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Proletari din toate țările. uniți-va r

Vizita de lucru pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar generai al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o etectuează 
in județul Suceava a continuat, 
simbătă, în unități reprezen
tative ale industriei sucevene, 
prilejuind — și de această dată 
— o analiză cuprinzătoare a 
activității desfășurate, a rezul
tatelor obținute 
a măsurilor ce 
ireprinse pentru ridicarea în
tregii munci pe un plan ca
litativ superior, la nivelul ce
rințelor și exigențelor impuse 
de dezvoltarea in ritm susținut 
a județului, in actuala etapă și 
în perspectivă.

Trăind cu bucurie și satis
facție acest moment ce va 
rămine mereu viu in conști
ința și sufletele lor. sucevenii 
au intimpinat — și iu această 
zi — pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu multă 
însuflețire.

Pe arterele municipiului Su
ceava, se aflau, in pofida unei 
ploi de toamnă, mii și mii de 
cetățeni ai orașului. Prin urate 
și ovații, prin înscrisurile afla
te pe mari eșarfe și pancarte, 
prin flori oferite ca dragoste, 
prin multe alte manifestări 
emoționante, ei au exprimat, 
direct și cald, sentimentele de 
profundă stimă, prețuire și 
recunoștință pe care ioeuitorii 
municipiului și ai județului 
Suceava le poartă conducătoru
lui iubit al partidului și 
statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot 
ceea ce a făcut și face spre 
înălțarea continuă a patriei, 
în glorie, demnitate și măreție.

Intr-o deplină unitate de 
gind, simțire și voință, s-a 
scandat : „Ceaușescu, reales la 
al XIV-Iea Congres!", mantfes- 
tindu-se ferma convingere eă 
relnvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la marele 
forum al comuniștilor români, 
în suprema funcție de conduce
re in partid, va asigura re
alizarea cutezătoarelor planuri 
ți programe de dezvoltare 
multilaterală a țării, Îna
intarea neabătută a României 
spre orizonturile luminoase ale 
comunismului.

La vizită au participat 
tovarășii Emil Bobu și Silviu 
Curticeanu.

Primul obiectiv cuprins in 
programul vizitei a fost ÎN
TREPRINDEREA DE RUL
MENȚI.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost prezentate de către 
ministrul industriei 
(iilor de mașini, 
Rădulescu, și directorul 
treprinderii, Aurel Chifan, re
zultatele obținute în prima 
capacitate de producție aflată 
in funcțiune, stadiul lucrărilor

și, îndeosebi, 
trebuie în-trebuie

construc- 
Eugeniu 

în-

la celelalte obiective diu com
ponența ei, care se află în 
faze de montaj.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a discutat 
cu tineri muncitori din unitate, 
intcresîndu-se de modul 
care îndeplinesc sarcinile 
producție, de condițiile lor 
muncă și viață.

Oamenii muncii de la COM
BINATUL DE FIBRE, CE
LULOZA ȘI HÎRTIE au întîm- 
pinat cu deosebită bucurie pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, că
rora le-au exprimat cele mai 
calde sentimente de stimă și 
prețuire.

Infățișind cele mai impor
tante realizări ale colectivului, 
directorul combinatului, Nicolae 
Turlureanu, a subliniat că 
orientările și indicațiile 
secretarului general al parti
dului., sarcinile trasate în
treprinderilor din sectorul ce
luloză și hîrtie s-au 
zat în cuprinzătoare 
de activitate.

Tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
au vizitat, în continuare, 
TREPRINDEREA DE MAȘINI- 
UNELTE DIN SUCEAVA.

Pretutindeni, pe parcursul 
vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost în
conjurat cu multă căldură de 
muncitorii și specialiștii în
treprinderii, care i-au mulțumit 
pentru vizită, pentru sprijinul 
acordat în vederea dezvoltării 
și modernizării uzinei în care 
muncesc.

După vizita in unități eco
nomice și agricole din Suceava 
și din alic localități ale ju
dețului, tovarășul 
Nicolae Ccaușeseu, secretar 
general a! Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat, 
simbătă, Ia marca adunare 
populară, desfășurată In piața 
23 August din centrul muni
cipiului reședință de județ.

tn ciuda unei ploi mărunte, 
erau prezenți peste 50 000 de 
locuitori ai orașului Suceava 
și din alte localități ale ju
dețului. Participant!! la adunare 
au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei 
Elena Ceaușescu. la sosire, o 
entuziastă primire.

Adunarea a fost deschisă, de 
tovarășul Costieă Stoica, prim- 
secretar al comitetului ju
dețean de partid.

întâmpinat cu multă căldură 
ți însuflețire, a luat cuvintul, in 
cadrul adunării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia.

Urmărită cu viu interes 
șl deplină aprobare, euvintarea 
a fost subliniată, in repetate
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Ursea (dreapta) conduce un nou atac a‘ 
Victoriei, tn partida cu Sportul Studențesc

tn pag. 2—3. relatări de la meciuri

DEBUT REMARCABIL AL REPREZENTANȚILOR NOȘTRI:
12 MEDALII, DIN CARE 6 DE ARGINT Șl 6 DE BRONZ

ATENA, 17 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special), 
Simbătă după amiază. în Sala 
Glyfada, au demarat edițiile 
din acest an ale Campionate
lor Mondiale șl Europene de 
haltere pentru seniori. Și. spre 
bucuria noastră, această pri
mă zi a fost marcată de o 
excelentă evoluție a repre
zentantului României la cate
goria 52 kg,_ Traian Cihărean, 
care a cucerit 6 medalii ! în 

de tro
fee se află o medalie de ar-

Ș acest frumos buchet

gint si două de. bronz, 
mondiale", precum șl 

medalii de argint 
pene".

Performantele Iui 
sînt cu atit mai 
cu cît ele au fost 
două noi recorduri 
260 kg Ia total (v.r., îi apar
ține, 250 kg) el 145 kg la 
„aruncat" (vx. 140 kg). în 
altă ordine de Idei, valoarea 
acestor rezultate se impune 
sl prin faptul că ele au fost 
realizate in compania celor

la 
trei 

la „euro-

Cihărean 
valoroase 

dublate de 
naționale.

mai buni halterofili ai lumii 
la această categorie. intr-un 
concurs în care, se subînțele
ge. tensiunea nervoasă a a- 
tins cote maxime. Ei bine, ți
nând sportiv de la Steaua — 
aflat în ultimul său an de ju
niorat I - nu a ratat nici o 
încercare, trecînd cu brio
cest dificil examen, motiv pen
tru care îi adresăm sincere si

a-

lon OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 4-a)
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LA ATLETISM,
întrecerile zilei a doua a fi

nalelor de atletism ale seniori-— __
sj rilor, ca și cele de vineri, au 
§ plăcut prin dinamismul dispu- 
§ telor, deși, în ansamblu, rezul- 
Ș țațele obținute au fost destul 
g: de modeste. Ca spectacol, „capul 
îj de afiș" al concursului mascu- 
î; lin l-a constituit proba de 
§ 110 m garduri, iar la femei, 
§ cea de 800 rn. La 110 mg, Bo- 
§ roi, recentul campion al „sutei", 
& a luat un start bun, dar după S Oa.__  ___ 3_ X 1 « «cîteva garduri, Giurgian l-a a- 
§ iuns și l-a depășit, lăsînd să se 
§ întrevadă că victoria, ca în ul- 
§ tlmii ani, nu-i poate scăpa. Bo- 
§ roi a avut totuși o revenire ex- 
Ș cepțională și s-a aruncat, pur

g
$

§

PERFORMERII S-AU IMPUS
PE TOATĂ LINIA

și simplu, pe ultimii metri, tre- 
clnd primul linia de sosire. Re
zultate tehnice: 1. George Boroi 
(Steaua) 13,87, 2. Liviu Giurgian 
13,92, 3. Iulian Păcioianu (am
bii Dinamo) 14,96.

La 800 m femei, prezența la 
start a Doinei Melintc anticipa, 
teoretic, viitoarea campioană. 
Dar tempoul alergării a fost 
destul de scăzut, astfel că de 
pe ultima turnantă Doina Me- 
Unte s-a văzut puternic „con
trată" de Aurica Mitrea, alături 
de care și-a disputat titlul. Ex
periența mai bogată ți, evident.

valoarea ridicată au decis cîș- 
tigătoarea. Rezultate tehnice’: 
1. Doina Melinte (Știința C.F.R. 
Bacău) 2:03,87, 2. Aurica Mi
trea (Rapid) 2:04,30, 3. Cătălina 
Gheorghiu 2:01,61, 4. Ilinca O- 
prlță (ambele C.S.M. Univ. 
Craiova) 2:04,92.

La a doua victorie la aceas
tă ediție a competiției a fost și 
dinamovlstul Mugur Mateesru. 
la 400 m garduri, probă pe care

Romeo VILARA

(Continuare In oao 2-3)

După întreceri de aleasa finufă la gimnastică

CAMPIONII
BAIA MARE. 17 (prin te

lefon). La capătul a nu mai 
puțin de 7 reuniuni, dumini- 
'că s-a încheiat, în Sala Spor- 

sț turilor „Dacia" din municipi- 
ul de pe Săsar, una dintre 
cele mai disputate și mai in- 
teresante întreceri Interne de 

§ gimnastică sportivă: finala 
§ Daciadel.
5 încă de la primele schim-
6 buri, în competiția feminină

ȘI-AU PASTRAT TITLURILE
s-a văzut foarte limpede că 
multipla noastră campioană 
mondială, olimpică ți euro- 
ropeană Daniela Silivaș este 
decisă să facă o demonstrație 
elocventă a talentului și pre
gătirii sale. Și a făcut-o din 
plin : cu patru note de 10 
(două la exercițiile impuse și 
două la cele liber alese). cu 
alte aprecieri foarte ridicate 
(9,925, 9,90, 9,875 și 9,825),

Silivaș a concurat aici cu o 
mare #i impresionantă sigu
ranță. dlstanțîndu-se de co
legele din lotul reprezentativ, 
nimeni altele decît reputatele 
GabrieU Potorac și 
Bontaș. Acestea au 
publicului un „duel"

ln etapa a 4-a a Diviziei A de fotbal

TOATE „EUROPENELE** ÎNVINGĂTOARE
• Dinamo a realizat scorul etapei 9 Steaua . _
Flacăra - In revenire • „Poli“_Timișoara ciștigă la Cluj-Napoca • Opt goluri in 

(Farul) - lider al golgeterilor

CLASAMENTUL 
o
i 
o 
o
1 
1 
1

la Oradea I £ Marian Popa 

REZULTATE TEHNICE

victorie prețioasă la Pitești • Victoria ți 
‘ ' demeciul

F.C. Argeș
Univ. Craiova 
F.C. Farul 
Dinamo
Flacăra 
„U" Cluj-Napoca 
F.C. Olt
F.C. Bihor
Sp. Studențesc ■

0-1
4- 0
2-0
5- 0
3—1
2-4
2-0
5-3 
0-1

Steaua 
F.GM. Brașov 
F.C. Inter 
Petrolul 
Corvinul 
„Poli* Timișoara 
Jiul 
S.C. Bacău 
Victoria

ETAPA VIITOARE 
miercuri, 20 septembrie

Steaua — F.C. Inter
„Poli" Timișoara — Dinamo
Jiul — Flacăra
F.C.M. Brașov — Sp. Studențesc
Univ. Craiova — F.C. Farul

joi, 21 septembrie
Victoria — F.C. Bihor

duminică, 24 septembrie 
S C, Bacău — F.C. Olt
Petrolul — F.C. Argeș
Corvinul — „U“ Cluj-Napoca

DINAMO 
Univ. Craiova 
F.C. Bihor 
Petrolul

5. F.C. Farul
6. Steaua
7.
8. 
9.

10.
«. _ 
12. Victoria 

13—14. S.C. Bacău 
Flacăra

15. Jiul
16. Sp. Studențesc
17. „U" CJ.-Nap.
18. F.C. Argeș

1. 
2.
3.
4.

