La grup 
destule er 
de la Al 
todeap- - t 
Vici (I 
viu (A— 4 
a revenit 
de la LAT

lipsă de i 
voriților < 
dentă.

La East< 
eași tt
voge J
realizatori; 
lent (2:14, 
pierii săi 
stantin D< 
și Tiberiu 
monstreaz; 
ritatea qu 
lor la ace 
tuie aparii 

întreceri 
disputat t 
cărui „zes 
general l-< 
un mom-er 
gat Ghem 
geș), care 
3 secunde 
la ALFA 
Miu. Mi

■

• Turne 
cia 503", o 
derea de . 
s-au toc) 
rezultate : 
Șeremetiev 
U), 2—3. 1 
Șikova (I 
zanka Nes 
5. Mariana 
gareta Teo 
(Olanda) 5, mlf'ril, La 
IlC- > Ol. 
zlnskă (P 
dreea Sasu 
tlva soviet 
normă de 
Masculin : 
2—5. Theoc 
Ștefanov, : 
man Titov 
6—7, Ovldl 
vrotes eu 6 
rescu 5,5 p 
10. Adrian 
viu Luna 
X5 p. Au 
A. Ivan.
• în 1 

(Bulgaria) 
de-a II-a t 
ternational 
țări sociali 
pînă ta 14 
tatr-o corn 
mația Romi 
cui al dollc 
votat : L Ut 
»la IU 3.

eosea.ua
M.FR


Inceplnd de azî, la Roman I leri, în prima manșă

OR
bîlrilor 
gare a 
spiciu- 
aiă lot 
b ale

sajor îl 
pompe
le 
?â 
cu 
ișa 
^ar 

final, 
celor 

consti- 
■ echi- 
-lori, cu 
e reale 
d CJM.

la 
pu- 
ad- 
fel 

pa-

seu

NAJIOliAlBt" DE CĂIÂBIE (juniori și senioare)
tn urmă cu un an, baza hi

pică din Roman era, pentru 
prima oară, gazda unei finale 
de campionat. Atunci, romaș- 
cânii s-au achitat cu brio de 
misiunea încredințată, între
cerile bucurîndu-se de o orga
nizare ireproșabilă. Iată doar 
unul din motive, credem, pen
tru oare, incepind de astăzi, 
iubitorii echitațtei din Roman 
vor putea asista la o nouă fi
nală de campionat a juniorilor 
și senioarelor, dispută la 
startul căreia se vor afla cei 
mai buni călăreți de la Stea- 
ua, Dinamo, C.S.M. Sibiu, 
C.S.M' Iași. Voința Tg. Neamț, 
Agricola P. Neamț, C.S.M. Lu
goj, „Dragoș Vodă" Roman etc.

Disputele pentru titlu se a- 
nunță mai pasionante ca ori-

cînd, cu atit mai mult eu dt 
pentru desemnarea campionu
lui se aplica, din acest se
zon, un alt sistem, luîndu-se în 
considerare și rezultatele eta
pelor precedente, ceea ce va 
oferi, desigur, o mai bună 
ierarhizare. De asemenea, să 
mal menționăm că se va acor
da și „Cupa stilului" călărețu
lui cane va dovedi reale calități 
din punct de vedere tehnic.

Dar, iată programul finalelor: 
Joi, de la orele 10 și 16 —• „Ca
pa stilului" (manșa I și ED: vi
neri, de Ia orele 10 șl 16 — ob
stacole juniori (manșa I și II); 
simbătă, de Ia ora 16 — ob
stacole senioare, duminică, de 
la ora 10 — dresaj juniori, de 

ta ora 15 — echipe juniori.

L REȘIȚEAN IN „PRIZA DIRECTA"
de au
la sfir-

La Re- 
etape-

«1 pe

Gheorghe Morassi (toți de la 
ITA Argeș) au sosit pe locuri
le 3, 4, respectiv 5, consfiin- 
țind superioritatea (și omoge
nitatea) echipei piteștene.

de
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a cupelor europene

IREZISTIBIL FINIȘ AL CAMPIONILOR
(Urmare din pag. 1)

>r“ —
n a 4 
nanului 
are in
teri, a- 
d. pe 
ifigura- 
imente-

Campionatul Național
de automobilism

it (cu
Mazilu 
urmat 
lanco- 

1 Sil- 
m 4 

Ibrejan, 
cărui

La echipe, locul Intîi a fost 
cucerit de CJAK Olimpia Reși
ța. urmată de ITA Argeș și 
CMAK-FEA-IFA București.

Duminică a avut loc con
cursul de viteză pe circuit, parti- 
clpanții trebuind să parcurgă 
de 15 ori traseul In lungime de 
3 117 m. Cele mai spectaculoase

bvogel — neînvins în acest sezon
Foto : P. FUCHS — Reșița

fața Da
lai evi-

cu ace- 
'rsch- 
$ița), 
exce- 

: coechi- 
1U, Con
dur cin 

t ce de- 
superio- 
reșițeni- 
■ consti-

secvențe le-au furnizat concu- 
renții grupei A care, la aceas
tă oră, alcătuiesc uin mănunchi 
deosebit de înzestrat. Cursa a 
fost dominată de „duelul" din
tre Victor Nicoară (Dacia Pi
tești) si Ovidiu Mazilu. Ple
cat din „pole position" (prima 
linie la start), Nicoară a con
dus in permanentă, mărindu-șl 
treptat avansul față de Mazi
lu. care, avînd unele probleme 
de ordin tehnic, a cedat după

13 ture, cînd era depășit 
Ștefan Lancovici și Horia An- 
dronic, tatonați Îndeaproape de 
„arțăgosul" Silviu Dinu. Con
vins că, oricum, și-a asigurat 
locul 5, Mazilu renunță după 14 
ture, dar este „neclasat", în- 
trucit a Ignorat faptul că tre
buia să treacă prin dreptul 
starterului care semnaliza- so
sirile și (pentru unii) sfîrșitul 
cursei (!). Clasamentul grupei a 
avut, in final, următoarea con
figurație: Victor Nicoară, Ho 
ria Andronic (ITB). Silviu Di
nu, Viorel Obrejan, Constantin 
Ion (ITB) și Gabriel Marin 
(CMAK—FEA—IFA), ultimii
trei eu cite 14 tune parcurse, 
dar — spre deosebire de Mazi
lu — înregistrați la sosire.

