
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI!

NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN JUDEȚUL

P.C.R. 
poporul !“, 
al XlV-Iea

străbătut

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună ea tovarășa Elena 
Ceaușescu au continuat, luni, 
vizita dc lucru in județul Bo
toșani.

in această însorită dimineață 
dc toamnă aurie, mii și mii de 
cetățeni, tineri și virstnici, au 
umplut pină la refuz tribune
le stadionului din municipiul 
Botoșani, unde a sosit elicop
terul prezidențial.

Tovarășul Nicolae Ceaușesca 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost intimpinați de primul 
secretar al Comitetului jude
țean de partid. Elena Nae, de 
alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

Miile de participant la ce
remonia intunpinârii scandau 
la unison, eu multă însufleți
re, „Ceaușescu ,— 
„Ceaușescu și 
.Ceaușescu reales la 
Congres 1"

Pe întregul traseu _______
pină la puternica platformă in
dustrială din vestul orașului 
erau prezenți, in număr toarte 
mare, oameni ai muncii din 
toate localitățile județului, careu 
prin puternice și Îndelungi o- 
vații și urale, au adus oma
giul lor conducătorului parti
dului și al țării, au imprimat 
momentului de neuitat al in- 
tilnirii cu cel mai iubit și res
pectat fiu al națiunii noastre 
un caracter sărbătoresc, plin de 
semnificații atit in plan poli
tic, cit și uman.

Desfășurat intr-o atmosferă 
de puternică angajare, noul 
dialog de lucru al conducăto
rului partidului și statului cu 
colective ate unor importante 
întreprinderi industriale din 
municipiul Botoșani a fost con
sacrat analizei aprofundate, la 
fața locului, a principalelor as
pecte ale dezvoltării și moder
nizării producției, a modului 
în care se îndeplinesc preve
derile 
coastă 
impun 
(regii 
rioare

cic pian, stabilirii pe a- 
bază a măsurilor ce se 
pentru desfășurarea in

activități la cote supe- 
de calitate si eficiență. 

La vizită au participat tova
rășii Emil Bobii și Silviu 
Curtiecanu.

Vizita în unități economice 
din municipiul Botoșani a în
ceput la ÎNTREPRINDEREA 
„ELECTROCONTACT-, profi
lată pe realizarea de aparate 
de joasă tensiune, mijloace de 
automatizare electronice și e- 
lectrotcbnicc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena — 
au fost Intimpinați. la sosire, 
cu multă căldură și însufleți- 
ro de muncitorii și specialiștii 
întreprinderii.

Tn cadrul analizei care a avut

Concursul frietenia

la automobilism viteză

197 OE KILOMETRI

Dc astăzi pmâ tineri. Id Iași, tnrica rolei (1)

SPORTUL"
PE ORÂ (!), DAR

Șl CÎTEVA NEDORITE
„FRÎNE"...

După concursurile de la Poz
nan, Riga și Schieitz, a fost 
rîndul Reșiței să găzduiască e- 
tapa a patra, și u'tima, a edi
ției 1989 a Concursului Priete
nia la automobilism viteză pe 
circuit. Așadar, o etapă cu atit 
mai importantă, eu cit urmau 
să fie desemnați nu doar în
vingătorii acestui „episod IV", 
ci și cei ai întregului .,serial". 
Spre surprinderea neplăcută a 
extrem de numerosului public 
aflat pe traseu, de la starturi 
au lipsit tocmai cîțiva dintre 
piloții noștri fruntași, anunțați 
de altfel șl în program, prin
tre ei numărîndu-se Nicu Gri- 
goraș, Ovidiu Mazîlu, Eugen

Sorin SATMARI

(Continuare in pag 2-3)
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BOTOȘANI
loo cu acest prilej, și la care 
participat membri ai Consiliului 
oamenilor muncii din întreprin
dere, ministrul industriei elec
trotehnice, Nicolae Văidescu, 
reprezentanți ai conducerii cen
tralei Industriale de profil, se
cretarul general al partidului 
a examinat modul in care sint 
înfăptuite importantele sarcini 
ee revin , unității din progra
mele prioritare din domeniul 
minier, energetic și naval, din 
planul pe 1989, căile și direc
țiile de acțiune in vederea în
deplinirii întocmai a prevede
rilor de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal.