F.C.M. Brașov 
F.C. Olt 
F.C. Inter 
Corvinul 
„Poli" Tim«

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
3
2
2
2
24
2 0

o 
o
1
1
1
1
1
2
2

2 0 2
1
1
1
1
1
1 
0
0

1 
1 
f
1 
1
3
1

2
2
2
2
2
3
3

0 4

16- 1
9- 2

12- •
6- 5
8- 5
5- 4
4— 4
6- 5
8- 9
4— 8
8- 8
2- 3
6- 9
3- 6
3- 7
5- 5
4- 12
1- 9

2
7
6
6
5
3
5
4
4
4
3
3
3
3
4
2
1
0

Meciuî Sportul Studențesc — Universita
tea Craiova, din etapa a Vl-a, se va dis
puta duminică, i4 septembrie,

Cristina 
oferit 

. __ ae o
rară frumusețe pentru treap
ta a doua a podiumului, tran
șat abia în ultimul 
Potorac s-a aflat în 
nență în fața Cristinei Bontaș, 
pînă la penultima evoluție, 
cea de la bîrnă. aparat la 
care a ratat. în acel moment, 
aproape nimeni nu se mai în
doia că Bontaș va trece pe 
locul al doilea, cunoscute fi
ind calitățile «ale în proba 
de sol. Dar. surprinzător a ra
tat și Bontaș. astfel că .po
diumul" feminin a devenit: 
t. Daniela Silivaș (C.S.Ș Cetate 
Deva) 79.600 p : 2. Gabriela
Potorac (S.C. Bacău) 78.200 p ; 
3. Cristina Bontaș (C.S.S. O- 
neștl) 77,925 p. aceasta din 
urmă cu o notă maximă 
la sărituri (Impus). Revelația 
competiției a fost fără îndoia
lă. tlnăra Maria Neculită de 
la C.S.S. Cetate din Deva, 
situată pe load 4 la indivi
dual compus, după cum fru
moase aprecieri au cules Eu
genia Popa (C.S.S. 7 — Di
namo). Eugenia Golea (C.S.S. 
2 — Steaua) și Lăcrămioara 
Filip (C.S.S. Onești). Deși cla
sată • noua. Mihaela Ioiiban 
de ța C.S.M. Baia Mare, 
ea componentă a lotului 
prezentativ. a executat 
bâtă seara un exercițiu 
nota 14 te bîrnă 1 Iată si gim
nastele clasate pe următoare
le locuri fruntașe, cu ounc- 
tajeîe obținute : 4. Maria Ne
culită 77.650 p ț 4. Eugenia

Constantin MACOVFI

schimb.
perma-

și 
re

sim
te

(Continuare In pag. 2-3)



Campionatul feminin de handbal

MECANICĂ FINĂ
25-25, LA

IșTIINTA BACAU — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 29—25 <16—13). Pină 
în min. 17. inițiativa a aDartinut 
handbalistelor de la Tîrgu Mu
res ele conducted de 6 ori. 
■Dar ștlinta a Dreluat conduce
rea ca urmare a unor atacuri 
bine susținute de Luca. Drăgă- nescu șl Cervenciuc, dar mal ales 
a intervențiilor excepționale in 
poartă. ale Ioanei Vasilca. Aceasta a lnitlat si cîteva contraata
cul’!, care au fost fructificate de 
Adriana Popa Au fost apoi si- 
tuatii cînd știința — cu o apă
rare mult mai bună decît In 
celelalte meciuri a condus cu 4 
5 si 6 goluri: 11—7 tn min. 22 
22—17 tn min 43. 24—18 tn min. 
46 25—19 în min 52. Trebuie
însă remarcat si faptul că Ști
ința a ratat si ocazii clare de a-sl maiora avantajul inclusiv 
două aruncări de la 7 m netrans
formate de Emilia Luca Victoria băcăuaneelor este pe deplin 
meritată si ea a adus multă 

satisfacție tn tribune. Mureșul a 
evoluat destul de bine atacul 
făcîndu-și ne denlin datoria. în 
timp ce (din min. 26) Ramona 
Mihalache a apărat cu inspira
ție. scotînd si două aruncări dc 
Ia 7 m. Au înscris: Luca 7, Dră- 
găncscu 7. Antonescu 6. Vona 4, 
Cervenciuc 3. Danilof 2. resnectiv 
Matefi 9. Mozsl 6. Stroia 4. A- 
vram 3. Z. Biro 2. Wagner 1.

Au arbitrat: R. Mahler si Gr. 
Bolocăn (ambii din Brasov).

Ion GAVRILESCU

Divizia AFȚTĂ

CONSTRUCTORUL etapa a

BUCUREȘTI! AU HOTARIT „ȘARJELE" OASPEȚILOR
U" CJ.NAPOCA 
POLI" TIMIȘOARA

2 (2)
4 (3)

(prin tele- 
urmărit.

■ echtoă

final, 
cu nu- CLUJ-NAPOCA. 17 

fon). Spectatorii 
în Politehnica.

tia din teren, rezultatul 
stabilit de Rodlca Pălici _____
mai 28 de secunde înainte de 
terminarea Jocului, fiind dec! logic. Au înscris: Lefter 9. Ber
bece 6. Cipăian 5. Ciubotaru 2, 
Glisa 1. Gavrilă 1 si Dobre 1 
pentru Mecanică Fină, respectiv 
Gheorghe 8. Pălici 5. Cojocărița 
4. Anica Tomuleac 4. Rădoi 2, 
îonescu 1 si Simlon .1, Au ar
bitrat: Al. Csoma si V. Ferenc, 
din or. Sf. Gheorghe.

Mihail VESA

CHIMISTUL BM. VÎLCEA — 
RAPID BUCUREȘTI 32—22 (18—15). 
Victorie meritată a gazdelor. Ia 
10 goluri diferență, datorită u- 
nul loc bun. în repriza a doua 
ta poarta gazdelor a fost Intro
dusă junioara (15 ani) Cristina 
Dogaru. care » apărat bine. Mar
catoare: Lazăr 8. Tîrcă 8 (3). Ma
tei 5. Verlgeanu 5 (2) Topea 2, 
Nedelcu 2. Nan 1, B-otis 1. pen
tru Chimistul, respectiv Oprea 6, 
Doiciu 4. Stanciu 3. Cantoneru 3 
(3). Ciocirlan 2. Gheorghiu 2 (2). 
Arvatu 1. Ivan 1. Au arbitrat 
VI Cojocaru si I. Mihăilescu. 
din Craiova (S. GEORNOIU. co_- 
resp.).

1.

CF.R CRA- 
Gazdele s-au 
au reușit să 

10 era 7—1. 
10—2. iar la

I
I
I
I
I
I
I

I DINAMO 
| PETROLUL

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— CONSTRUCTORUL TIMISOARA 
25—25 (14—13) Putin a lipsit ca 
»lanterna“ să furnizeze surpriza 
etanei. Dacă Florina Rădoi. din 
echipa timișoreană nu ar fi ratat 
incredibil, asa cum a făcut-o în 
minutele 36. 39 si 40. momente- 
cheie ale meciului te care con
structorul „venea" și se putea 
desprinde probabil că rezultatul 
final ar fi fost altul. Oricum, 
formația vizitatoare a arătat dis
ponibilități superioare locului ultim din clasament, ta timp ce 
Mecanică Fină a prezentat, din 
ce te ce mai evident, semnele 
oboselii ca să nu spunem ale 
unei pregătiri mai puțin intense. 
Se impune deci rezolvarea de 
urgentă a problemei conducerii 
tehnice a acestei formații, lău
dată în numeroase rîndurl tocmai 
pentru un ioc alert, care anare 
însă acum numai sporadic Nu 
am Înțeles, de exemplu, de ce o 
jucătoare cu notabile realizări In 
alte partide Marllena Fînaru. a 
fost tinută te maioritatea timpu
lui ne banca de rezerve.. In 
partida din Sala Floreasca trebuie spus că echilibrul a fost 
nota dominantă a locului, nici 
una dintre formații nereuslnd să 
se desprindă la mai mult de 
trei goluri. în plus, pe tabela 
electronică a . sălii a apărut a- fișat de 11 ori egalitatea (de 
șapte ori ta cartea a doua a 
meciului), reflectând exact situa-

CĂMPIOMI ȘI-AU PĂSTRAT
TITLURILE

TEROM IAȘI — 
IOVA 41—29 (22—8). 
Impus din start sl 
se detașeze. în min 
ta 14 s-a ajuns la .... .
pauză 22—8! Șl dună reluare ie- 
Sencele au păstrat inițiativa, ele
vele antrenorilor Cornel Bădu- 
lescu si Dan Constantinescu a- 
vînd în min. 4o un avans de 20 
de, goluri. Sigure 
scor, lucătoarele 
au slăbit ritmul. îngăduind oas- 
petelor să reducă ............
38—23 în min. 54.
Cozma 11. Chelaru 11 (1). Anca 
7 (2) Anton C. Nlslneanu 3. Lu
pan 2. Alexescu 1. resnectiv 
Stoenescu 12 (9). Ioniscu 5 (1). 
Cîtu 4 (1). Vărut 3. Simion 2, 
Stan 2. Manolescu 1. Au arbitrat 

sl F. Cinat! dta 
nour, coresp ).

de victorie la 
de La TEROM
din diferență ■ 

Marcatoare :

(Urmare din paa- I)
Popa 77,475 p ; 6. Eugenia
Golea și Lăcrămioara Filip 
77,150 p.

Succesul pe echipe al for
mației C.S.S. Onești (Cristina 
Bontaș, Lăcrămioara Filip, 
Florentina Cimpurean, Iulia- 
an Filip, Ozana Lăcătuș și 
Eliza Nicolau) este și el pe 
deplin meritat, reînnodînd, 
ducă 9 ani, o frumoasă tra
diție: 1. C.S.Ș Onești 377,775 
p; 2. C.S.Ș. Triumf 372.800 p; 
3. Petrolul Ploiești 368,125 p ; 
I. C.S.S. 7 Dinamo 367,750 p ;
5. C.S.M. Baia Mare 365,300 p;
6. C.S.Ș. Onești II 353,875 p.

La masculin, Marius Gherman 
a făcut un concurs de mare 
regularitate în toate cele 12 
evoluții (mai puțin bara — li
ber ales), ciștigînd un nou ti
tlu. cu un avans sub
stanțial în fata lui
Marian Rizan. Cu prestații
mult mai bune la programul 
liber ales. Marin Stoican a 
făcut un spectaculos salt de 
patru locuri, ureînd de pe po
ziția 7-a, pe care o ocupa 
după exercițiile impuse, pe locul 
3 în clasamentul final. Iată, de 
altfel, ordinea primilor clasați: 
1. Marius Gherman (Dinamo) 
115,60 p ; 2. Marian Rizan 
(Steaua) 114,25 p ; 3. Marian 
Stoican (Dinamo) 113,50 p ; 
4. Adrian Cătănoiu (Dinamo) 
113,30 p ; 5. Adrian Sandu (Di
namo) 113,10 p ; 6. Nicușor 
Paseu (Dinamo) 112,60 p. Omo
gen tatea mai mare a dina-
moviștilor, reieșită și din cla
samentul de mai sus (din for
mație a mai făcut parte Nl- 
colac Bcjcnaru), le-a
permis acestora să-și în
scrie în palmares și 
un nou titlu pe echipe : 
1. Dinamo 285,30 p ; 2. Steaua 
281,75 n : 3. Dinamo II 273,05 
p; 4. C.S.Ș Viitorul Gbeorghe- 
ni 260,75 p; 5. C.S.Ș. 1 Baia 
Mare 256,80 p.

V. Codreanu 
Constanta. (A

BRASOV — HI-CONSTANȚA 
Brasovencele au

RULMENTUL 
DROTEHNICA 
21—13 (10—7).
obtinut o prețioasă victorie (a 
4-a consecutiv), la capătul unei 
discute atractive, te fata valoroa
sei fo,rmatll constăntene. De care 
a denășlt-o net gratie unor ac
țiuni bine organizate în atac si 
a unei anărări mal bune. Gaz
dele au condus cu 4—1 ta min 
8 în min. 13 scorul a devenit 
4—5. dar de aici brasovencele nu 
au mal avut. . probleme. Au mar

cat: Borlceanu 8 (6). Ilie 4, Marian 3, 
Demeter 2, Oancea 2, Tohonean 1, 
respectiv Tudoran 3.
2. Raita 2. “ . ”
Arbitri: R iamandi 
Gh. Sandor — C-—1. 
IA. coresn.).TEXTILA ZALAU — RELONUL 
SAVINEȘTI 29—17 (13—7). For
mația sălăjană a obtinut o vic
torie dară care îl aduce poziția 
a 2-a te clasament, spre satis
facția suporterilor săi. care au 
umplut tribunele Sălii Sporturi
lor. Antrenorii Gheorghe si Elena 

■Tadici au folosit întregul lot.
cele 29 de puncte fiind înscrise 
de 9 jucătoare. Marcatoare: Bă- 
Iănean 11 (3). Bot 4. Munteanu
3. Bartăs 3. Antal-Zaha 2. Fias- 
tru 
reji (4).
toru
nea 
Sîrbu si E. Flueras 
DANCIU. coresn).

lovăncscu
Roșea 1» Bosna 1.