La Easter, același „recital" 
HirschvogeL Acesta a cîștigat 
fără probleme, urmat de Mir
cea Ponta (CJAK—IJTL Reși
ța). Tiberiu Gedeon ri Tlberlu 
Ciurciu. Locul fi a revenit 
bucureșteanului Bogdan Geor
gescu (CMAK—FEA—IFA),
care, deși are doar doi ani de 
„formula 1*, vădește frumoase 
aptitudini.

La grupa C, Dan Necuta a 
Încercat să-țl ta revanșa. a 
condus șase ture, după care 
insă a abandonat din cauza u- 
nei defecțiuni la pompa de 
ulei. A cîștigat tot Gheorghe 
Ana, secondat de Miu. Mihai 
Pîrvuleseu (cu capota motoru
lui aproape desprinsă de forța 
curentului!) a furnizat o inte
resantă dispută pentru locul 3 
cu Daniel Mojilian (Dacia Pi
tești), pe care l-a întrecut cu 
o lungime. Eusebiu Pauliuc 
(CJAK Minerul Deva) și 
Gheorghe Morassi au Încheiat 
plutonul celor 6 concurenți care 
au reușit să termine o cursă 
cu destule abandonuri înainte 
și după start.

în clasamentul, pe echipe, 
ITA Argeș a cucerit locul ta
tii, devanstad pe CJAK Olim
pia Reșița, CMAK—FEA—IFA 
d I.T.B.

Nlcolae ȘERBĂNESCU
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C s-au 
igoraș, a 
samentul 
ji acorde 
A cîștl- 

ITA Ar
ea circa 
scula de 
mstantin 
Seu si

tisson : 1—8. Nu va trece prea 
mult și, ta min. 41, va fi 2—0, 
la penaltyul (Margeirsson co
misese henț în careu) trans
format imparabil de HAGI. 
Cu un minut înainte. Lăcătuș 
șutase cu sete, dar Kristin
sson parase, din nou, incre
dibil, salvîndu-și echipa, pînă 
la pauză, de mai multe goluri.

La reluare, imediat, Ungu- 
reanu, servit impecabil de Ro
tariu, trimite puternic, din col
țul drept al careului nrie, ți 
nr. 1 al formației islandeze, 
ți la propriu, șl la figurat, 
boxează ta corner. Căutind cu 
înverșunare golul unei des
prinderi mai nete, Steaua 
schimbă registrul atacurilor pe 
cit îi stă in putință. Hagi în
cearcă învăluiri tot mai des, 
dar centrările ta tatimplare 
spre zona supraaglomerată 
irită eu precădere peluza, 
în min. 61. ta o lovitură

liberă eu .schemă", este 
rindul lui lovan să «utere 
puternic, de la circa 25 m. 
Kristinsson scoate cu dificul
tate, dar... «coate. Apoi, ta 
min. 64, Grigoraș îl înlocuieș
te pe Negrău, dar desimea 
„rețelei" din fața porții lui 
Fram este aceeași. Nouă mi
nute mai tirziu, I. Dumitrescu 
fi lasă locul lui BALINT, care, 
după unele imprecizii, tși face, 
ca de obicei, „numărul" șt.. în
scrie, cu capul, în min. _ 83, 
la mingea centrată de Grigo
raș. Cu puține «ecunde mal 
taainte, Hagi ratase o lovitură 
de la 11 m, acordată pentru 
agățarea ta careu a lui Lăcătuș 
de către ultimul apărător. După 
doar trei minute, același Lă
cătuș va trimite mingea, pe 
partea opusă, lui NțUJNAI. ca
re, de la aproximativ 14 m, va 
șuta inteligent, eu latul, peste 
Kristinsson, nevoit, ca _ și echi
pierii masați ta apropierea Ini 
să privească neputincioși spre

balonul eare poposise în plasă, 
la col|ul 
tibil al 
un scor 
petrecute 
lutat in 
aplauze, 
luri avans, 
tr-o nouă ediție a prestigioasei 
C.C.E. e evident. Norii reapă
ruseră deasupra gazonului, dar 
ce mai conta? în inimile su
porterilor Stelei era soare din 
nou.

A arbitrat Bernik Kaimi 
(Albania).

STEAUA : Lung — D. PE 
TRESCU, Bumbescu, IOVAN, 
UNGUREANU — MUJNA1, 
Rotariu, I. Dumitrescu (min. 
73 BALINT), HAGI - LĂCĂ
TUȘ. Negrău tain. 64 Gri- 
goras).

FRĂM : KRISTINSSON — 
Biarnasson, KRISTYAN JON
SSON, SVEINSSON, Thor- 
keisson — Torfasson, Ormsler. 
Kristlnn Jonsson, Gudjonsson 
(min. 22 Amthorsson) — Stem- 
son (min. 53 Gudgeirsson), 
Margeirsson

scurt. Finalul irezis- 
Stelei. care ti aduce 
mai potrivit cu cele 
pînă atunci, este sa- 

tribune cu ropote de 
Acum, cu patru go- 

startu] lansat in

DUPĂ UN JOC DE MARE LUPTA..-
(Urmare din pag. 1)

grăbit la finalizare tacercind 
poarta cu șuturi de la distanță 
ți ușurîndu-i, astfel, sarcina 
tal Strakosa. Așa s-a întîmplat 
ta min. 62 și 64, la șuturile 
expediate de Sabău și C. Zam
fir. Cea mai mare ocazie de

ARBITRII ETAPEI A Wfl

A DIVIZIEI A
FX. ARGEȘ — STEAUA 1 

Crăclunescu (Rm, VHcea) ; 
Axente (Arad), S. Ursu (Suceava).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
rxjH. BRAȘOV i Gh. Constan
tin (Rm. vncea) ; L Coț (Plo
iești), C. Ifrlm (București).

F, C. FARUL — F. C. INTER î 
C. Gheorghe (Suceava) ; N. Voi

ri ea (București). D. Olofieanu 
(Arad).