La ÎNTREPRINDEREA 
UTILAJE ȘI PIESE 
SCHIMB — prima fabrică 
structoare de mașini din județ 
Intrată în funcțiune în anul 1972 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați ca dragoste și- 
respect de membrii Consiliului 
oamenilor muncii, de sute de 
muncitori șl muncitoare, care 
au aplaudat și ovaționat înde
lung. Erau prezenți ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Eugeniu Rădulescu, cadre 
de conducere ale centralei de 
resort.

Pe pareursu] vizitei in prin
cipalele secții de fabricație, 
directorul întreprinderii, Nistor 
Răcnea, a informat că unita
tea și-a depășit sarcinile de 
producție pe primele 9 luni 
ale anului la principalii indi
catori, asigurîndu-se astfel con
dițiile pentru respectarea an
gajamentului luat de construc
torii de mașini ea pină la a- 
propialul forum al comuniști
lor români din noiembrie să 
îndeplinească planul pe intre- 

I EVOLUȚII DE RIDICATĂ FACTURĂ 
s “ș. s Un FINALELE PE APARATE ALE GIMNAȘTILORla lucrările de investiții.

După o primire la fel de 
călduroasă și entuziastă ca și 
la unitățile vizitate anterior, la 
ÎNTREPRINDEREA TEXTILĂ 
„MOLDOVA" dialogul de lu
cru purtat de secretarul gene
ral al partidului cu cadrele de 
conducere din Întreprindere și 
centrală, ou specialiști și mun
citori, la care a participat mi
nistrul industriei ușoare, Mă
ria Flucsă, s-a axat pe proble
me vizind creșterea și diversi
ficarea producției, îmbunătăți
rea calității produselor, 
rea eficienței întregii 
tați.

spori- 
activi-

★
Cu prilejul vizitei de 

în județul Botoșani a 
rășuluî Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, luni 
* avut loc, in Piața Republicii 
din municipiul reședință de ju
deț, o mare adunare populară, 
la care au participat peste

Ceaușescu

lueru 
tova-

(Continuare tn pag. a 4-a)

ULTIMUL ACT AL CIRCUITULUI 
„TROFEUL

în circuitul de turnee volel- 
balistice dotat cu „Trofeul 
Sportul", competiție care a 
menținut vreme de trei luni 
și jumătate în pregătire și 
Concurg majoritatea diviziona
relor A feminine, lașul este 
cea de a șasea și ultima gaz
dă. Timp de 4 zile, de astăzi 
pină vineri. In Sala Sporturi
lor din localitate participan
tele la actul final vor oferi 
publicului Ieșean un bogat și 
interesant program zilnic. Cu 
atit mai ademenitor pentru a- 
matorii de spectacole sportive, 
cu cît echipele se află în a- 
proplerea startului în noua e- 
diție a campionatului, deci la 
un nivel de pregătire superior 
celui arătat in turneele prece
dente. In plus, unele dintre 
formații vor alinia de această 
dată efective complete, prin 
revenirea în „sextete" a spor
tivelor care s-au aflat în pre
gătire șl competiție 
rile naționale. Este, 
mare, de așteptat ca 
sălii Ieșene să fie 
îndeosebi la reuniunile după-

cu lotu- 
prln ur- 
tribunele 
ocupate,

Proletari din toate țările; uniți-vi)

portul
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Dintre cele trei zile ale fi
nalelor atleților seniori, cea 
de duminică, ultima, a fost in
discutabil nu doar cea mai in
teresantă, din punct de vedere 
spectacular, ci și cu unele re
zultate superioare celor din 
zilele precedente.