;__ —— Buzău sl
- Oradea. (C. GRU-

2, Sebastian 2. Pop 1. Che-
1. respectiv El. Hutupan 7 
Chirică 2. Atodiresei 2. Croi-
2, Brănut 1, Tarsichî 1,
1. Iosub— 1. Au arbitrat: 

Arad.

1. CHIMISTUL
2. Textila
3. Hidrotehnica
4 Rulmentul
5 Stitata
6. TEROM
7. Muresut
8 C.F.R
9. Rapid

10. Mec. Fină
11. Relonul
12. Constructorul

E- 
P. (N.

CLASAMENTUL
1 306-238 
3 248-212
3
4
4
4

4 0 5
5
5
5 232-264
4 181-218
7 194-244

9 8 0
9 6 0
9 5 1
9 5 0
9 5 0
9 5 0

4 0
4 0
3 1

187-187
203-184
243-225
237-220
206-209
223-236
203-226

25
21
26
19
19 
19
1?
17
17
16
14
12

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Stadion Municipal; teren exce
lent; timp frumos; spectatori — 
circa 10 000. Șuturi: 15—13 (pe 
poartă: 5—8). Corn ere: 10—3. Au 
marcat: SUCIU (min. 13), DO- 
CHIA (min. 27), respectiv CAȘU
BA (min. 12 și 50), TIMOFTEII 
(min. 17) și TRÂISTARU (min. 24).
„U“ : Prunea 5 — Gherman 5 

(min. 46 Pojar 6), Movilă 5, 
Neamtu 6. Bacos 5 — L. CIo- banu 5, Suciu 7, Biro I 5 — Ca- 
dar 6. Dochla 6, R. Stan 5 (min. 
57 Birlș 5).

POLITEHNICA : Almășan 7 — 
Pascu 6 (min. 42 Stoicov 6), lo- 
nuț 7, Andrea? 7, C. Varga 7 — 
China 7, Oloșutean 7, Timofte II 
7,5. Bărbosu 7 — Trăistaru 7,5 
(min. 89 Crăciun), Cașuba 8.

A arbitrat J. Grama; la linie: 
M. Niculescu (ambii din Bucu
rești) si Gh Dumitrașcu (Con
stanța).

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

au
___ ___ o _____ 

foarte sobră, puternic angajată 
folosind fiecare moment de con
traatac 
tor cu 
durile" 
fitted, 
roasele 
clujene _______  __ _____
al timișorenilor bine susținut de 
coechipieri, a înscris două goluri 
spectaculoase si s-a aflat si la 
originea altor acțiuni de mare 
surpriză si efect. Descumpănită 
de loviturile primite relativ re
pede. echipa locală nu s-a mal 
regăsit, ta ciuda apropierii de 
la 1—3 (min. 24) in 2—3 (min. 
27). De altfel, seria golurilor, 
cum spuneam, s-a declanșat re
pede. Ptaă în min. 12. cînd CA
ȘUBA. ncmarcat. a pornit intr-o 
cursă solitară. încheiată cu un 
șut puternic, care a trimis balo
nul în plasă, sl pină la replica 
rapidă a gazdelor — pasă scur
tă Biro I pentru SUCIU. care 
saltă mingea peste Almășan. în 
plasă (min 13) — nu notasem 
nici o fază fierbinte la vreuna 
din north Dar loviturile de k.o.

si dlsDunînd de un iucă- 
o mare reușită în _rai- 
personale: Cașuba 

este dreDt
clătinări 
atacantul

_ . pro
st de nume- 

ale defensivei 
„de buzunar"

ale timișorenilor au continuat 
si. la patru minute după ce Su
ciu egalase TIMOFTE II a în
scris ne lîngă Prunea. la capătul 
unei spectaculoase acțiuni per
sonale: 1—2 Iar șapte minute 
mai târziu TRAISTARU nu Iasă 
nesaneționată o greșeală a lui 
Biro I și marchează plasat; 1—3. 
Renasc repede speranțele cluje- 
nUor. după golul Iui DOCHIA. 
(min. 27). care a trimis balonul 
cu capul. în plasă. Ia cornerul 
executat de Suciu

Se reia jocul si Cașuba (min. 
48) sutează puternic de la 16 m, 
îl imită Pojar la cealaltă poartă 
(min. 49) si lată-1 dta nou pe 
minusculul înaintaș al politeh
nicii. CAȘUBA. depăsindu-1 pe 
fundașii centrali clujeni, cîști- 
gtad si duelul cu Prunea. care-l 
Ieșise în întâmpinare, si șutind 
puternic, din unghi: 2—4 (mta* 
50). Din acest moment era greu 
să vorbim de o replică lucidă 
si —— 
Ei au făcut mari eforturi, mai 
cu 
una 
fructificat

organizată a ,.alb-negriior“.
seamă 

din
prta Șueta, dar nici 

acțiunile lor nu s-a

Eftîmie IONESCU

„VERDICT" IN REPRIZA SECUNDA

Stadion Dini 
bun; timp exc 
circa 30 000. 
poartă: 13—3)
Au marcat: 1 
20, 44, 76), AI 
MATEUT (min

DINAMO: sa 
roș 6 (min. 
done 8, Bei... 
Sabău 8, Lup 
Lupu 8 — Val 
C. Zamfir 7),

PETROLUL:1 
8, Pitulice 7, 
Mitici 6), Pana 
Șt. Matei 6 (m 
C. Lazăr 6, Bî* 
Catinca 7.

A arbitrat Cr 
zău); la lini, 
(Scornicești) și 
lărași).

La speranțe:

Petroliștii di 
surpriza mul 
vrînd să dovec 
un loc de circ’ 
sament. și în 
(scăpat de fun>

MORENI, 17 (prin telefon). 
Dominarea gazdelor a fost cvasl- 
totală si. deși au deschis scorul 
abia în 
lui Ion 
nici un 
victoria 
atacat cu aplomb încă din start, 
supuntedu-si partenerii de ioc 
unei presiuni care avea să fie 
numai arareori întreruptă 2 
contraatacuri lipsite de forță, si 
aceasta doar spre finalul întâl
nirii cind hunedorenii s-au vă
zut conduși cu un scor de for
fait. Pe ansamblu, oaspeții nu au 
avut, totuși, o prestație slabă, 
iar linia lor defensivă a luptat 
cu multă ardoare, dar neșansa 
a fost aceea de a se fi întâlnit 
cu un „11" în evidentă si sen
sibilă creștere de formă. După 
evoluțiile din etapele anterioare, 
Flacăra a apărut acum într-un 
real progres, ambiționată proba
bil si de înfrînaerea de la Por- 

unde a trebuit să se con- 
stlm. si cu..

repriza secundă, plevii 
Nunweiller nu au lăsat 
moment imbresia că 

le poate scăpa. Ei au

de

to. ___  _ ____
frunte, cum bine 
arbitrii 1

Meciul a debutat 
fensive susținute 
ocaziile la poarta lui Pavel suc- 
cedîndu-se cu rapiditate. între 
acestea cele mal mari: Marcu 
(min. 6). Beldie (min. 10). I. 
Chirită (min. 14) sl din nou 
Beldie (min. 24). care, deși pe 
post de „libero" a încercat ade-

cu acțiuni o- 
ale gazdelor.

sea poarta hunedoreană cu su
turi puternice sl foarte aproape 
de tintă ! Șirul ratărilor celor 
din Morenl a continuat ne în
treaga durată a primei părți, 
cind nu am putut înregistra 
— cu toate că. repetăm. Corvi- 
nul a luptat mult — nici un sut 
pe spațiul porții lui Tene. Nu 
au reușit să înscrie I Chirită 
(min. 33 și 44) Dragnea (min. 
37) si nici măcar Lala.

„ nalty ! (min. 45. la un 
careu al Iul Nicsa).

Atacuri în valuri si la 
tul reprizei 
însă, firesc, 
plutiseră în aer: I CHIRITĂ. 
min 46. dta Interiorul careului J 
același I. CHIRITĂ. min 60. cu 
Un șut superb. prin surprinde
re de la 25 m; MARCU. voleu 
spectaculos de la 10 m lateral 
stânga, după centrarea precisă 
a Iui D. Sava, ta min 82. 
Ptaă la acest ultim punct al 
gazdelor, mal putea înscrie te 
minutele 65 74. 76 si nou-intra- 
tul Stere, un lucător tehnic, 
insistent si penetrant, care a 
Știut să ajungă te poziții de gol, 
nefructificate însă La 0—3. Cor- 
vinul „lese". In sfîrsit. spre 
poarta lui Tene. oferindu-i aces
tuia ocazia să se remarce la 
acțiunea Iul Cocan (min. 85. sut 
frumos, din apropiere). Puțin 
mai târziu. Uleșan ..șarjează" pe

FLACĂRA 
CORVINUL

3 (0)
1 (0)

din ne- 
henț in

începu- 
urmatesecunde,

de golurile care... 
I CHIRIȚĂ.

Stadion Flacăra; teren foarte 
bun; timp călduros; spectatori 
— circa 3 000. Șuturi: ,18—8 (pe 
poartă: 9—2). Corncre: 9—3. Au 
marcat: L CHIRITĂ (min. 46 și 
60), MARCU (min. 82), respectiv 
PETCU (min. 87 — din penalty).

FLACARA: Tene 7 — Purdea 6 
(min. 46 Jercălău 7), Beldie 7,5, 
Butufei 7, Balaur 7 — Dragnea 
7, D. Sava 7,5, Marcu 7 — Văi- 
dean o (min. 46 stere 7), Lala 
6, L Chiriță 8.

COR VINUL: Pavel 6 — Beje- 
nariu 6.5, Stroia 5. Nicsa 7. Vîr- 
lan 6 — Peteu 7, Bănică 5 (min. 
66 Heidlnsr 6), Chezan 6, Cocan 
6 — Uleșan 6,5. Bozga 5 (min 
46 F. Chiriță 7).

A arbitrat D. Petrescu (Bucu
rești) ; la linie P. Seceleanu 
(București) șl V. Curt (Con
stanța).

La speranțe: 2—0 (2—0).
• ........ ■■■...........

dreapta. Butufei H faultează m 
sunrafata de pedeapsă. Iar 
PETCU transformă (mtn. 87) pe- 
nalty-ul acordat.

Mugur POPOVICI

F.C. BIHOR 
S.C. BACĂU ȘUTUL Șl... GOLUL
Stadion F.C. Bihor; teren bun; 

timp frumos; spectatori — circa 
12 000. Șuturi: 18—io (pe poartă: 
10—5). Corncre: 8—0. Au marcat: 
TAMAȘ (min. 5), VANCEA (min. 
18), OV. LAZAR (min. 32, 58 și 
67), respectiv ȘOIMAN (min. 3), 
G. RADU (min. 7) și SCINTEIE (min. 76).

F.C. BIHOR: Jlpa 5 — Weissen- 
bacher 6, Bucico 6, Biszok 5, 
Baba 3 — Tămaș 7, Mureșan 6 
(min. 46 Craiu 6), Vancea 7 — 
Chcregi 8, Bolba 6,5, Ov. Lazăr 
8,5 (min. 70 Terheș 6).

S. C, BACĂU: Alexa 5 — G 
Radu' 6, Fîșic 5, Artenle 5, Ciu- 
din 5 — Burleanu 6,5, Munteanu 
5 (min. 59 G. Fulga 6), Tismăna- 
ru 6,5, Hodină 6 (min. 68 Penoff 
6) — Șoiman 6, Scînteie 7.