DINAMO — PETROLUL i Cr. 
Teodorescu (Buzău) : S. Necsu- 
lescu (Seornlcestl). B Cataroș 
(Călărași).

FLACARA
Petrescu ; p. Seceleami 
din București), V. Curt 
stanta).

„U" CLUJ-NAPOCA — 
TIMIȘOARA : 3. Grama ;
eulescu (ambii din București), 
Gh. Dumltrașcu (Constanta).

F.C. OLT — JIUL : V. Tltorov 
(Plopenl) ; G. Ionescu (Bucu
rești), P. Abrudan (Cluj-Napoea).

F.C. BIHOR — S.C. BACAU : 
Ad. Porumboiu (Vaslui) ; L Va
lea (Craiova) A Rolea (Bucu
rești).

SPORTUL 
VICTORIA I 
Iești) ; Gr.
Donțu (Galați)

L

CORV1NUL : D. 
(ambii 
(Con-

U’OU' 
M. Nl-

I
I

STUDENȚESC — 
Ad, Morotanu (Plo- 
Macavel (Deva), V.

ATLETII VETERANI, MEREUa '
Am mal scris-o șl altă dată, 

foștii atleți (chiar și cel mal 
vîrstnlcl dintre el) nu-și află o- 
dihna Sl. din dorința legitimă de 
a se menține „tineri", desfășoară 
o activitate de pregătire si eotn- 
petițlonală mai intensă. uneori.

LA START

uas.'A. ""-rir:' ■

LITATEA ȘAHISTA
laie ,,Da- 
Lntreprkn- 
Cimișoara, 
mătoarele 
.. Marina 
l p. (din 

Vesmlna 
p, 4- Co
ria) 6,5 p, 
1—7. Mar- 
r Vreeken 
dana Du

ri. ,5—11. 
ia igod- 
i, U An- 

p. Spor- 
nit prim» 
-națională, 
pu 7,5 p, 
i. Parik 
ir, Gher- 
S.S.) 7 p, 
tâiln Na- 
Dragomi- 
oise * p. 
p, 11. U- 
i Zarcula 
Pavlov d

4, U.R.S.S. 1 25 p. 5. CX.S.S. H 
22,5 p. 6. Bulgaria I 1» p, 7. Bul
garia n 10 p, 8. Bulgaria m 4,5 
p. In clasamentele Individuale, 
sportivii noștri au cucerit două 
locuri I, prin Francisc Nemeth 
la categoria 12 ani (7 p din 7 
posibile — cel mal bun rezultat 
individual al turneului) sl Ma
rina Costescu la 14 

secund,
ta 14

României
alcătuire :

ani (5,5 p). 
prin Radu 

ani băieți.
■ avut ur-
Radu Ma

Kovacevtl 
rat cea 
leului In
el unor 

copiilor 
nd bine, 
ilcă, for
at pe Io— 
entul ab- 
î. Bornă- 
cla M P.

șl un loc i 
Mana fi (5 p) 
Formația — 
mătoarea 
nafi. Mihai Stanciu. Marina Cos
tescu, Francisc “ ’
Zalnea, Nadia 
nori : Cristian 
stantin Bălută.
• A IX-a ediție a festivalului

„Vara șah istă bueureșteană", or
ganizată anul acesta de Biroul 
de Turism pentru Tineret In co
laborare cu A.S. Calculatorul, a 
reunit ta start 42 de concurenți 
(dintre eare 10 maeștri) și «-* 

încheiat eu victoria candidatului 
de__ maestru Petre Marian
(CEFIN). în continuare s-au

clasat Laurentiu Kiss (Locomoti
va). Valeriu Nlcoialde (Mecani
că Fină) șl Dan Negureanu 
(Calculatorul). Concursul de bUț 
a fost cîștigat de Cătălin Cojo
car u (Calculatorul).
• Campionatul Capitalei la 

bllt (șah fulger) pe echipe a re
venit formației LT.B„ urmată 
de P.T.T. «i Locomotiva,

Nemeth, Marius 
Mltrlcă. Antre- 

tonescu șl Coo-

declt au făcut-o ea ani «1 ani 
In urmă. De aceea, 
atiețllor veterani 
toată admirația, 
ta fel de fel de 
tre eare chiar șl 
lumii, ca să nu _ _______ ___
campionatele naționale.

Corespondentul nostru George 
LAZAR oe prezintă, ta cele ce 
urmează, unele dintre cele mal 
bune performanțe Înregistrate de 
riștlgători, recent, pe Stadionul 
Tineretului din Capitală, cu pri
lejul „naționalelor". competiție 
aflată sub egida „Dacladel", or
ganizată de C.M.E.F.S. București, 
eu sprijinul F.R. Atletism. FE
MEI, tto m : Ruxandra Cernea 
(URBIS BUC.) 14,4 ta cat. 40—44 
ani, Zoia Marin (Rapid) 19,2 ta 
cat. 45—49 ani. Ana Radu (Gă- 
eștt) 19,4 ta cat. 50—54 ani ; 
400 m : C-ta Llndtaof (Energia 
Alexandria) «4,5 ia cat. 35—39 
ani. R. Cernea 64,8 la cat. 40— 
44 ani ; 3000 m : Marla Ster (Ma- 
ratex B. Mare) 12:11 1* cat. 35— 
39 ani, Angela Schmidt (Sănăta
tea Sibiu) ‘ “
ani. Cătălina 
13:45 ta câI. uv—« , buusuuv.
Valeria Jltariu (CAU Buc.} 4,12 m 

ta cat. — 
100 m :
13,« la _ ._____
Vătul (Gloria Buc.) 134 la cat.

activitatea 
este demnă de 
el hilnd parte 
concursuri, ta- 
eampionate ale 

mal vorbim de

uni la cat. 45—4» 
Beres (B. Mare) 

cat. 50—54 ani : lungime:
40—44 ani ; BARBATI : 
Dan Hagiu (PTT Buc.) 

cat. 40—44 ani, Mircea

«5—4» ani. Stan Marin (URBIS) 
144 ta cat. 55-59 ani —
FL Ardeleanu 
la cat. 40—44 
tase (Găești) 
ani, Marin și 
Napcca) «5,0 