Campioana olimpică Paula 
Ivan a luat startul în cursa 
de 1500 m, pe care a cîști- 
gat-o cu deplină autoritate, 
așa cum a făcut, în ultimii doi 
ani, pe toate stadioanele lu
mii pe cars a concurat. Proba 
a avut un final, am zice, „e- 
lectrizan*", cu mai multe aler
gătoare' disputîndu-șl cu ar
doare locurile fruntașe ale 
clasamentului. Rezultate teh
nice: 1. PAULA IVAN (Olim
pia) 4:10,84, 2. Ilinca Opriță
4:11,69, 3. Margareta Keszeg
(ambele CSM Univ. Craiova) 
4:11,89, 4. Maria Pintca (Știință 

~ CFR Bacău) 4:12,06, 5. Elena 
| Fidatov (Delta Tulcea) 4:12,20. 
B Disputa dintre cele două 
§ fruntașe ale săriturii în lun- 
Ș gime a fost echilibrată multâ

V
§ Cum era și de așteptat, reu* 

niunea finalelor pe aparate 
Ș din cadrul întrecerilor Dacia- 
S dei la gimnastică sportivă s-a 
ă constituit Intr-un spectacol de 
§ ridicat nivel tehnic, mărturie 

a valorii constant superioare a 
gimnasticii românești. Dacă în 
anii trecuți fetele erau acelea 
care asigurau, aproape în ex
clusivitate, ținuta înaltă a com
petiției, iată că de data aceas
ta fetelor li s-au alăturat, cu 
contribuții din ce în ce mai 
substanțiale, și băieții. Astfel 
că duminică, la Baia Mare, am 
fost martorii — după cum a- 
firmau tehnicieni de reputație 
ai federației noastre — unor 
finale de nivel internațional. 
Daniela Silivaș și-a continuat 
cu aceeași siguranță $1 înaltă 
măiestrie drumul spre „vîrful" 
fiecărei probe în care a con- 
curat (la sărituri n-a partici-

§ pat 1a finală, deși era califi- 
Ș cată), fiind notată de două ort 
S cu calificativul maxim, la Da

echipă).
11 se a- 
eșalonul 

Piatra 
și Me
cum se 

ultimului

amiezelor, de foarte muiți 
simpatizanți ai voleiului.

Vor evolua tn fața lor e- 
chipe cu apreciate „cărți de vi
zită" tn voleiul nostru feminin: 
Rapid București, Penicilina 
Iași, C3.U. Rapid Galați, Fa
rul Constanța, Dacia Pitești, 
C.S.M. Oțelul Tirgoviște, Știin
ța Bacău (în ultima clipă a- 
flăm cu regret că una dintre 
candidatele la cucerirea tro
feului. Chimia Rm. Vilcea. nu 
mai poate lua parte La ulti
mul turneu, datorită unor pro
bleme dificile Ivite în ’ ‘ “ 
Celor 7 divizionare A 
lătură 3 formații din 
secund I Petrodava 
Neamț, Oltcit Craiova 
tal 33 București. Iată 
prezintă, Înaintea 
turneu, situația în topul circui
tului: 1. Rapid 70 p, 2. Chimia 
64 p, X Penicilina 44 p, 4 
C.S.M. Oțelul 32 p etc.

Echipele au fost im nării te în 
două serii de cîte 5: Rapid, 
C.S.M. Oțelul, Știința. Metal 33 
și Oltcit (seria I): Penicilina, 
Dacisi C.S.U. Rapid. Farul și 
Petrodava (seria a Il-a) . 

I

vreme pînă ce, în final, rapi- 
dista Văii Ionescu a izbutit 
un rezultat de valoare inter
națională care i-a trecut fn 
„cont" un nou titlu de cam
pioană. Rezultate tehnice: 1. 
VALI IONESCU (Rapid) 6.93 
m, 2. Marieta Ilcu (Metalul 
Huhedoara) 6,88 m, 3. Mireia 
Beîu (Steaua) 6,35 m.

La al doilea titlu la aceas
tă ediție au fost : alergătorul 
Ilie Elena, cîștigător și la 5 000 
m, și Costel Grasu, care, ca și 
anul treeut, a obținut victorii 
la greutate șl la disc, sau Li
liana Năstase. cîștigătoare la 
hcptatlon și 100 mg, în timp 
ce Iolanda Oanță, învingătoare 
duminică la 200 m și, cu echi
pa, la 4X400 m, a făcut o... 
colecție de patru tricouri de 
campioană !