A arbitrat Ad. Porumboiu (Vas
lui); la ilnie: I. Velea (Craiova) 
și Al. Rolea (București).

Cartonașe galbene: - - -
WEISSENBACHER, 
FULGA.

Cartonașe roșii: BABA (elimi
nat în min. 83).

La speranțe: 3—0 (0—0).

BABA, 
CIUDIN,

LA ATLETISM, PERFORMERII S-AU IMPUS
(Urmare din pag, l)

a dominat-o autoritar. Rezulta
te tehnice: 1. Majur Mateescu 
50,47, z. C-tin Popescu (ambii 
Dinamo) 51,60. 3. Gabriel Mași
nist™ (C.S. Sătesc Ilfov) 52,36.

Deși s-a aflat în fruntea cla
samentului la heptatlon, după 
desfășurarea primelor probe. 
Petra Vâidean a fost depășită 
de finișul mai bun al Lilianei 
Năstase. Rezultate tehnice: 1. 
Liliana Năstase (C.S.U. Galați) 
6393 p (100 mg — 13,13, înăl
țime — 1,72 m, greutate — 
12,84 m, 200 m — 24,03, lun
gime — 6,50 m, suliță — 44,72 
m£ 800 m — 2:11,10), 2. Petra 
Văidean (Minerul C-lunfi) 6257 p 
(13,79 — 1,78 m — 14,67 m — 
25,00 — 6,13 m — 17,28 m — 
2:16,42), 3. Ionica Domnițeanu 
(Dacia Pitești) 5572 p.

Alte rezultate : bArbați :
1 500 m : 1. Ilie Elena 3:46.60
— 2. Dan Dănescu (AmbiiSteaua) 3:47,19, 3, Claudlu Me-

reuță (Oțelul Galați) 3:47,34, 4. 
Gabriel Pop (C.S.M. ALSIT 
Cluj-Napoca) 3:47,58 ; triplu :
1. Lucian Sfiea (Voința) 16,30 m,
2. Dan Mitirlcă (Steaua) 16,06 m,
3. Cătălin Barbu (Victoria) 16,03
m ; 4 X100 m : 1. Dinamo (So- 
nel, Cojocaru, Mateescu, Giur- 
gian) 41,1. 2. Chimia Brăila 42,1, 
3. Univ. I.M.M.R. Cluj-Napoca 
42,4 ; FEMEI : disc : 1. Mariana 
Lengyel 62,00 m, 2. Floarea Vieru 
(ambele C.S.M. Univ. Craiova)
61,34 m, 3, Ellsabeta Neamțu
(LE.F.S. Sportul Studențesc)
59.28 m; 4X100 m: Rapid (Con- stantinescu, Lazăr, Szabo, O antă) 
47,20. 2. C. S. Brăila 47.51.
J. Dinamo 43,36 ; 10 km marș :
1. Victoria Onrea (Steaua) 45:12.
2. Mihaela Dăogărolu (Unirea
Alba lulia) 48,31, 3. Luminița
Bible (Unirea Focșani) 49:06 
(traseul a fost mai scurt cu 
300 m).

Prima zi a meciului de juniori 
(năseuti oină ta 1971) dintre e- chipele României și Poloniei a 
avut următorii cîștlgătorl : 
BĂIEȚI : 100 m : Wieczek (P) 
10,98 (3. Tripon 11,47), 400 m :
Chakus (P) 48,91 , (2. Karoly

ORADEA, 17 (prin telefon), 
un meci frumos, cu start sur
prinzător (oaspeții au condus 
cînă te min. 181) cu goluri mul
te, peste care a suflat o boare 
de fotbal romantic, ta care mar
carea golului cu orice preț con
tează mai mult decît evitarea 
luL Au fost atacantil teribili sau* ” .. - - ș. gJ

credem că su- 
nDărări (mar- 
Dlasament de- 
reactie. portari

apărătorii naivi 7 
dar înclinăm să 
brezenia ambelor 
caj aproximativ, 
fectuos. lipsă de _____  _____
apatici) a fost determinantă te 
fixarea acestui scor bogat.

Meciul se animă tacă din ml». 
3. cind ȘOIMAN sprinteazâ lung, 
uitră în careu și sutează pe sub 
Jipa: o—l. Peste numai două 
minute, ia poarta cealaltă, dta- 
țr-o lovitură de colt, balonul a-' 
Junge la Murcșan. pasă cu capul la ----- ’ *
cu 
In 
G.
Iul . . . ____  _____ __  _
vantaj: 1—2. In min. 15 ratează 
Vancea. tn min 17 ratează Seta
tele iar tn min 18 egalează 
VANCEA. din apropiere, fructi-

TAMAȘ. care, la rîndu-i, tot 
capul, reia ta plasă : 1—1. 
min. 7. deschis dc Hodină, 
RADU, nemarcat în careul 
Jina. își aduce echipa ta a-

PE TOATĂ LINIA
1500 m : Avramescu
HO mg : Eagila (P)

48.99) 
3:59,88, ... __ _____ ___
14,98 (3. Toma 15,29), 4 X 100 m: 
Poloqia 41.89 (2 România 44.06).

Călin Span 2,04 m, 
Cswenda (P) 4,50 m 

Stanciue 3,70 m), triplu : 
Eftimie 15,20 m, greutate : Osz 
15,31, ciocan : Kaliszewski (P) 
06,04 m (2. Pascal 52,34 m). După 
prima zi, la băieți: ROMANIA — 
POLONIA 54—61 p. FETE : 100 
m : Izabcla Czajko (P) 12,45 (3. 
Nicoleta Filip 13,35), 400 m “ 
melia Buciumaș 57.13.
Adriana Zbant 2:12.14 Mihaela Ciu 9 ’.46,23, 
Rodlca Petrescu 6,65 
țime : Oana Mușunoi 
disc : Paulina Guguniewicz . . 
50,80 m (3. Simona Rob 40,70 m), 
suliță : Claudia Isăllă 53,12 m — 
record național junioare III, 
4 X100 m : Polon'a 47,27 (2.

Polonia . înălțime : 
prăjină : 
(». -

Ca-
800 m : 

sooo m : 
lungime t 

înăl- 
m, 
(P)

România 48,57), 5 Km mars : 
Mioara Papuc 25:01,33. Cla
samentul după prima zi. la fete : 
ROMÂNIA — POLONIA 61—14 p.

Rezultatele de duminică le 
vom publica ulterior.

fictad o pasă a Iui Cheregl. în 
min. 25 Biszok catapultează 
mingea in bară Tribunele gustă 
acest „fotbal ofensiv prin exce
lentă" procentul mare 
lizare. mal ales că OV. 
tn min. 32. își aduce 
prima oară echipa în 
cu un sut dta interiorul 
O altă „bară", a lui

de fina- LAZAr. 
pentru 

avantaj, 
careului. 

...... Cheregi 
(min. 55) dă parcă garanția că 

forța ofensivă a gazdelor poate 
compensa gafele unei apărări în 
care Baba (în cele dta urmă e- 
limtaat) nu-i poate stopa pe 
Șoiman decît prin .. placaje 
rugbystice. Micul recital al lui 
OV lazAr continuă fără ca ze
losul său „paznic". Cindta. să-1 
mal poată opri (încă două go
luri. în min. 58 si 67. ultimul 
cei mal frumos al reuniunii, cu 
șut sub „transversală" 
18 m. Pină la sfîrsit o 
mare ratare a lui Vancea 
74) si golul lui SCÎNTEIE 
76). pe contraatac, care 
Ieste scorul la 
lă cu raportul 
combatante.

de ia 
nouă 
(min. 
(min* 
stabi- 

o proporție rea- 
de forte dintre

Ion CUPEN

AV
ZI de vară, 

să, teren foart 
cuvînt, condiții 
Doar tribune 
populate ca a' 
a debutat proi 
alert. Mai întîi 
atac echipa ga 
5 minute a a 
pentru ca pe 
pină.la P? ' 
braț, viu >1 
prea multe î 
min. 13, la un 
Tîră— T. Cris 
accidentat (n-a 
tia de lovire) 
renul cu fraeti 
rind lista abse: 
matia studenții- 
Marian, S. Răc 
lui avea să co 
lutia de ansam 
vînd să-1 ducă 
tarul Mânu si 
neputînd ^>lln 
modestă V „vîi 
demonstrai 4 I 
3 suturi la poai 
destule ezitări 
SÎ-a demonstri 
tea In repriza

UN
I F.C. FARUL
I F.C. INTER

Stadion „1 .'.la 
bun; timp cald
— circa 20 000. ț 
poartă: 4—1). o 
marcat POPA (r

F.C. FARUL: 
fan 7, Popovicl 
Cămul 7 — Vin 
Funda 6), Mustac 
6 (min. 55 Bejen;
— Zahiu 7. Popa

F. C. INTER : 
Cotora 6, Bucur 
brotă 6 — Popic 
Majaru 7, Szeneș

SZENES, POPICU
La speranțe: 1-

nescu 6) — Văs'i
Moldovan 6), Bu

A arbitrat C.
ceava); la linii
(București) Și(Arad).

Cartonașe gali

CONSTANȚA, 
fon). Constănteni 
o victorie pe de

DIVIZIA B: DOAR CLOR
Seria I

otelul galați — UNIREA 
SLOBOZIA 5—1 (1—0) : Han- 
ghiuc (min. 8 șl 64). Cbebac 
(min. 48), Anghelineî (min. 80) 
îi Profir (min. 74). respectiv Cîrlan (min. 63)

F.CJW. PROGRESUL BRÂILA — 
UNIREA FOCȘANI 4—0 (3—0) :
Stamate (min. 5 și 90) și Titiriș- 
că (min. 18 — din 11 m și min. 35).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
— GLORIA BUZĂU 0—3 (0—2) î 
Alexandrescu (min. 27) și Ursa 
(min. 44 șl 83).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
OLIMPIA RM. SARAT 1—1 (0—0): 
Grama (min 72). respectiv Glonț (min. 85).

1. PROGR. BR.
2. Otelul
3. Gl.
4. Poli
5. Vii*___
6. Olimpia
7. CFR Pașcani
8. Șiretul
9. CSM Suceavi 

10-11. Unirea F.
Forcsta

12. Poiana
13-14. Steaua Mizi) 

Aripile Bc.
15. Ceahlăul
16. Praliova
17. C.S. Botoșan
18. Unirea Slob.

POLITEHNICA IAȘI — VnTO- 
RUL VASLUI 2—0 (1—0) : Tăna- 
să (min. 35) și Pintilie (min. 
80 — din 11 m).

C.F.R. PAȘCANI — STEAUA 
MIZIL 2—0 (1—0) : Măreț (min. 
43) șl Croitoru (min. 87).

POIANA CÎMPINA — FORES- 
TA FĂLTICENI 2—1 (1—0) : Ta- 
bacu (min. 25) șl Postolache 
(min. 49 — din 11 m), respectiv 
Maltei (min. 89).

ARIPILE VICTOR 
C.S.M. SUCEAVA 
Ghioane (min. 58 
șl Firici (min. 80).

Meciul C.S. BOT 
RETUL PAȘCANI ■.

Relatări de la : 1 
Rizu. C. Rusu. 
Cristina Nour, C. E 
FI. Filiorcanu și Th.
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cum avea, de altfel să se mal 
intimple pe parcursul acestei 
reprize) îl obligă pe Stelea să 
iasă la blocaj, în suprafața sa 
de protecție. O altă acțiune de 
atac a Petrolului este rezol
vată in extremis de Klein 
(min. 8). Pe fluxul ofensiv al 
Petrolului intervine insisten
ța lui Vaișcovici (min. 10), dar 
finalizarea lui Răducioiu („cap“ 
din 6 m) este parată senza
țional de portarul Liliac, cu 
piciorul. Si după o _pre- 
iungită acțiune individuală a 
Iul St. Matei se termină doar 
cu un corner. Dinamo îsi or
donează jocul, avansează cu 
mai multă luciditate în terenul 
advers și, în min. 20, RADU- 
CIOIU îsi aduce echipa în a- 
vantaj, fructifîcînd o centrare 
a lui Vaișcovici, dar și ezi
tarea fundașilor adverși : 1—0. 
Petrolul nu pare dispusă să 
„predea armele". și Stelea, 
transformat ad-hoc In fundaș 
central, iese de două ori la 
circa 30 m de buturile sale, 
prima dată (min. 25) hazardat, 
a doua oară (min. 36) inspirat. 
Totuși, primul șut al Petrolu
lui pe poarta adversă se pro
duce abia în min. 43 !