Aurel Mocanu 
la cat. 60—64 ani, D-tru TCmaclu 
(Steaua) 73,0 la cat. 43—69 ani ; 
1560 m : Gh. Turcu („U* Cluj- 
Napoca) 444,0 ta cat. 40—44 ani. 
Emil Arseniu (Brașov) 4:48,6 la 
cat 45—49 ani. Al. Stanclu 
(URBIS) 543,2 la cat. 55—59 ani, 
Ferdinand Moscovici (B. Mare) 
5:55,4 la cat. 65—69 ani; 5000 m : 
Gh. Turcu 16:40.0. Em. Arsenlu 
17 42,0, Iosif Hecko (B. Mare) 
17:55.5. F. Moscovici 1T:56.O_. 
Benjamin Szurd (Brașov) 25:46,0 
ta cat. 75—79 ani ; lungime : 
Adr. Laurentiu (Slatina) 4,83 m 
ta cat. 40—44 ani. Gh. Doda (Pu
cioasa) 4,49 m la cat. 45—49 ani. 
Nlc. Ionescu (IPSH Buc.) 4,41 m 
la cat. 55—59 ani ; greutate : Va- 
sfle Mureșan (CAU Buc.) 11,14 m 
ta cat. 45—49 ani, Carol Farcaș 
(B. Mare) »,«1 m ta cat. 40—44 
ani. Nic. Stan (URBIS) 7.71 m 
la cat. 55—59 ani.

In fapt, nu atit rezultatele a- 
eestor întreceri contează cel mai 
mult, d acțiunea ta Bine, „por
ția de sănătate* pe care aceasta 
o dă fiecărui participant.

__ ; «o m :
(Băile Felix) S7.4 

ml, Nlcolae Năs- 
59,9 la cat. 45—« 
loan Dulci (C3uj- 

ta cat. 50—54 ani,
(PTT Slănic) «7,4

17 33 26 45 43 4#
II-*: 41 12 I 1

de detlgud i

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES 

DIN 13 SEPTEMBRIE 1989 
Extragerea I: 
Extragerea a 

14 15.
Fond total 

476.352 let
• Milne, vineri, IS septembrie, 

va avea loc tragerea obișnuită 
LOTO, așa tocit NUMAI astăzi, 
Jot, v* mal puteți procura bilete

gol a dinamoviștilor bucureș- 
teni s-a produs insă in mln. 
73: Răducioiu * șutat pe jos, 
din careu, portarul echipei al
baneze era ca și învins, insă 
balonul a șters bara exterioa
ră! Dinamo Tirana a răspuns 
cu un contraatac, ta min. 77, 
Stelea salvînd la „capul" lui 
Serko. în final, echipa locală 
a luptat din răsputeri pentru 

a menține rezultatul. Dinamo- 
viștli bucureșteni au Insistat 
mereu, dar atacurile lor aa 
fost precipitate, neexisttad nld 

o ocazie reală de gal.
A fost o partidă de mare 

luptă, ta care gazdele și-au 
probat din pita tenacitatea, 
amblțin* șl progresele tehnica.

to timp ce Dinamo București 
ș-a comportat sub așteptările 
noastre, mai ales în ofensivă. 
Evident însă, scorul minim cu 
care echipa noastră a pierdut 
ii mențin șansele de calificare 
ta partida retur, care se va 
disputa la București, peste 
două săptămîni.

A arbitrat, cu greșeli, T. 
Iakonovitz (Polonia).

DINAMO TIRANA: Strakosa
— STAFA, Vata. Naga, Kove
— CANAJ, Daja (min. 20 
Gheorghi), FERKO, DEMOLĂ
RI — Abazi, Dafiri.

DINAMO BUCUREȘTI: STE- 
LEA — Mlhăescu, Rednic. An- 
done, Klein — SABĂU, La- 
pescu, Matent, TIMOFTE — 
Valșoovici (min. fi# C. Zamfir), 
Răduciota.

Sublinieri

FOCUL NESTINS AL PASIUNII
Drumul dinspre 

trece și pe Hngă 
„1 Mai" din Rm. 
deși era miezul unei zile to
ride de vară, cu aproape 35 
de grade la umbră (ora 14), 

om intrat. Cu atit mai mult, 
eu cît președintele clubului, 
Constantin Arîciu, care ne 
vizitase cu puțin timp îna
inte la redacție, ne spusese 
cu franchețe: „Fe nea Tra
ian Popa îl găsiți oricum ta 
stadion, *1 e acolo toată ri
na". Așa să fie oare?, ne-am 
Întrebat tatrînd pe poarta 
eeia mică « stadionului. Șl, 
după numai cîțiva pași, 
confirmarea a vesdt din
partea unul ttaăr ta tre
ning roșu pornit spre ieșire: 
J3ub tribună. la vestiarul 
copiilor mai este cineva".

Era acolo, muștruhiind 
vreo cinci puștani, cei care 
nu răspunseseră cum ți-ar fi 
dorit la „comenzile" Iui de 
antrenor. Copiii stăteau eu 
privirii® ta pămînt și numai 
apariția noastră l-a™ salvat 
de criticile luL Și dialogul 
s-a- înfiripat tute, pentru 
că d, Traian Popa, eu pes
te 30 de ani sub culorile 
Chimiei ea antrenor, are 
mereu de spus cite ceva. 
„Sini copii buni dacă vin 
la pregătire pînă și pe căl
dura asta. Adică Iubesc fot
balul, și asta-I cel mai im
portant lucru. Dar trebuie 
să fim foarte severi cu ei, 
că altfel nu se poate. Nu 
despre asta insă vreau aă 
spun eu acum ceva, d des
pre măsura luată eu obli
gativitatea Juniorului ta „B* 
ri „C". Vă amintiți oe v-am 
spus eind s-a renunțat la 
ea? Am spus eă-i o mare 
greșeală. Sigur, eeva n-a 
fost atunci in regulă, situa
ția complicînd-o unii con
ducători de cluburi eare a- 
veau juniori la „Luoeafărul"

Olănești 
stadionul 

VÎIcea. Și,

și oare au solicitat să mi 
mai folosească juniori in 
campionat Era nn subter
fugiu, de parcă intr-un club 
numai un junior bun tre
buie să fie. Vreau să spun 
că, acolo unde e grija pen
tru copii și juniori, ei exis
tă. Uite, la noi Persu e 
titular. Mal e și Moldovea
na la selecționata ’90. Și 
mai avem și alții eare pol 
juca meci de meci cu bun 
randament Totul e să-i pre
gătim bine, să avem încre
dere in ei. Bine eă 
s-a revenit la obligativita
tea cu juniorul".