Au urcat pentru prima oară 
pe prima treaptă a podiumului 
de premiere alergătorul junior 
Nelian lanchlș la 806 m, Ali
na Buhus la' 400 mg, Jana Cio- 
banu la aruncarea greutății, 
George Boroi la 100 m și 110 

ralele șl sol, astfel că, în to
tal, talentata noastră gimnas
tă a obținut nu mai. puțin de 
șase note de 10 la această edi
ție de campionat. Rezultate ca
re vorbesc concludent despre 
pregătirea și modul în care 
Daniela poate aborda orice în
trecere sportivă. Un titlu, la 
sărituri, a cîștigat și Cristina 
Bontaș, gimnasta de la C.S.Ș. 
Onești mareînd și ea o remar
cabilă dispoziție de concurs și 
impresionînd prin plasticitate 
in mișcări și expresivitate. 
Prezențe aplaudate în finale 
au mai avut, de asemenea, Ga
briela Potorac, cu deosebire la 
sol. Maria Neculiță, Lăcrămioa
ra Filip, Eugenia Popa, aces
tea fiind, de fapt, singurele 
sportive care au urcat pe po
dium în cele patru finale.

La masculin, dispută pentru 
locurile fruntașe între finaliștii 
celor mai puternice două echi
pe ale tării. Dinamo și Steaua, 
dispută în care s-a .infiltrat" 
doar o singură dată și fostul 
campion de acum cițiva ant 
Levente Molnar, situat De lo- 
eul al treilea la inele. Marius 
Gherman S-a impus mai întii 
Ia eol. prima finală de dumi
nică. cu o evoluție care a im
presionat nu numai prin sigu
ranță. ei și printr-o spectacu
lozitate deosebită. La cal. con-

Constantin MACOVE1

(Continuare In pag 2-3) (Continuare tn pag 2-3)

Campionatele Balcanice de canotaj

SPORTIVII ROMÂNI AU CUCERIT 
OPT VICTORII IN PRIMA ZI

IAȘI, 18 (prin telefon). Vre
mea a ținut să fie generoasă 
cu ultima competiție interna
țională a sezonului de canotaj, 
Campionatele Balcanice, ediția 
a 15-a. întrecerile, găzduite de 
moderna bază nautică de pe 
lacul Dorobanț, în apropierea 
capitalei Moldovei, au reunit 
la start echipaje din Bulgaria, 
Grecia, Turcia și România.

Primele patru curse ne-au 
adus satisfacția unor victorii 
categorice ale canotorilor ro
mâni, Traian Nicolaică, la sim
plu cădeți. D. Dima, 1. Ruican, 
E. Alexandru, G. Șușnea, S. 
Cuzmanovici (la 4 + 1 juniori), 
C. Dan — I. Bulie (la 2 vîsle)

Marți 19 septembrie 1989 |

mg, Iile Elena la 1500 m și 
5000 m. Stan Zevedei la 10.000 
m. Lucian Sfiea la triplu. 
Constantin Miclea la suliță, 
Romeo Hurduc la decatlon ji 

1 Margareta Keszeg la 3000 m.
Rezultate tehnice: BAKBAȚIs 

200 m : 1. DANIEL COJOCA- 
RU (Dinamo) 21,37, 2. Lauren- 
țiu Rud,ur (Chimia Brăila) 22,03, 
Călin Dedu (CSU Constructo
rul Brasov) 22,10; 800 m : 1. 
NELIAN IANCHIȘ (Minerul 
Deva) 1:54,01, 2. Nic. Gombocx 
(CSM Sf. Gheorghe) 1:54,44, 3. 
Ion Curcuiann (Poli Timiș.) 
1:54,56 ; 5 000 m: 1. ILIE E- 
LENA (Steaua) 14:11,82, 2. Aug. 
Barbu (ASA Craiova) 14:12,12,
3. Eug. Enăchioia (CSM Su
ceava) 14:13,22 : 20 km marș S
1. GH. FRECAȚEANU (PTT) 
1.25:04, 2. Gh. Radu (Met.Plo- 
peni) 1.29:19, 3. I. Păun 1.30:46,

Romeo VILARA

(Continuare In pag 2-3)

La Constanta șt Drașur

ATRACTIVE PARTIDE

DE RUGBV
Pasionaților rugbyului din 

Constanța și Brașov li se o- 
feră, în această săptămînă, 
două spectacole sportive cu to
tul inedite. Le prilejuiește pre
zența în țara noastră a re
prezentativei Republicii Zim
babwe, participantă la prima 
ediție a Cupei Mondiale. Rug- 
byștii din îndepărtata țară de 
pe continentul african întorc 
astfel vizita pe care sportivii 
noștri le-au făcut-o în anul 
1982.