Imediat după aceasta, insa,

Mateuț îl lansează pe RĂDU- 
CIO1U pe un culoar central 
liber și vîrful de atac dina- 
movist îl scoale pe Liliac din 
poartă și înscrie: 2—0 (min. 44).

Acest handicap a tăiat — se 
pare — elanul ploieștenilor, 
care nu mai au vigoarea și a- 
plombul din prima parte a me
ciului, astfel incit elevii lui 
M. Lucescu îsi permit să joace 
cu trei fundași (Andone. Rod
nic. Klein), noul introdus în 
echipă. Timofte. limpezind o- 
fensiva echipei sale. Astfel, 
după șarja acestuia (min. 50), 
ANDONE înscrie cu capul 
(min. 52), RĂDUCIOIU „lo- 
bează" balonul, cu capul, spec
taculos, peste Liliac în min. 
76, pentru ca MATEUȚ, venii 
în viteză (min. 82), să trimită 
balonul din nou în poartă, 
după ce Liliac se opusese in
spirat Ia șutul Iui Răducioiu, 
pecetluind scorul final : 5—0.
Este adevărat, ultima ocazie 
de gol au avut-o oaspeții (min. 
87), dar Stelea a ploniat din 
bară în bară...

tn derbyul etapei. liderul 
s-a detașat net.

S. PAVELESCU

F.C. ARGEȘ 
STEAUA
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jocului bun de la mijlocul 
terenului (mai puțin inspirat

continue 
preoeden- 
au fost 
min. 86.

Coraș), dar avea să 
seria ratărilor din 
tele partide, cum 
cele din final : în 
Fulga i-a pasat excelent. îna
poi lui Culcear. dar acesta a 
șutat de la 13—14 m pe lin
gă poartă : în min. 87. Țîră a 
scăpat singur, dar s-a încur
cat în fază de gol. î-a pasat,
totuși, lui Fulga. care a șutat 
slab. Sportul nu prea a contat 
în atac. Am reținut ocazia lui 
Tîrlea (min. 71). deposedat 
de Moraru. la 6 m. care a tri

mis în corner ca un ade
vărat fundaș, și balonul res
pins de M. Pană (min. 79), 
cînd portarul Victoriei părea 
învins. Intîlnirea avea să fie 
decisă de faza din min. 51: 
Ursea, pătruns foarte bine în 
careu, a șutat puternic într-un 
adversar, Coraș a reluat, tot 
puternic, dar imprecis, balo
nul ieșea spre aut, însă l-a 
lovit pe STANCU, care l-a 
trimis jos, la colț, derutîndu-1 
pe portarul Mânu și... un a- 
utogol cu valoare de două

O ISTORIE REPETATĂ...

Stadion „1 Mai"; teren foarte 
bun; limp frumos; spectatori _
circa 20 000. Șuturi: 3—14 (pe 
poartă: 1—4). Cornere: 4—16. A 
marcat ROTARIU (min. 78. din 
penalty).

F. C. ARGEȘ: Speriatu 7 —
Volcu 7 (min. 83 Prlsăceanu), 
Stancu 7, Pîrvu 7, Eduard 7 — 
Ignat 7, Dlcan 5, M. stoica 7 
(mln. 83 Daniel Zamfir), Grlgo- 
rlu 7 — C. Pană II 6, Vlădoiu 6.

STEAUA: Lung 7 — Dan Pe
trescu 8, Bumbescu 7, Iovan 8, 
Ungureanu 7 — Mujnai 8 (mln. 
46 I. Stan 6), Rotariu 8. I. Du
mitrescu 3, Ballnt 7 — Lăcătuș 
7, Negrău 6 (mln. 76 Grlgoraș).

A arbitrat I. Crăciunescu (Rm. 
Vîlcea); la linie: M. Axente 
(Arad) si $t. Ursu (Suceava).

Cartonase galbene: VLADOIU. 
LĂCĂTUȘ, IGNAT, BUMBESCU, 
M. STOICA. VOICU.

Cartonașe roșii: I. DUMITRES
CU (eliminat în min. 57).

La speranțe: 1—1 (0—I).

PITEȘTI, 17 (prin telefon). 
Cu marea ei experiență și va
loare-i indiscutabilă, campioana 
a ocupat din start poziții avan
sate în terenul advers, atacînd 
îndeosebi pe flancul dre^t, 
prin Lăcătuș, Mujnai și Dan 
Petrescu. Centrările pornite 
insă de pe această Darte — 
deși multe dintre ele pericu
loase — au fost respinse de a- 
părătorii piteșteni. bine grupați 
în jurul veteranului echipei lo
cale. libero-ul Stancu. Iar a- 
tunci cînd bucureștenii au reu
șit totuși să creeze breșe în 
acest bine pus la punct com
partiment al echipei gazdă, I. 
Dumitrescu (min. 24). Dan Pe
trescu (min. 40) și Negrău 
(min. 43) au reluat, cu capul, 
din poziții foarte bune. în a- 
fara spațiului porții lui Spe
riatu. Superioritatea echipei 
bucureștene în această primă 
parte a jocului poate fi ilus
trată și de cifrele casetei: 8—1 
la șuturi, 10—4 la cornere. Dar 
cornerele și șuturile, oricît de 
multe ar fi ele. nu înseamnă 
practic șî goluri. Ori goluri nu

s-au înscris în primele 45 mi
nute ale acestei partide ex
trem de disputate (a se vedea 
cartonașele).

Același scenariu al intîlnirii 
și după pauză, pină in min. 57, 
cînd I. Dumitrescu a fost eli
minat pentru lovirea lui Ignat. 
Din acest moment, jocul s-a 
mai deschis, la apărarea ei 
foarte dirză și tenace F.C. Ar
geș adăugind contraatacuri pe
riculoase. tn min. 59 Lăcătuș 
a șutat formidabil în bară, 

după care Bumbescu și lovan 
au fost obligați să intervină 
in extremis la pătrunderile lui 
Vlădoiu și C. Pană; apoi, in 
min. 78, Steaua a reușit golul 
victoriei sale in urma unui pe
nalty acordat prompt de arbi
trul intîlnirii Ia intervenția Iui 
Speriatu asupra fundașului Dan 
Petrescu. A transformat RO
TARIU și... istoria s-a repetat, 
campioana cîștigînd ca si a- 
nul trecut, tot din penalty, și 
tot spre sfîrșitul partidei.

Lourențiu DUMITRESCU

AUTOGOL!

I'spTTtudentesc o
VICTORIA 1 (0)

Stadion Sportul Studențesc ; 
teren foarte bun; timp călduros; 
spectatori — circa 4 000. Șuturi :
3— 12 (pe poartă: 3—4). Cornere:
4— 2. A marcat STANCU (fnin. 
51 — autogol).

SPORTUL STUD, ; Mânu 7 — 
V. Iorgulescu 7, C. Pană 7, T. 
Cristea (min. 15 Stancu 6), M. 
Popa 7 Olteanu 6, Dobre 6. 
Lucaci 5, Stănlci 7 — Răduță 5 
(mln. 64 Țîrlea 5), Buțerchl 5.

VICTORIA: Moraru 7 — Cojo- 
caru 7 (mln. 57 Ursu 5), ștefan 
7, C. Solomon 6,5, M. Pană 6 — 
Fulga 7, Hanganu 7, Ursea 7, 
Coraș 6 — Țîră 6, Clgan 5 (mln. 
46 Culcear 6).

A arbitrat Ad. Moroianu (Plo
iești); la linie: Gr. Macavei 
(Deva) șl V. Donțu (Galați).

Cartonașe galbene: CIGAN, V. 
IORGULESCU, BUȚERCHI.

La speranțe: 1—2 (0—0).

prețioase puncte pentru Vic
toria. oricum, mai bună după 
pauză decît partenera.

Constantin ALEXE

TOTUL
SCORNICEȘTI, 17 (prin te

lefon). Nu a fost nevoie de 
prea mult timp — preț chiar 
de un minut — pentru a des
luși intențiile celor două com
batante. Nu altele decît cele 
devenite clasice, cu echipa lo
cală hotărîtă să-și țină par
tenera în propria-i jumătate 
de teren, care — deliberat — 
a acceptat ..propunerea". re- 
plicînd doar arareori în plan 
ofensiv, dar periculos. asa 
cum s-a întîmplat în min. 
24. cînd Bîcu l-a „întors" 
scurt pe Minali. însă a șutat 
slab, de la numai 8 m. Spre 
celălalt careu, transformat nu 
o dată într-un baraj greu de 
străpuns. Oltul curgea in va
luri. dar fără debit, fără ritm, 
pasa decisivă fiind mai me
reu în contratimp cu adresan
tul vizat, iar (schemele tac
tice — rare și ele — erau 
ușor de intuit. Abia în min. 
39 asistăm la prima mare o~ 
cazie a gazdelor, cînd. la o 
lovitură liberă de la 20 m 
perpendicular pe poartă mingea 
expediată de Eftimie întîlneș- 
te bara. In minutul următor, la

IN DOUĂ MINUTE!
»

„bomba" lui Pistol, se opune 
spectaculos Zlotea.

La reluare. , intîlnirea își 
menține coordonatele, tot pe- 
troșenenii fiind cei care des
chid seria ocaziilor. în min. 
49. prin Bîcu. care execută 
destul de periculos o „liberă" 
de la 20 m. în min. 54 Efti
mie întrerupe perioada de 
ineficacitate a echipei sale 
(trebuie să menționăm că 
„U“-Ie local nu a prins o zi 
fastă), transformînd magistral 
o lovitură liberă de la 25 m, 
cînd, parcă, a pus mingea cu 
mina Ia vinclu. Nu trec 
decit două minute și același 
talentat EFTIMIE își mai în
cearcă o dată șansa și cu.„ șan
să (mingea, violent șutată, a 
„mușcat" pe traiectoria ei u- 
mărul Iui Florescu) majorea
ză avantajul formației F.C. 
Olt, făcindu-și, cum se spu
ne, iarăși datoria. Pină in fi
nal. înregistrăm un oarecare 
echilibru, jocul este sărac în 
faze notabile fiind de reți
nut doar „lobul" lui Gruia, 

din min. 84, care a întîlnit 
„transversala". O victorie

Stadion Viitorul; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 5 000. Șuturi: 19—7 (pe 
poartă: 9—2), Cornere: 2—2. A 
marcat EFTIMIE (min. 54 și 56).

F. C. OLT: Gheraslm 6,5 —
Ruse 6, Mihall 6, Moraru 7. D. 
Munteanu 6 — Dudan 7, V. Po
pa 6, Eftimie 8, Pistol 7 — Pena 
6 (min. 61 Șuvagău; min. 76 
Gruia), Tulba 6.

JIUL : Zlolca 6,5 — Negrilă 6. 
Sedecaru 6, Florescu 6, Udrică 5 
(mln. 70 Moromete 5) — M.
Cristea 6, Varga 6, Bîcu 6,5 (min. 
75 L. Petre 5), B. Popescu 5 — 
Henzel 6, Lasconi 6.

A arbitrat V. Titorov (Plo- 
penl); la linie: G. lonescu 
(București) și P. Abrudan (Cluj- 
Napoca).

Cartonașe galbene: VARGA, 
MIHALI, ȘUVAGĂU.

La speranțe: 3—2 (1—1).

muncită a gazdelor, cu contri
buția majoră a lui Eftimie.

Adrian VASILESCU
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tă. datorată, în primul rind, 
plusului lor de insistentă In 
atac. De altfel, echipa de pe 
Litoral a avut aproape tot tim
pul inițiativa în joc, pericli- 
tînd de multe ori poarta ad
versă și, dacă scorul nu a fost 
mai mare, aceasta se explică 
atît prin numeroasele ezitări 
ale atacanților locali în “faza 
de finalizare, cit și jocului 
foarte bun al libero-ului si- 
bian Bucur, care a avut inter
venții de ultimă instanță, ade
sea salvatoare. Oaspeții au ve
nit — după felul cum s-au 
așezat în teren — cu intenția 
obținerii unui egal, ceea oe l-a 
determinat să joace, practic, 
cu un singur vîrf de atac (Vă- 
sîi). neinspirat însă si izolat.