, A repetat de cîteva ori 
această 
dndu-ne 
dionului.
așteptînd . _ ___ _
intr-adevăr, era o căldură 
sufocantă), pentru că el, co
piii frumosului oraș de pe 
Olt știu că „nea Traian e 
toată ziua la stadion".

După o vreme, același 
biect l-am discutat cu 
alt neobosit căutător de 
lente, Francisc Fabian, 
nit la București cu... 
bleme de juniori. A sub
scris și el noii măsuri, „cu 
toate că ne-a luat cam prin 
surprindere, Ia noi dindu-se 
dezlegare unor juniori buni 
taainte de a apărea comu
nicatul. O să ne descurcăm 
totuși, promovind alții, că 
talente mai avem Ia Turda, 
nu-1 bai".

TALENTE EXISTĂ, spun 
ei, cel cu t im piele cărunte, 
degajînd amîndoi un puter
nic optimism și demonstrînd 
o mare putere de muncă. 
De parcă n-ar fi trecut 
pragul odor 60 sau 70 de 
ani. Dar se vede treaba că 
iubesc cu adevărat fotba
lul...

Laurențiu DUMITRESCU

afirmație, i 
spre poarta 
Rămtaînd 
alți copii

condu- 
i sta- 

acolo, 
(deși,

su
lin 
ta- 
ve- 

pro-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cu numerele favorite.
• Nu trebuie să udtati md de 

acțiunea care încheie această 
sâptămtnă. Este vorba de TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES. programată dumini
că. 17 septembrie, la care se a- 
tribule dstigurl importante eon- 
stlnd in autoturisme, excursii 
peste hotare sl variate sume da 
bani.

eat 5 : 133.75 a 590 lei : cat. 6. 
260.75 a 300 lei : cat. 7 : 387,25 
• 200 lei ; cat 8 : 3.545.75 a 100 
teFAZA a n-a, cat A : 2 25% a 
23.458 lei : cat. B l 3100% a 
«.363 lei șl 13 25% a 3.340 lei : 
eat. C : 8.75 a 5J63 Iei : cat D: 
33 a 1.423 lei: eat K: 598.25 a 
100 ld

LA FAZA L cat L clstieul de 
4# 11» lei a revenit participantu
lui Ohlorescu Gtieowhe din B'r-



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
S

ÎMPREUNA CU TOVARAȘA CONCURSURI DE ATLETISM

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN JUDEȚUL IAȘI

(Ormart tin PO0- D

pen-
a

existind toate condițiile 
tru îndeplinirea integrală 
pianului pe anul în curs.

Totodată, la încheierea vizi
tei în Pașcani, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
tuturor locuitorilor orașului 
calde felicitări pentru manca 
depusă pină acum, pentru re
zultatele obținute 
tarea economică și edilitară a 
localității, urări de noi și tot 
mai importante succese, astfel 
îneît să se poată prezenta la 
Congresul al XIV-lea al parti
dului cu înfăptuiri pe măsură 
potențialului de care beneficia
ză acum.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu, a 
continuat la STAȚIUNEA DE 
cercetări agricole po- 
DU ILOAIEI, unitate profilată 
pe crearea de material biologic 
adaptat la condițiile pedocli
matice din zonele colinare ale 
tării.

Prin însuflețite ovații și 
nrale. locuitorii acestei frumoa
se așezări și-au exprimat 
bucuria de a primi din nou 
în mijlocul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. prilej de a 
înfățișa _ rezultatele dobindite. 
preocupările pentru realizarea 
sarcinilor și indicațiilor date 
de secretarul general al parti
dului la precedenta vizită.

Secretarul general al partidu
lui i-a felicitat pe cercetători 
și specialiști pentru rezultate
le obținute pină acum și le-a 
recomandat să depună, in con
tinuare. eforturi susținute pen
tru crearea de noi soiuri și 
hibrizi de inaltă productivita
te.

Dialogul purtat de secretarul 
general al partidului cu lucră
torii ogoarelor din județul Iași 
a continuat " ~ —— - -
AGRICOLA 
MOVILENI.

La sosire. 
Ceaușescu. ________ _____
Ceaușescu au fost intimpinați 
eu toată căldura de sutele de 
cooperatori, mecanizatori și 
de alți locuitori ai comunei a- 
flati in cimp la strîngcrea re
coltei.

Secretarul general al parti
dului a fost Invitat să vizi
teze cîteva parcele cultivate cu 
porumb, cartofi și legume — 
culturi de bază, la care an de 
an se înregistrează producții 
tot mai mari.

in dezvol-

Ia COOPERATIVA 
DE PRODUCȚIE

tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena

PREGĂTIRI PENTRU 
C. M. CE BOX

HAVANA. La apropiatele 
Campionate Mondiale de box 
de la Moscova. Cuba va fi re
prezentată de o echipă comple
tă alcătuită din următorii pu- 
giliști (în ordinea categoriilor, 
de la semimuscă la supergrea): 
Rogelio Marcelo Garcia, Pedro 
Orlando Reyes. Enrique Car
rion, Arnaldo Mesa, Julio Gon
zalez, Candelario Duvergel, 
Juan Carlos Lemus. Jose Luis 
Hernandez. Angel Espinosa. 
Pablo Romero. Felix Savon. 
Roberto Baldam.

CARACAS. Federația de box 
din Venezuela a selecționat ur
mătorul lot de sportivi ce vor 
participa la Campionatele Mon
diale: David Serrada (categ. 
muscă). Jose Espanol (categ. 
cocoș). Antonio Cermeno (ca
teg. pană), Jose Gregorio Pe
rez (categ. ușoară) șl Jose 
Martinez (categ. semimijlocie).