Rugbyștii oaspeți au sosit în 
Capitală duminică după-amia- 
aȘ _și au continuat călătoria 
pină la Constanța, upde vor 
juca mîine în compania Selec
ționatei B — tineret a Româ
niei. Delegația din Zimbabwe 
cuprinde următorii jucători : 
Rex — fundaș ; C. Smith, 
Kamba, Dzinomurumbi — a- 
ripi ; Letchcr, Luitingh si Bui- 
tendag —- centri; Walters șl 
Ferreira — mijlocași la des
chidere ; Hofmeyr — mijlocaș 
Ia grămadă ; Nyalc — nr. 8) 
Dawson, Usaywevu și Muir- 
head — flankeri, linia a IlI-a; 
Botha. De Klerk. Mackintosh 
șl Nguruve — linia a II-a ; 
Albasini, B. Smith și Van der 

Tiberiu STAMA

și P. Haznaș — G. Zaharia (la 
2 rame) întrind in posesia me
daliilor de campioni balcanici. 
Proba a 5-a, simplu juniori, a 
consemnat prima victorie a 
oaspeților, Ch. Konstantinidis 
(Grecia) impunîndu-se in fața 
Iui D. Dimitrov (Bulgaria) și 
M. Făcătaaw (România). Au 
urcat pe podium și juniorii 
noștri la 4 rame (E. Neculau, 
D. Marin, Al. Chivăran, T. Pin- 
iilie), echipajul bulgar la 4 
vîsle, Nadia Lung (România)

Dinu COSTESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)



ATINS SCOPUL0 COMPETIȚIE
Ultima zi a finalelor Dacia- 

dei la tir pentru juniori, de 
Ia poligonul Tunari, a fost re
zervată unei probe-școală, me
nită să faciliteze progresul a- 
cestei veșnic deficitare poziții 
din tirul nostru cu pușca, cea 
în picioare. N. Kozma, dip 
Cluj-Napoca, și orădeanca An- 
toanela Dragau au reușit să 
se impună, primnî mai greu, 
a doua la o diferență confor-

FINALELE PE APARATE LA GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

form previziunilor, victoria a 
revenit specialistului nostru nr. 
1, Marian Rizan, iar la inele 
am consemnat o premieră, 
prin victoria lui Adrian Cătă
noiu într-o finală a maeștrilor.. 
Succes firesc al lui Marian 
Stoican la sărituri, apoi un 

' nou titlu pentru Rizan la pa
ralele, pentru ca în ultima 
probă să termine victorios din 
nou Gherman cu un exercițiu 
realmente de nivel mpndial.

întreaga competiție de la 
Baia Mare s-a bucurat de • 
organizare excelentă, care a 
contribuit, se înțelege, la fru
moasele reușite ale glmnaștilor 
fruntași ai țării.

Finale pe aparate, feminin : 
Sărituri — CRISTINA BONTAȘ 
(C.S.Ș. Onești) 9.850. Maria Ne- 
culiță (C.S.Ș. Cetate Deva) 9,6125, 
Lăcrămioara Filip (C.S.Ș. Onești) 
9,5625, Eugenia Golea (C.S.Ș. nr. 
2-Steaua) 9,550. Gabriela Poto- 
rac (S. C. Bacău) 9,5375, Nicole- 
ta Toma (C.S.Ș. Triumf) 9,475 : 
paralele : DANIELA SILIVAȘ 
(C.S.Ș. Cetate Deva) 10, Euge
nia Popa (C.S.Ș. 7 Dinamo) 9,950,

ATLEȚII ȘI-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE
(Urmare din pag. 1)