Conform așteptărilor. gaz
dele încearcă să-și impună de 
la început „punctul de vedere" 
și în min. 10 Dorobanțu trece 
pe lingă gol. preluînd afară, cu 
capul, centrarea lui Cămui. în 
min. 20, fundașul stingă al Fa
rului greșește milimetric ținta, 
Ia un șut de la 16 m. în min. 
33 și 36, Zahiu — în acest 
meci foarte activ, dar preci

pitat in interiorul careului ad
vers — ratează în două si
tuații bune. Inevitabilul se 
produce în min. 44. cînd, lao 
centrare de pe aripa stingă, 
POPA ratează în prima instan
ță, dar reintră in posesia min
gii și deschide scorul.

După pauză, la un contraatac 
sibian (min. 52), Văsîi scapă 
șingur, dar Anton iese inspi
rat și respinge cu pieptul, la 
20 m de poartă. Ofensiva lo
calnicilor devine tot mai in
sistentă și în min. 63 POPA 
îșl dovedește încă o dală ca
litățile de golgeter, reluind si
gur in plasă o pasă in adînci- 
me primită de la Tufan. De 
abia acum sibienii ies mal ho- 
tărît la atac și, în min. 64. Ma- 
iaru ratează reducerea handi
capului. Spre sfîrșitul par
tidei constănțenii trec din nou 
la cîrma jocului și ar fi putut 
majora diferența în min. 85, la 
șutul puternic al lui Mustacă, 
puțin pe lingă poartă, tn an
samblu. un ioc plăcut, reali
zat, în special, de constănțeni.

Radu URZICEANU

1 UNIV. CRAIOVA 4 (2) 1
| F.C.M. BRAȘOV 1

Stadion .Central"; teren foarte 
bun; timp călduros; spectatori
— circa 30 000. Șuturi: 25—2 (pe 
poartă: 11—1). Cornere: 10—1. Au 
marcat: OLARU (min. 19), NEA
GOE (min. 33), C. GHEORGHE 
(min. 68) și AD. POPESCU (min. 
87 — din penalty).

UNIVERSITATEA: Boldici 7 — 
Bica 7, Săndoi 8, Gh. Popescu 7, 
N. Zamfir 7 — Ad. Popescu 8, 
Ciurea 8, olaru 7,5, P. Badea 7, 
(min. 69 Geolgău 7) — Șt. Stoica 
7, Neagoe 7,5 (mln. 65 C. Gheor- 
ghe 7).

F.C.M. : Polgar 6,5 — Ghergu 
6, E. Moldovan 6, Naghi 6, Se- 
limeși 6 — Drăgan 5 (min. 65 
Stunu 5). Nedelcearu 5. Andrașl 
II 5 (min. 50 Pîrvu 5), Barbu 5
— Andrași I 5, Caciureac 5.

A arbitrat Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea); la linie: I. Coț (Ploiești) 
șl C. Ifrim (București).

Cartonașe galbene: ANDRAȘI 
I. SĂNDOI, P. BADEA.

La speranțe : 3—1 (2—0).

CRAIOVA, 17 (prin telefon). 
Antrenorul echipei oaspete, 
C. Stefănescu, și-a masat, la

început. 9 jucători de cîmp în 
„16“-le propriu, pentru a o- 
croti poarta lui Polgar in fața 
unor atacuri declanșate în se
rie. Zadarnice au fost. insă, 
suturile expediate cu sete din 
afara careului, unde venise 
să-și încerce „tirul" și libe
ro-ul Gh. Popescu. A trebuit 
ca localnicii să apeleze in o- 
fensivă la un registru tactic 
mai variat, la un plus de fan
tezie „stil Cîrțu". pentru ca 
„lacătul" brașovean să cedeze. 
La o minge servită vîrfurilor, 
în adîncime. Neagoe a sărit 
peste ea, derutîndu-i pe fun
dașii centrali ai formației oas
pete și permițîndu-i lui OLA
RU, pe fază, să fructifice fără 
prea mari probleme. Cu un gol 
la activ în min. 19. craiovenii 
s-au dovedit in continuare mai 
răbdători „la construcție". Și 
cum brașovenii, in dorința de 
a ieși la ioc. ridicaseră ..ba
ricadele". fazele-pericol la 
poarta lui Polgar s-au înmul
țit. Săndoi și-a Încercat șu
tul în cîteva „reprize" gustate 
de public, obligîndu-1. în min. 
33 — la o lovitură liberă — 
pe goal-keeperul oaspeților să 
respingă de lingă stîîpul drept; 
acolo de unde NEAGOE, atent,

n-a făcui decit să impingă ba
lonul in plasă. Două goluri, 
așadar, trecute în contul gaz
delor pină la pauză și, in tot 
acest timp, un singur șut (au
tor Ghergu. în min. 30) spre 
poarta lui Boldici.

Beneficiind (ca și in partea 
a doua a primei reprize) de 
spații ceva mai libere, „cava
leria ușoară" a Universității 
Craiova va crea și spectacol, și 
faze de gol. Destule pentru un 
scor-fiuviu, dar numai două 
concretizate : în min. 68, cînd 
C. GHEORGHE va relua, cu 
capul, din 6 m, la centrarea 
lui Ad. Popescu, și in min. 87, 
cînd același AD. POPESCU va 
transforma penaltyul acordat 
la faultul comis in careu, de 
Pîrvu, asupra lui Șt. Stoica.

înainte de golul 3, după a- 
tîtea ratări ale gazdelor. o 
fază controversată, in min. 61, 
la poarta lui Boldici, cînd 
Barbu a șutat de oe partea 
stingă și Caciureac. venit din 
urmă, a introdus balonul in 
plasă. Tușierul Ifrim a sem
nalizat (greșit. după opinia 
noastră) poziție de ofsaid.

Gheorghe NICOLAESCU

JUZĂU A ÎNVINS ÎN DEPLASARE!
10- 3 6

■ v zi
6-3 4 

i 4- 3 4
12- 14

5-5 4
15-64

3-4 4
13- 8414- 63

5-7 3 
! 2- 5 3 
13-83 
12-42 
I 5-10 2

AU — 
(0-0) : 
ii m)

- SI-
aminat.

Seria a II-a ----
RAPID BUC. — I.M.A.S.A. SF. 

Gheorghe 4—0 (2—0) : Rada 
(mln. 7), Coanță (min 45 — din 
11 m), Voinea (min. 53) și Barba 
(mln. 81 — din 11 m).

F.C.M. CARACAL — SPORTUL 
„30 DECEMBRIE" 2—0 (2-0) :
Răducu (min. 20) și Ploioagă 
(mln. 41 — din 11 m).

METALURGISTUL SLATINA - 
GAZ METAN MEDIAȘ 1—0 
(1—0) Astafei (mln 10 — din 11 tn)

MINERUL MOTRU — A. S. 
DROBETA TR. SEVERIN I—0 
(0—0) : Gh. Nicolae (min. 81).

UNIREA ALBA 1ULIA — CON
STRUCTORUL T.C.I. CRAIOVA 
2—2 (0—2) : L. Moldovan (min.
49) șl I. Mărginean (min. 72), 
respectiv Buică (min. 22 și 36).

C.S. TIRGOVIȘTE — TRACTO
RUL BRAȘOV 1—1 (0—1) : O-
breașcu (min. 67), respectiv N. 
Rădulescu (min. 36).

L RAPID BUC. 13 10 12- 2 72. Pandurii 4 2 2 0 6-2 03. I.M.A.S.A. 13 9 1 7-5 64- 3. Tractorul 4 2 11 8- 3 5Mcc. Fină 4 2 11 7-2 88. A. S. Drobrta 12 11 6- 4 57. Constr. Cv. 4 13 0 4-3 98. l.C.I.M. Bv. 4 12 1 1-2 49-10. Metalurgistul 4 2 0 2 1-11 4
Min. Motru 4 2 0 2 3-8 411. Ch. Rm. V. 4 112 4-5 3

12-13. Autobuzul 4 112 7-9 3
C. S. Tirgov. 1112 2- 4 S

14. FCM Caracal 4 112 3-6 315. Met. Mija 4 112 3-7 3
16. Gaz Metan 4 10 3 3-3 3
17. Sp. „30 Dee." 4 10 3 2-7 218. Unirea A. I. 4 0 2 2 6-11 2

301, Gr. CHIMIA RM. VÎLCEA — ME- 
lăsescu, CANICA FINA BUCUREȘTI 1—1

Stroc, (1—0) : Tudorachc (min. 21),
eanu. respectiv Dragne (min. 82).

I.C.I.M. BRAȘOV — A. S. 
PANDURII TG. JIU 0—0.

METALUL MIJA — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI I—1 (0—0) : I. 
Toma (mln. 55). respectiv Butoi 
(mln. 56).

Relatări de la : O. Guțu, Gh. 
Donciu, Cr. Bughea, Gr. Jugă- 
năru, I. Anghclina, M. Avane, 
P. Geornoiu, V. Sccăreanu ol 
P, Voinea.

Seria a IlI-a —
A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA

RA — ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ 4—8 (2—0) : llicl (mln. 21), 
Rosenblum (mln. 44) și Ucu 
(min. 49 și 83).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE 
— F.C. MARAMUREȘ 1—0 (0—0) S 
V. Pop (min. 63).CHIMICA TÎRNAVENI — SO
MEȘUL SATU MARE 3—1 (2—0): 
Kadar (min. 10 — autogol), O- 
prișor (mln. 13) șl Drăgulescu 
(mln. 85), respectiv Borhidan 
(min. 67).STRUNGUL ARAD — GLORIA 
REȘIȚA 4—1 (2—0) : Lazarovlcl
(mln 9), Bolborea (mln. 34 — 
din îl m). Pirclu (min. 63) si 
Ui vâri (min. 83). respectiv V. 
Rus (min. 84).U.T. ARAD — C.S.M. VAGO
NUL ARAD 5—3 (2—0) : Mltn
(min. 9, 28, 49 șl 80) șl Petrescu 
(mln. 50), respectiv Teodores- 
cu (mln. 67 — din 11 m) sl 
Grad (min. 83 șl 89).

METALUL BOCȘA — STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 1—1 (1—1): 
Costescu (min. 17). respectiv O- 
lariu (min. 43).

A.S.A. TG. MUREȘ — GLORIA 
BISTRIȚA 2—2 (1—1) s Maler
(min. 27 ș! 74 — ultimul din 11 
m), respectiv Roman (min. 5) și 
I. Ciocan (min. 84 — din 11 m).

1. OLIMPIA
2- 4. Gl. Bistrița 

Chimica C.S.M. Reșița 
5- 8. Met. Bocșa 

Strungul7. Steaua C.F.B.
8. Electromureș

9-11. U.T.A. 
Someșul 
A.S.A. Progr.

12. F.C. Maram.
13. Armătura 

14-18. C.F.R. Tim.
Vagonul 
Mureșul Expl.

17. A.S.A. Tg. M.
18. GI. Reșița

4 3 0 1 4- 8 4
4 2 11 7-4 5
4 111 7-4 5
4 2 11 8- 3 5

4 111 4-3 5
4 2 11 5-4 54 12 1 5-3 4
4 2 0 2 7- 9 4
4 2 0 2 10- 9 4
4 2 0 9 7-8 4

4 2 0 2 8- 7 4
4 112 1-3 8
4 112 6-8 3
4 112 3-7 3 
<111 7-11 3 
4 112 4-8 3 
4 12 1 7-8 2 
4 1 0 3 4- 8 2

ARMATURA ZALĂU — MU
REȘUL EXPLORĂRI DEVA 1—1 
(0—0) : Feșnic (mln. 52), res
pectiv Anistoroaie (mln. 71).

C.SJW. REȘIȚA — CF.B TI
MISOARA 4—1 H—1). Panduru 
(min. 34) Cîrstea (mln 47), 
Mărgineantu (min. 54) si Pl&vițu 
(min. 69). resDectiv M Bătrtnu 
(min 16)
Relatări de la : C. Crețu, șt. 