ATENA. In cadrul unui con
cura atlatic desfășurat In lo
calitate au fost înregistrate 
cîteva rezultate bune. Astfel, în 
cursa de 100 mg, Cornelia 
Oschkenat (R.D.G.), recentă 
cîștigătoare a „Cupei Mondia
le*, a obținut victoria în 12,84 
s. La 1500 m, marocanul Said 
Aouita, laureat al aceleiași 
competiții (dar la 5 000 m) a 
realizat 3:38,97. I.a greutate, 
americanul Randy Barnes s-a 
clasat pe primul loc cu 21,53 
m, urmat de elvețianul Wer
ner Gunthor, cu 20,93 m. Alțl 
cîștigători : 100 m : James

Secretarul general al partidu
lui • adresat calde felicitări 
cooperatorilor, mecanizatorilor, 
tuturor oamenilor muncii din 
Movileni pentru rezultatele bu
ne dobindite pină acum și le-a 
urat să obțină producții tot mai 
mari, pe măsura condițiilor 
create, care să contribuie la 
sporirea avuției unității, pre
cum și a veniturilor coopera
torilor.

In cursul după-amiezil, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescn au 
analizat, în cadrul unei cuprin
zătoare expoziții, aspecte ale 
dezvoltării agriculturii in ju
dețul Iași. Au fost stabilite 
măsuri pentru realizarea unor 
producții vegetale și anima
liere cit mai mari, in concor
danță cn posibilitățile existen- ---- --------  -----------
te și cn obiectivele noii re- atmosferă de mare interes. In
voluții agrare. Ș trecerile au fost dominate de

Coloana oficială a străbătut § echipele Spartak Moscova, U- 
apoi principalele artere ale § niversitatea Cluj-Napoca șt 
municipiului Iași, străjuite de § Vozdovac Belgrad, intre care 
moderne ansambluri de locu- § s^a dat lupta pentru 
ințe, integrate armonios în § acesta revenind baschetbaliste- 
frumosul peisaj arhitectonic S lor sovietice In partida care a 
care a cunoscut 
dezvoltare în i___
Nicolae Ceaușescu. Mii și mii 
de locuitori au ieșit de-a Iun 
gul traseului străbătut pentru 
a exnrima tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu recunoștința
pentru grija ce o acordă dez
voltării orașului in care tră
iesc și muncesc, a județului 
lor.

S-a vizitat. 
STATTA dr 
ARTIFICIALA 
DIN CADRUL 
CERCETARE 
IAȘI.

Secretarul general al parti
dului a examinat 
cu 
cu 
dul 
tru 
lite, pentru înfăptuirea 
gramului din domeniu! 
culturii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu 
au străbătut din nou. In drum § 
spre reședința ce le-a f ,
rezervată, mari artere ale I»- fe 95—67 cu Sel. div., 61—55 
sulul, fiind salntati cu a- „„ _ — _ _
celeasl calde srt emoționante § -u • 77 39 01 Galatas

Butler (S.U.A.) 10,29; înălți
me : Dalton Grant (Marea Bri- 
tanie) 2,31 m ; disc : Wolfgang 
Schmidt (R.F.G.) 65,10 m.

*
ROMA, 13 (Agerpres). — în 

cadrul concursului interna
țional de atletism de la 
rona (Italia), sprinterul 
maican Raymond Stewart 
clștigat proba de 100 m.
timpul de 10,14. iar kenyanul 
Wilfred Kirochi s-a situat pe 
primul Ioc in cunsa de 800 m 
cn 1:46,17.

Ve- 
ja- 

a 
cu

i ATRACTIV TURNEU INTERNATIONAL DE BASCHET
T

| CLUJ-NAPOCA, 13 (prin te- 
Ș leton). Turneul internațional de
§ baschet feminin organizat (ire- 
§ proșabil) cu ocazia aniversării a 
§ șapte decenii de la înființarea 

pluhi ii ii 1 enorfiv TTn i vpfsî talifta
I_________
§ rilor din localitate, în fața u- 
5; nui public numeros și intr-o

clubului sportiv Universitatea 
s-a desfășurat în Sala Sportu-

dovac, 77—52 cu Sel. div.), 3. 
Vozdovac Belgrad 8 p (90—36 
cu Septembreska, 70—64 cu
Sel. div. 62—57 cu Galatasa- 
ray), 4. Selecționata diviziona
ră 7 p (77—53 cu Galatasaray, 
90—50 cu Septembreska), 5. Ga
la tasaray Istanbul 6 p (92—44 
cu Septembreska). 6. Septem
breska Slava Mihailo vgrad 
(Bulgaria) 5 p.

Mircea RADU — coresp.

C.M. DE VOLEI - JUNIORI
Atena. Campionatul Mondial 

de volei juniori s-a încheiat, 
în capitala Greciei, cu victoria 
finală a reprezentativei Uniu
nii Sovietice. în meciul decisiv 
pentru cucerirea titlului, for
mația sovietică a întrecut-o pe 
cea a Japoniei, la capătul unul 
meci de înaltă valoare, cu 
scorul de 5—1.

o puternică 
anii Epocii ---- — »

decis cîștigătoarea turneului, 
Spartak a învins formația U- 
niversitate» cu 61—55 (34—33), 
datorită superiorității în acțiu
nile de contraatac, aruncărilor 
la coș precise și recuperărilor 
ofensive. în plus, ele au avut 
în conducătoarea de joc Louș- 
kîna o coordonatoare și o rea
lizatoare de excepție. Au mar
cat : Simion 13. Misăilă 10. Ma
rina 9, Kiss 6. Popa 6, Moro- 
șan 4, Dragoș 7 ; coșgeterele 
oaspetelor: Loușkîna 23, Gara
nina 16. Intr-un alt meci im- 

-s portant. Universitatea a dispus 
PISCICOLA § de Vozdovac cu 80—69 (13—37), 

§ după un joc în care a condus 
§ aproape tot timpul deși oaspe- 
§ tele au avut in B.iodov un pi- 
§ vot de excepție. De la ..U“, 
Ș Misăilă, Kiss și Marina s-au 

evidențiat în mod deosebit. Au 
stabî- marcat: Misăilă 22. Kiss 21, 

pr0- § Marina 18, Simion 8, Dragoș 5, 
pisoi- § Geleriu 4. Morar 2 ; coșgeterele 

§ oaspetelor: Bjodov 34, Nadovie 
| 13-

.«... S: Clasament ; 1. Spartak Mos- 
fost § cova 10 p (88—75 cu Vozdovac, 

*•- ------------- ~ -5 cu
Galatasaray, 

manifestări de locuitorii £ 159—47 cu Septembreska. 2. U- 
rasnlui. niversitatea Cluj-Napoca 9 p

județul § (94—A cn Septembreska, 81—57 
cu Galatasaray, 80—69 cu Voz-

I
în continuare, 
REPRomtruRF„EPROmiUERF § 

A PEȘTELUI 
STAȚIUNII DE §

împreună 
și specialiștii.cercetătorii

cadrele de conducere, ma
in care se acționează pen- 
realizarea sarcinilor

„U“,

Vizita de lucru în 
Iași continuă.