4. Costică Bălan (ambii IMGB) 
1:30,58. pe echipe: 1. PTT 
(Frecățcanu, Dina, Sofran, Mi
hai) 4.32:12, 2. Politehnica Iași 
4:50:06, 3. CSM Univ. Craiova 
4.53:19; înălțime: 1. EUG,
POPESCU 2,20 m, 2. C-ti» 
Militam (ambii Steaua) 2,10 m, 
3.Artur Szasz (CSM Sibiu) 2,05 
m, 4. Marius Ghîiase (născut 
1972, Poli Iași) 2,05 m; disc:
1. COSTEL GRASU (Dinamo) 
59,22 m, 2. Mareei Țîrle 
(Steaua) 58,50 ta 17, 8. Ovidia 
Indrei (CSM Zalău) 46,22 m; 
ciocan : 1. Nic, Bîndar (Spar- 
tac) 72,50 m, 2. Eleodor Roșea 
(Steaua) 68,82 m, 9. Albert 
Meheș (CSM Univ. Craiova) 
67,88 m; decatlon : 1. ROMEO 
HURDUC 7 028 p, 3. RăzvM 
Encscu (ambii Steaua) 6 673 p.
3. Ion Buligă (Neptun Cîmpi- 
na) 6 527 p.

FEMEI: 200 m : 1. IOLANDA 
O ANTA (Rapid) 23,24, 2. Co
rina Tarău (CSM Galați) 24.23, 
3. Daniela Pieșcan (CS Brăila) 
24,33 , 10 000 m : 1. ELENA
MURGOCI (Met. Tg-viște) 
33:25,92, 2. Iulia Negură (Ști
ința CFR Bacău) 33:28,85, 3.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CISTIGURILE TRAGERII PRO

NOEXPRES DIN ÎS SEPTEMBRIE 
1989 Ca* t I 5 25 la sută 
a 6 053 tel : cat. 3 : 22.50 a 1.345 
lei ; cat 4 : 63.75 a 475 lei : cat- 
3 î 169.25 a 200 lei: cat. x : 177 
a 200 lei : caU Z : 2.937.50 a 100 
lei Report la categoria 1 : 30.266 
lei

va
24 septem- 

la o 
exista mari 

că

Șirul acțiunilor cu caracter 
aparte din această săptămînă 
este încununat de o nouă TRA
GERE MULTIPLA LOTO ce 
avea Ioc duminică. . 
brie. Vă reamintim că 
asemenea tragere - ' 
șanse de cîștig, mai ales 
formula tehnică (72 de numere, 
în cadrul a 8 extrageri) echiva
lează cu 4 trageri loto obișnuite. 
O notă de atracție deosebită o 
constituie șl paleta de clștigurl, 
care se impune prin bogăție și 
varietate.

0 Tot duminică, va avea loc 
și un important concurs PRONO
SPORT. în care sînt înscrise și 
următoarele Dartlde : 1. Aseoli— 
Inter : 2 Bologna — Genoa : 3. 
Cremonese — Napoli ; 4. Juven
tus — Bari : 5. Lecce — Udine- 
se ; 6. Milan — Fiorentina ; 7.
Roma — Cesena ; 8. Sampdorla— 
Atalanta ; 9. Verona — Lazio ; 
10. Avellino — Pisa ; 11. Como — 
Torino ; 12. Cosenza — Pescara ; 
13. Reggina — Catanzaro.

• Desigur că mîine, miercuri, 
20 septembrie, are loe șl tra
gerea obișnuită PRONOEXPRES 
(atenție, deci, astăzi este ultima 
zi pentru jucarea numerelor fa
vorite 1). la care se adaugă șl 
tragerea obișnuită LOTO de vi
neri. 22 septembrie.

fiind
tabilă, fapt csure atestă fru
moase calități pentru tirul de 
performanță, rezultatul 
destul de ridicat (359 p). La 
echipe, Steaua 
talul București 
pus. semn că 
ții se lucrează 
selecția a fost 
perspectiva pare asigurată. Și 
proba de pistol sport a băie
ților a fost revelatorie în a-

(băieți) și Me- 
(fete) s-au im- 
la aceste sec- 
„în bloc", că 

serioasă și că

GHERMAN (Dinamo) 
Nlcolae Bejenaru (Dinamo) 
Cristian Brezeann (Steaua) 
Adrian Cătănoiu (Dinamo) 
Marian Stoica» (Dinamo) 
Adrian Sandu (Dinamo) 
cal - cu