Vida, I. Ducan, N. Străjan, Gh. 
Mornăilă. T. Țăranu, C. Albu, 
N. Danciu si P. Fuchs.

LOTOPRONOSPOR1 INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
PRONOEXPRES DIN 17 SEP
TEMBRIE 1989. Faza I : ex
tragerea I: 29 41 35 22 8 39 

44 43 ; extragerea a II-.. : 1 
33 35 31 14 42 3 15; extragerea 
a III-a : 15 30 14 17 31 29 36 9; 
Faza a II-a : extragerea alV- 
a : 7 12 45 18 39 35 ; extrage
rea a V-a: 11 31 42 24 2 2« ; 
extragerea a Vl-a : 11 17 31 35 
2 36. Fond total de cîștjguri : 
800 560 lei.

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 17 
SEPTEMBRIE 1989 1 F.C. Farul
— F C. Inter Sibiu 1: 2. F.C Bi
hor — S.C. Bacău li 3. Univ. 
Craiova — F.C.M. Brașov 1: 4. 
,U“ Cluj-Naooca — Polltehn.ca 
Tim 2: 5 Ascoli — Verona X: 
6. Atalanta — Cremonese 1 '■ <■ 
Bari — Roma 2: 8. Cesena — 
Bologna X; 9 Genoa — Milan 
X; 10. Intemazionale — Juven
tus 1Î 11. Lazio — Lecce It 1» 
Napoli — Fiorentina 1: 13. Udl- 
nese — Sampdorla X Fond to
tal de cistiguri: 1.592 062 lei



VIZITĂ DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa

SPORTUL
GONG INAUGURAL LA C. M. DE BOX

ELENA CEAUȘESCU,
IH JUDEȚELE SUCEAVA $1 BOTOȘANI

(Urmare din nao »)
rinduri, cu puternice aplauze 
Si urale de cci prezenți.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-au intilnit, 
sîmbătă, cu membrii Biroului 
Comitetului județean Suceava 
Bl P.C.R.

în cadru! ședinței a continuat 
analiza efectuată. timp de 
două zile, in unități industriale 
și agricole, stabillndu-se, pe 
baza concluziilor desprinse, 
eăile și modalitățile concrete 
de acțiune pentru ca județul 
Suceava să-și îndeplinească, in 
condiții cit mai bune, sarcinile 
ce ii revin din planurile șl 
programele de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe anul 1989 sl 
pe întregul cincinal.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ccaușescu au început, 
duminică 
zită dc 
Botoșani,

Vizita 
general 
treprindc, in aceste 
județe din nordul țării, 
lejuiește — ca și la Iași și 
Suceava — intilniri rodnice dc 
lucru cu muncitori, țărani co
operatori, specialiști, in cadrul 
cărora sînt examinate po
sibilitățile, rezervele existente 
pentru creșterea producției in
dustriale și agricole, a pro
ductivității și a eficienței eco
nomice, pentru ridicarea activi
tății din toate domeniile pe un 
plan calitativ superior, la ni
velul cerințelor impuse de 
dezvoltarea generală a patriei 
in etapa actuală si in 
spectiva prefigurată de 
eumentele Congresului 

XIV-lea al partidului.
Oamenii muncii din unitățile 

Vizitate au intimpinat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elcoa Ceaușescu 
cu nemărginită bucurie, cu 
cele mai alese sentimente de 
stimă și prețuire.

La vizită participă tovarășii 
Emil Bobu și Silviu Curticeanu

Vizita a început pe ogoarele 
ÎNTREPRINDERII AGRICOLE 
DE STAT DOROHOI ȘI CO
OPERATIVEI AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE DIN TRESTIANA 
unde lucrătorii acestor impor
tante unități ale agriculturii 
județului au făcut o entuziastă 
primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Adrcsind un călduros și res
pectuos bun venit tovarășului

Cil
Ccaușescu

17 septembrie, o vi- 
lucru în județul

pc care secretarul 
al partidului o 

zile
tn- 
tn 

pri-

per- 
do- 

al

mâni care a urcat în ring în 
prima zi a întrecerilor a fost 
„cocoșul" Adrian Mărcuț, care 
l-a avut ca adversar pe irlan
dezul Roy Nash. Sportivul ro
mân a evoluat în stilul său ca
racteristic. mlzînd ca întot
deauna pe combativitate. Măr
cuț a răspuns prompt atacu
rilor adversarului, care a ales 
același stil bătăios, și această 
confruntare a oferit spectato
rilor o partidă dinamică, cu 
lovituri numeroase de ambele 
părți. Pregătirea fizică supe-

§ MOSCOVA. 17 (prin telex, de 
Ș la trimisul nostru special). în 
§ sala „Olimpiskii" din capitala 
5 Uniunii Sovietice a inoeput, 
5 duminică, cea de a V-a ediție 

a Campionatelor Mondiale dc 
box pentru seniori. La între
cere sînt prezenți 236 de pu- 
gilistl din 47 de țări de pe toa
te continentele. Ei își vor dis
puta cele 12 titluri puse în toc. 
Pe parcursul celor două săp- 
tămîni. cît va dura competiția, 
vor avea loc 224 de meciuri» 
cei mai multi concurent! fiind 
înscriși la categoriile cocoș și 
nană (cîtc 25). iar cei mai pu
tini la supergrea (9).

Lupta pentru intîietate se a- 
nunță aprigă si ceea ce ne 
bucură mult este faptul că 
printre posibilii medaliat! sînt 
considerați și reprezentanții 
noștri. Unul dintre cei mal 
reputat! antrenori din lume, 
cubanezul Alcides Sagara, pe 
care l-am Intilnit în sala tra
gerilor la sorti, ne-a declarat: 
„ti cunosc foarte bine pe bo
xerii români. Ei practică un 
box spectaculos, eficace, și nu 
va mira pe nimeni dacă „se- 
mi-mijlociul" dumneavoastră 
Francisc Vaștag va cîștiga 
țiul la categoria sa...“, 
o apreciere din partea 
excelent specialist., care 
produs o mare plăcere și

s
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei § 
Elena Ceaușescu, primul § 
secretar al Comitetului ju- § 
dețean de partid, Elena Nae, § 
a dat expresie sentimentelor § 
de stimă și dragoste ale celor Ș 
ce muncesc șl trăiesc in a- § 
ccastă parte a țării. §

Conducerile celor două uni- § 
lăți, ministrul agriculturii. 
Ghcorghc David, prezent la Ș 
tntîlnire. au adresat tovarășului § 
Nicolae Ceaușesca, tovarășei § 
Elena Ceaușescu vii mulțumiri § 
pentru vizită, pentru grija de- Ș 
osebită ce o acordă nermanent § 
transformării agriculturii româ- -J: 
nești intr-o agricultură de inalt § 
randament, cu o contribuție § 
tot mal mare Ia dezvoltarea § 
multilaterală a patriei, la ina- $ 
intarea României ne calea sn- § 
cialismului.

Cu aceleași cable simțăminte § 
de profundă stimă și prețuire Ș 
au fost intimpinați tovarășul § 
Nicolae Ceausescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu dc colectivul § 
de oameni ai muncii dc la ÎN- § 
TREPRINDEREA DE STICLĂ- § 
RIE SI PORȚELAN DIN § 
DOROHOI. 5

Alături de oamenii muncii § 
de aici. sc aflau, numeroși 5ț 
locuitori ai Dorohuiiilui. care îs 
au exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mulțumiri § 
pentru grija permanentă ce o § 
acordă infloririi continue a § 
orașului și județului lor. a in- 5 
(regii țări. §

Pretutindeni, pe parcursul Ș 
vizitei, oamenii muncii au § 
Înconjurat cu multă dragoste § 
șl căldură pe secretarul Ș 
general al partidului, adre- 5 
sindu-i din inimă ani multi și § 
putere de muncă pentru a Ș 
conduce, cu aceeași înțe- § 
Icpciunc și dat viziune, tara șl 
poporul pe drumul luminos al § 
socialismului și comunismului. Ș

O arie largă de probleme § 
legate de dezvoltarea și mo- Sg 
dernizarea agriculturii judetu- § 
lui Botoșani a fost examinată Ș 
!n cadrul unei cuprinzătoare 
expoziții organizate la STA- Ș 
ȚIUNEA DE CERCETARE SI § 
PRODUCȚIE PENTRU ORES-§ 
TEREA OVINELOR POPĂUTI. Ș 

Adrcsind felicitări conducerii 
și colectivului stațiunii, I 
turor oamenilor muncii din 
agricultura județului, din toate 
sectoarele dc activitate, § 
tovarășul Nicolae Ccaușescu § 
le-a urat să obțină în conți- § 
noare rezultate tot mai bune.

în uratele și aclamațiile 
mulțimii, elicopterul preziden
țial a decolat. iudreptîndu-se 
spre reședința rezervată 
conducătorului partidului și 
statului nostru.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceausescu. împreună 
cn tovarășa Elena Ceaușescu 
tn județul Botoșani continuă.

rioară a lui Mărcuț i-a 
mis să înregistreze o 
și aplaudată victorie 
nească la această ediție ; 
pionatelor. Luni, un 
dificil pentru „musca" 
Aliuță, care îl va întîlni 
campionul bulgar Martin Kirs- 
tev. în aceeași gală, va de
buta în competiție și „semi- 
miilociul". nostru Francisc Vaș- 
tag, care îl va avea ca ad
versar pe Joseph Low© (Irlan
da).

per- 
primă 
româ- 

a cam
exam en 
Nicolae 

p<j

Paul IOVAN

CM. ȘI C.E. DE HALTERE
(U rmart din &o. I)

calde felicitări. Dar Traian 
Cihărean. este cazul să o spu
nem. a fost foarte aproape de 
medaliile de aur la 
unde primii doi clasați 
întrecut cu doar 2,5 kg.
117,5 kg — rezultat care 
este la îndemînă. întrucît. să

„smuls", 
l-au 

Cu 
ii

Tot sîmbătă, în reuniunea 
a doua, s-au desfășurat și 
întrecerile categoriei 58 kg, 
unde tara noastră nu a avut 
reprezentant. Iată rezultatele 
tehnice întregistrate la total: 
C.M. — 1. Ilafis Suleimanov 
(U.R.S.S.) 287 kg ; 2. Liu Sho- 
ubin (R.P. Chineză) 285 kg ; 
3. He Yonqgiang (R.P. Chi
neză) 285; 4. Sevdalin Marinov

U- 
Iată 
unui 
ne-a 

__ _ ______  ■ care 
sperăm din toată inima sa se 
confirme.

Primul dintre boxerii

VICTORII
ROMÂNEȘTI

PESTE HOTARE

TRAIAN CIHAREAN ATTILA CZANKA

HANDBAL. In cadrul C.M. de 
juniori, în Spania, reprezenta
tiva României a obținut două 
victorii. In cadrul grupei D, 
România a întrecut formația 
S.U.A. cu categoricul scor de 
36—10 (17—4) șl rit- cea a Aus
triei, cu 25—20 (17—8). Alte re
zultate : U.R.S.S. — Austria 27— 
20 (11—8), Spania — Islanda
22—18. Cehoslovacia — R.F.G. 
20—18. Algeria — Franța 21—20, 
Suedia — Egipt 18—11, Islanda — 
R.F.G. 15—14, Iugoslavia — Al
geria 29—20.

TENIS. In turneul de la Ka
towice. în proba de dublu băr
bați, perechea română Răzvan 
Itu. Adrian Marcu a învins cu 
fi—4. 8—2 cuplul olandez Richard 
Kreițk, Farman Wiber. Sovieti
cii Gabricidze. Kaeearov au in- 

--- a trecut pe Capellonl (italia). Van- 
tu- fe ța (România), cu 6—2, 7—6.

tenis de MASA. Proba mas
culină pe echipe, din cadrul 
concursului de la Sofia, a fost 
cîștigată de formația României, 
urmată de Bulgaria. U.R.S.S. si 
R.D. Germană. Rezultate din ul
tima zi a întrecerii : România 
— Bulgaria 3—2, România 
R.D. Germană 3—0, Bulgaria 
U.R.S.S. 3—1, U.R.S.S. — R. 
Germană 3—0. La feminin, 
primul loc s-a clasat echipa 
eariei urmată de România, 
garla si U.R.S.S. Rezultate 
nice : Bulgaria — România România - - ■ * "
nia . .......
Ungaria 3—0. Bulgaria — U.R.S.S. 
3—0.