START IN COMPETIȚIILE EUROPENE INTERCLUBURI
Marți și miercuri s-au desfășurat majoritatea meciurilor din prima manșă a cupelor europene 
intercluburi. Iată rezultatele sosite pînă la închiderea ediției.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI Ferencvaros Budapesta— Haka Valkeakoskl 
Torpedo Moscova — Cork City (Irlanda)

I

DIN NOU DESPRE DOPING
Ia echipa de fotbal ame

rican „New York Giants- au 
fost depistate patru cazuri 
de cancer (din nefericire, 
două dintre ele chiar morta
le). S-a spus, cu acest pri
lej, că explicația lor ar tre
bui căutată In... dopaj. Con
ducătorii amintitului club 
stnt Insă de altă părere, că 
vinovat ar fi mediul 
extrem de poluat de 
rtlonul „Giganțllor*. 
elucidarea dilemei, 
sportivă a Statului New Jer
sey a decis să acorde o su
mă imDortantă, cu ajutorul 
căreia îsl va putea împlini 
misiunea un numeros grup 
de oameni de știință.

★
Intr-o statistică interesantă 

făcută In Franța. în primul 
semestru al acestui an spor
tivii cel mai testatl au fost 
cicliștii — 991. Clasamentul 
In continuare : halterofili 109. 
atlețl 209, judoka 160. fotba
liști 100. rugbysti 74, scrimeri 
SO. Înotători 32... trăgători 3. 
Cel mal mare număr de ca
zuri pozitive (17) l-au dat 
halterofilii !...

ir
„Potrivit unei telegrame a 

A.F.P., o chestiune de dopaj 
a fost descoperită In Dane
marca. Retvig, care a parti
cipat recent la Turul Franței, 
șt doi amatori, Kroyer șl 
Enemark, au fost suspendați, 
pînă la noi hotărtri. de „Dan
mark Cykle Union*, care a

ambiant 
pe sta- 
Pentru 

Comisia

încredințat dosarul tn mîlni- 
le poliției. Aceasta trebuie să 
efectueze o anchetă «serioa
să șl profundă».“.

Federațiile par decise s& 
lupte foarte energic împotri
va stimulentelor.

Dl. Lausen, președintele Iul 
„DCU- a declarat că „aș
teaptă să se spargă abcesul, 
să fie curățat pină la fund, 
chiar dacă aceasta ar fi să 
compromită participarea cta- 
aeză la

Notița 
recentă, 
de ani, 
din 31 august, 
să fie de stringentă actuali
tate.

Apropo de evoluția cicliș
tilor danezi la J.O. de la 
Roma ’60. In prima zi a com
petiției olimpice, către ora 
11, rutierul danez Knud Ene- 
mark Jensen, în virstă de 23 
ani, a fost lovit de insola- 
țle — după cum spuneau pri- . 
mele comunicate oficiale — 
$1, transportat la spital, a 
decedat după clteva ore. Ui 
terior. s-a stabilit că, de fapt, 
căldura n-a făcut declt să 
agraveze urmările faptului 
că Jensen luase un doping 
care l-a dăunat in mod evi
dent (extras din lucrarea 
„Jocurile Olimpice de la 
Roma-, de Radu Urzlceanu șl 
Tudor Vomicu).

Iată că, din păcate, abcesul 
nu s-a spart I...

Romeo VILARA

următoarele J.O.“. 
de mai sus nu este 
Ea a apărut acum 20 
în ziarul ,,1’Equipe". 

dar continuă

F. C. VALENCIA - VICTORIA 3-1 (10)

i

F. C. Tirol
A.C. Milan 
Glasgow Rangers 
Malmo F.F.
Rosenborg Trondheim 
Olympique Marsilia 
Spora Luxemburg 
Steaua București 
Ruch Chorzow
P.S.V. Eindhoven 
Derry City
Dynamo Dresda 
Sparta Praga 
Linfield (Irl. Nord)
Sliema Wanderers 

Honved Budapesta

— Omonia Nicosia
— hjk Helsinki
— Bayern Munchen
— Inter Milano
— F.C. Malines
— Brondby IF
— Real Madrid
— Fram Reykjavik
— Sredeț Sofia
— F. C. Lucerna
— Benfica Lisabona
— A EK Atena
— Fenerbahce Istanbul
— Dnepr
— 17 Nentorl Tirana
— Vojvodina Novi Sad

CUPA CUPELOR
Admira Wacker 
F. C. Barcelona 
Beșiktaș Istanbul 
Union Luxemburg 
Partizan Belgrad 
Valur Reykjavik 
Panathinaikos Atena 
Anderlecht 
Bnnn Bergen 
Slovan Bratislava 
Belenenses Lisabona 
Fal Valladolid 
Dinamo Tirana 
F.C. Groningen

— AEL Limassol
— Legla Varșovia
— Borussia Dortmund
— Djurgaarden IF
— Celtic Glasgow
— Dynamo Berlin
— Swansea
— Ba'Jvmena (Tri.)
— Sampdoria Genova
— Grasshoppers Zurich
— Monaco
— Hamrun (Malta)
— Dinamo București
- Tkaast FS (Dan )

6—0
4—0 
1—3 
1—0 F.C. Aberdeen 
0—0 F.C. La Valetta
3— 0 Twente Enschede 
0—3 F.C. Kftln
4— 0 Sochaux
1_ 1 F.C.- Karl-Marx-Stadt
3—0 V.f.B. Stuttgart
1—2 Dinamo Kiev 
1—0 p*c« Wettingen 
3_ 1 Gornik Zabrze
1—2 Hibernians Edinburgh 
1—0 Oergryte Goteborg 
1—Q Akranes (Islanda) 

Jalghiris Vilnius 
Glentoran Belfast 
Hansa Rostock 
Kuusysi Lahti

3—0 Lillestrftm
1— 1 Rovaniemi Palloseura 
0—1 Zenit Leningrad
0—0 Atalanta Bergamo
2— 1 Rad Belgrad 
1—2 vitoșa Sofia
3— 2 F. C. Porto
6—0 Atletico Madrid 
0—2 PAOK Salonik 
3—0 Auxerre
1—1 F.C. Valencia
5—0
1—0 
1—0

CUPA U.E.F.A.

5—1
5—0

— Rapid Vicna 2—1
— Vienna 1—4
— F.C. Bruges 0—0
— Plastika Nitra 4—1
— Jeunesse d’Esch 7—•
— Boavista Porto 1—0
— Feyenoord Rotterdam »—o
— MTK Budapesta 4—0
— F.C. Dundalk (Ir!.) 3—0
— Juventus Torino 0—1
— Videoton 1—0
— Hamburger SV 1—2
— F.C. Li&ge 0—2
— IFK Goteborg 2-0
— Dundee Utd. 1—3
— Banik Ostrava 2—3
— Paris St. Germain 0—0
— Werder Bremen 1—3
— GKS Katowice 1—1
— Nastved IF (Dan.) 3—1
— Spartak Moscova 0—0
— Olymniakos Pireu 3—1
— F.C. Anvers 0-0
— Flacăra Moreni 2—0
— Fiorentina 1—0
— F.C. Sion (Elveția) 1—0
— Apollonia (Albania) 5—0
— Victoria București 3—1

VALENCIA. 13 (Drin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
In condițiile unei călduri sufo
cante si unui nubile furibund, 
dar si al unul arbitraj impecabil 
(asigurat de o brigadă din R.F.G. 
cu K Tritschler la centru). Vic
toria a pierdut aid. ne stadio
nul ..Luis Casanova- din locali
tate cu 1—3 (0—1) Dartida tur 
din prima etapă a Cupei UEFA. 
cu F.C. Valencia Datorită orei 
tîrzll la care facem această trans
misie. nu vom insista cu comen
tariile, rezumîndu-ne să spunem 
că, tn general, echipa noastră a 
jucat bine șl că, față de datele con
crete ale meciului, ea a pierdut 
la o diferență exagerată. Ca Si 
in campionat însă. Victoria a 
plătit tribut numeroaselor ra
tări. măcar trei dintre cele con
semnate aid — Coras (mln. 15 
șl 32) sl Tîră (mln 70) — pu
țind să se transforme tn goluri.

Conform așteptărilor. Valencia 
a Început în forță, dar a avut 
nevoie de 3S de minute pentru a 
deschide scorul, prin TONI, scăpat 
de sub supravegherea apărării 
bucureștene. Cam același a fost

și „scenariul- în care a debutat 
repriza secundă, formația locală 
mărindu-și avantajul prin FE- 
NOLL (min. 48). Spre lauda el. 
Victoria șl-a regăsit sîngele rece 
șl, după o centrare perfectă a 
Iul Țîră, CORAȘ l-a învins pe 
portarul spaniol printr-o lovitură 
de cap, reducînd din diferență 
(min. 62). Intîlnirea a decurs 
pînă la sfirșit. într-un tempou 
oarecum mai scăzut șl sub 
semnul echilibrului. Totuși, tn 
min. 72 fundașul QUIQUE a 
reușit să mai Înscrie o dată pen
tru Valencia, la o pasă a lui 
Fernando.

VALENCIA : Ochotorena —
QUIQUE, Arias, Boro, Torres — 
NANDO, Bossio (min. 74 Cama
ras»). FERNANDO, ELOY — 
Toni (min. S4 Sublrats), FE- 
NOLL.

VICTORIA : MORARU — Co
jocarii, C. Solomon, Al. Ni
colae, TOPOLINSCHI — URSU. 
Hanganu, Ursea (mln. 17 Ci- 
gan), CORAȘ — Tîră, Culcear. 
(mtn «0 FULGA).

Ovidiu IOANIȚOAIA

Celelalte rezultate vor fi nublicate ulterior. 
Jocurile retur vor avea loc la 27 septembrie

F.C. PORTO - FLACĂRA MORENI 2 0 (1-0)

ȘTIRI, REZULTATE
• REZULTATE înregistrate In 

oreVminariile Camniona^ului Eu
ropean rezervat echipelor de ti

neret : Islanda — Finlanda 4—0 
(1—4) ; Norvegia — Franța 1—1 
H—1) : Iugoslavia — Scoția 4—1 
(2—0) : Suedia — Anglia 1—0 
(l~0).

• într-un meci internațional 
amical, selecționata olimpică a 
Poloniei a întrecut, pe teren 
propriu, cu 2—1 (1—1) echipa si
milară a Greciei.

PORTO. 14 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). Par
tida dintre cunoscuta echipă lo
cală F.C Porto sl formați» noas
tră Flacăra — debutantă într-o 
competiție europeană — s-a În
cheiat noaptea tîrziu după o 
dispută aprigă destul de ectvl’- 
brată. cu scorul de 2—0 (1—4)) 
în favoarea gazdelor Golurile 
au fost marcate de Jose Carlos 
(min. 37) si Branco (min 56).

Arbitru! austriac Gh. KapI a 
condus riab formațiile •

F.C PORTO : Baia — J.
Pinto DEIMOL. J. CARLOS. 
BRANCO — Bandeirl-nho. An
dre. Semedo (min M Domingas) 
— Magathaes R. AGUAS, 
Madjer.
FLACARA : Tene — “PURDEA 

Butufed BEI.DTE. Balaur (eli
minat în min 66) — Dragnea, 
CHIRITA. C. Pană. Mereu — La
in (min 85 Timiș) Văi-dean 
ftnin. 89 Glăvan)

Gheorghe NERTEA