SI§

Ccaușescu

S

D. 
na 

Bul- 
Un- 
teh- 

_______ 3-1, 
Ungaria 3—1, Româ- 

U.R.S.S. 3—2, Bulgaria —

nu uităm. tînărul nostru 
halterofil deține un record de 
118 kg la acest 
ar fi intrat In 
mai valoroase 
oarece, in caz 
ar fi beneficiat 
a fost mai ușor la cîntar de
ci t primii doi clasați.

Rezultate tehnice : cat. 52 
kg C.M. — total: 1. Ivan Iva
nov (Bulgaria) 272,5 kg ; 2. 
He Zhuoqiang (R.P. Chineză)
262.5 kg, 3. TRAIAN CIHA
REAN (România), 260 kg 
(rec. naț.) ; smuls : 1. He 
Zhuoqiang 117,5 kg, 2. Ivanov 
117,5, 3. TR. CIHAREAN 115 kg; 
aruncat: 1. Ivanov 155 (rec. 
mond.) 2. TR. CIHĂREAN 145 
(rec. naț.). 3. He Zhuoqiang 
145 kg : C.E. — total : 1. Iva
nov 272,5 kg; 2. TR. CIHĂREAN 
260 kg ț 3. Jose Ibanez (Spa
nia) 227,5 s smuls : 1. Ivanov
117.5 kg; 2. TR. CIHĂREAN 
115 kg, 3. Ibanez 102,5 kg ; 
aruncat — 1. Ivanov 155 kg. 
2. TR. CIHĂREAN 145 kg. 3. 
Agron Haxhiyseni (Albania) 
125 kg.

procedeu — el 
posesia oelor 
medalii, de
da egalitate, 
de faptul că

1.
2.

Euan
(Bulgaria) 280 kg; C.E. —
H. Suleimanov 287,5 kg;
S. Marinov 280 kg ; 3. 
Shabani (Albania) 260 kg.

Cel de al doilea halterofil 
roman care a intrat în concurs, 
Attila Czanka, a continuat și
rul remarcabilelor rezultate re
alizate de Traian Cihărean, 
cucerind în cadrul categoriei 
60 kg alte șase medalii. din 
care două de argint și patru 
de bronz. Iată rezultatele teh
nice ale cat. GO kg : C.M., to
tal — 1. Naim Suleimanoglu 
(Turcia) 317,5 kg ; 2. Nikolai
Peșalov (Bulgaria) 307 kg ; 3. 
Attila Czanka (România) 305 
kg ; smuls — 1. N. Suleimano
glu 145 kg; 2. A. Czanka 137,5 
kg ; 3. Li Jae Sen (R.P.D. Co- 
reană) 137,5 kg. ; aruncat —
I. N. • Suleimanoglu 172,5; 2. N.
Peșalov 170 ; 3. A. Czanka
167,5 ; C.E. — total — aceeași 
ordine ca și la C.M. ; smuls — 
N. Suleimanoglu, A. Czanka șl 
N. Pașalov ; aruncat — aceeași 
ordine ca și la C.M.

Start in Divizia
Un nou camcionat de nolo. cel 

cu numărul 45. a avut drept 
„uvertură" etaoa dublă găzduită 
în totalitate, de ana limpede a 
bazinului Dinamo din Caoitală 
S-au dlsnutat așadar cit» natru 
partide tn reuniunile do sîmbătă 
după-amiază si duminică dimi
neață. caoui de afiș al nrogra- 
mulul constltuindu-1 tntîlnirlle ■ 
două echloe -de nodlum" am
bele adjudecate de bucurestoni : 
DINAMO — CRISUL ORADEA 
12—8 (2—0. 2—2. 3—3. 5—3) Sl
10—9 (1—4. 5—1. 0—3. 4—1) Dar 
filmul locurilor a fost cu totul 
altul la interval de 16 ore..

Cel dinții derby de tradiție cel 
de sîmbătă. l-a arătat pe cam
pioni dezinvoltl mereu tn avan
taj. Astfel dună ce Diaconu a 
anărat un ..4 m“ tras de Costrăs 
dlnamovistii au fructificat o su
perioritate numerică sl un con- 
traatao prin același foarte activ Olaru. A redus handicapul Illes
— execuție frumoasă pentru ca 
Hagiu să-sl desprindă echipa la 
trei goluri, de flecare dată din 
penalty Stankovits a Înscris din 
s.n.. Hagiu a refăcut diferența. 
Donca sl Fejer ounctînd la „om 
în plus" 5—4 situații neirosite 
nici de cealaltă narte B. Stefă- 
nescu sl iarăși Hagiu aduetnd 
scorul la 7—4. Un scor ce avea 
să se mai strîngă o dată la 7—0 
(Gordan din 4 m si Illes), din 
acest minut. 21:44. urmînd des
prinderea decisivă autoritară — 
cinci goluri consecutive ale bucu- 
restenllor. semnate de Ardeleanu
— s.n.. Hagiu — 4 m Rădueann 

sut sec de ia distantă din nou

A ia polo; CAMPIOANA CÎȘTIGA AMBELE PARTIDE CU CRIȘUL
Hagiu, aboi Olaru. De contraatac 
sl . 12—6 cu ceva mai bine de 
două minute înainte de final. In
terval în care au mai marcat 
Gordan si Illes (12—8)

Altceva avea să fie cum sou- 
neam mai sus. duminică către 
Drînz. Camoioana a acuzat vizibil 
efortul din aiun acumulat dună 
locurile de pregătire tn nerqnec- 
tiva C.C.E susținute sănfămîna 
trecută în Bulgaria (trei victorii 
12—8 14—7 si 16—9 cn Cemomors 
Vama) Tn schimb orădenii au 
făcut mare risloă de energie 
s-au bătut cu dîrzenle izbut'-d 
cel mai viguros meci ai lor din 
acest sezon. în condiții’» date 
Crisul s-a văzut cu trei «oluri 
avans tn sânte minute: Bonca 
din superioritate numerică Gor
dan din centru tot el nastndu-i 
ideal lui Ilies. ano’ Costrăs ne 
contraatac tn vreme ce numai 
Georgescu, o dată ’-a tnvins ne 
Csaki (cu intervenții si mal 
bune dectt sîmbătă) 1—4! însă 
nu numai cele două nart’de au 
fost diferite: renrlze’e de ieri 
nu au semănat de fel una cu 
alta In sfertul a: doilea tre
sărirea de orgoliu a dinamovlsU- 
lor a dus la răsturnarea rezuma
tului gratie suturilor cu sete 
trei la număr a’e ’ui Tuto”»!, 
altei lovituri n”*e-n.iee «Varn’ 
sl siguranței lui Hagiu ia un ne- 
nalt". doar Gordan rcnalnd să 
trimită din sn. tn no»-ts ini 
SLnion: 6—5 A urmat o nouă in
versare de situații — mi insă si 
ultima! — ’a două
(Costrăs st Tiles) si un 4 m 
(Gordan). 6—8 In renriza deci

sivă s-a jucat «cu garda des
chisă". la victorie. Georgescu si 
B. Stetănescu au adus ounctele 
eealării 8—8 în min 23:24. Illes 
a încheiat cu gol un contraatac 
fulgerător al bihorenilor Dentru 
ca Ardelean să izbutească anoi 
două execuții fără drept de re- 
Dlieă. 10—9 cu un minut sl 1u- 
mătate tnainte de final, rezul
tat care a rămas neschimbat. Ar
bitrii clujeni R Timoc si B. 
Burdea au condus exact tn prima 
zi sl cu unele decizii discutabile 
duminică.

RAPID — VOINȚA CLUJ-NA- 
POCA 13—6 (3—1. 3—3. 2—1. 5—1) 
sl 10—4 (1—1. 1—1. 4—2. 4—0).
Debut favorabil al noii garnituri 
feroviare tineri! din fata expe
rimentatului norbar Cretu tmnu- 
ntndu-se limDede în fiecare par
tidă cei mai eficace fiind con
troversatul Lupescu. autor a 
circa o treime din „activul" giu- 
leștenilor Clujenii in schimb, au 
căruț debusolati. absenta lui 
Colceriu sDunîndu-si cuvîntul 
Au marcat Lunescu 5+2. Ghită 
3+l.Abriil+2 Fulgeanul+1. M. 
Stefănescu 1+1. Fărtăis 2. Băr- 
bulescu 2 Florincescu (R' Cos- 
matchl t+2. Sabău 3. SebBk 2, 
Triteanu. Farcas. Marosi Au 
condus B. Băienaru — B Ghitan.

STEAUA — VAGONUL ARAD 
12—5 (4—0. 5—0. 1—2. 2—3) sl
12—0 <3—0. 3—2. 1—2. 5—2). tn
font tn ană adică diferența a 
fost si mai clară vicecamnîonii 
zburdtnd. pur sl slmnlu. în voie 
stmbătă: au punctat mult două 
ren-’ze dar au si ratat ne atît 
orimul goi al arădenilor venind

dUDă 18 minute... Pe lingă nor- 
tarui Gh. Ponescu. indisponibil, 
din formația bucuresteană au 
liDsit internaționalii Geambasu tn 
orimul meci Angelescu si Ste- 
mate — tn al doilea. Au înscris 
Geantă 1+3. Fruth 1+2. Nuțu 
1+2 L Balanov 4. Angelescu 3. 
Geambașu 2. Duculet 2 Steniate, 
Vamos. Chetan (S) Patotas 2+1. 
R. Ionescu 1+1 legajriu 3. An- 
drasoni. Urs. Zoldhegyl Arbitri : 
V. Median si R NIchita.SPORTUL STUDENȚESC
T M.U.C.B — I. L. TIMIȘOARA 
7—8 (4—1. 1—1. 1—3. 1—3) sl 7—5 
(1—L 1—1. 2—L 3—2) întllni ri 
sub semnul unul oronuntat echi
libru. decise „la sosire*. Intere
sant că în prima dintre ele e- 
china universitară a condus în 
12 rinduri. chiar sl la trei go
luri. snre a ceda tn final, re- 
vansîndu-se a doua zl. dar tot 
după emoții. Au punctat Popa 
2+1. Chiru 2+1. Nită 1+1. Sta- 
ciuc 4. Musat. Paolazzo. respec
tiv N. Toth 2+1 Sterpu 1+2. 
Lederer 1+1. Urau 1+1. Grecu 3 
Arbitri: V. Golan — D Ilea

Geo RAETCHI 
Mugur POPOVICI

• Datorită participării echipe! 
Dinamo in orimul tur al C C.E. 
(de vineri Dină duminică tn 
Iugoslavia), meciurile acesteia 
din etana a doua • Diviziei A 
cu Sportul Studențesc T.M U C B 
s-au devansat pentru marți de 
la ora 17 si miercuri de la ora 
9. în bazinul din Sos. Stefan cel 
Mare

Azi încep la lași

CAMPIONATELE 

BALCANICE 

DE CANOTAJ
Luni și marți, baza nautică 

de pe Lacul Dorobanț, din apro
pierea lașului, va găzdui ulti
ma competiție internațională a 
sezonului de canotaj 1989, Cam
pionatele Balcanice. La între
ceri vor participa sportivi din 
Bulgaria, Grecia, Turcia și 
România, Iotul nostru avînd în 
alcătuire pe proaspețiii ineda- 
liați mondiali de la Bled: Eli- 
sabeta Lipă, Dorcl Năstase, Di- 
initrie Popescu, Valentin Robu, 
Vasiie Tomoiagă, Marin Gheor- 
ghe, Doina Bălan, Marioara Cu- 
rclea. Adriana Bazon, Mihaela 
Armășescu, Veronica Cochela, 
Viorica Ilica, Anca Tunase, Li- 
via Leonte. Georgcta Soare, E- 
catcrina Oancea, loan Snep, 
Dragoș Neagu. Concursul se a- 
nuntă deosebit de disputat, în 
componența celorlalte reprezen
tative aflîndu-se, de asemenea, 
•aureați la C.M., iar în privin
ța condițiilor de întrecere este 
de sperat că starea timpului va 
permite buna desfășurare a pro
belor.
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