RIZAN
9.700.
9,500,

Sandu
minere : MA- 

(Steauai ' 9.850. 
Cătănoiu 9,812, 

Mihal Gheorghe
Nlcușor Pascu 
inele : CATA-

Potorac 9,875, Bontaș 9,850, Fiii» 
9,850, Neculiță 9,800 ; bîrnă : SI- 
IIVAS 9,925, Bontaș 9,900, Fillp 
9,875, Mihaela lojiban (C.S.M. 
Baia Mare) și Potorac 8,850, Ne- 
cullfă șl Popa 9,800 ; sol : SI
LIVAȘ io. Bontaș 9.950, Neculita 
și Potorac 9,900, FiliD si Popa 9,775 ; 
finale De aoarate. masculin : sol — 
MARIUS ........... —
9,800, 
9,650, 
9,550, 
9,500, 
9,425, 
9.325 : 
RIAN 
Sandu
Stoican . .
(Dinamo) 9,450, 
(Dinamo) 9,400 ;
NOIU 9,812, Bejenaru 9,725, Le
vente Molnar (C.S.Ș. Viitorul 
Gheorgheni) 9,587, Carol Schup- 
kegel (Steaua) 9,575, Emilian Ni- 
cula (Steaua) 9,550, --- - - — 
zan 9,475 ; sărituri 
9,725, Sandu 9,600, 
lăcel (Dinamo) 9.400. --------------
9,2625, Pascu 9,2375, Adrian ducă 
(Dinamo) 9,2250 ; paralele : RI
ZAN 9,725, Schupkegel 9,625, 
Gherman 9,525, Nicula 9,475, Că
tănoiu și Sandu 9,300 : bară
fixă : GHERMAN 9,900, Pascu 
9,850, Bejenaru 9,750, Sandu 9,700. 
Cătănoiu 9,600, Rizan 9,450.

Marian Ri- 
; STOICAN 
Marian Co-

Schupkegel

Mariana Stănescu (Poii. Timiș.) 
33:36,48 ; 100 mg : 1. LILIANA 
NASTASE (CSU Galați) 13,21,
2. Gabriela Zaharia (Voința) 
13,92, 3. Ionica Domnițeanu
(Dacia Pitești) 13,96 : 400 mg :
l. ALINA BUHUȘ (CSM Univ. 
Craiova) 56,60, 2. Liliana Enă- 
chescu (CFR Craiova) 58,16, 3. 
Irina Tvîntarnal (IEFS Sp. 
Studențesc) 59,37, 4. Luminița 
Trandafir (Voința Craiova) 
59,37 ; greutate : 1. JANA CA- 
PĂȚINA (Dinamo) 18,35 m, 2. 
Mihaela Loghin (Steaua), 18,18
m, 3. Livia Meheș (CSM Univ. 
Craiova) 17,49 m ; 4 X 400 m : 
1. RAPID (Popa, Lazăr, Mitrea, 
Oanță) 3:37,09, 2. CSM Univer
sitatea Craiova 3:37,04, 3. C. S. 
Brăila 3:46,90.

Cele mai multe titluri de 
eîștigătorî : Dinamo — 7,
Steaua — P.T.T. Buc. — 2 
la bărbați, Rapid — 5, C.S.M. 
Universitatea Craiova 3, 
C.S.U. Galați șî Dinamo — cîte 
2 la femet

CONCURSUL PRIETENIA LA AUTOMOBILISM VITEZĂ
(Urmare din pag- D

Peteanu, ceea ce a afectat se
rios potențialul echipelor re
prezentative. atit la grupa A, 
cît și la grupa „easter". Consi
derăm că este vorba de un act 
de gravă indisciplină, mai ales 
că, vorba cuiva, nu ne amin
tim ca vreunul dintre aceștia 
să sc fi declarat indisponibil 
la concursurile organizate în 
străinătate... în aceste condiții, 
s-a apelat la soluții improviza
te. cum a fost bunăoară cea a 
convocării în ultimul moment 
a unui pilot reșițean, cvasi-în- 
cepălor, pentru a se putea în
cropi o echipă. Valentin Ho- 
mescu, căci despre el e vorba, 
a răspuns prompt la apel, dar 
cu o mașină nepreparată din 
vreme, fără un antrenament 
corespunzător, și faptul că a 
terminat onorabil întrecerea e 
meritoriu. Nu-i mai puțin a- 
devărat că nici ceilalți echi
pieri ai noștri nu s-au situat 
mult mai sus în clasamentele 
grupei A, Victor Nicoară, Sil
viu Dinu și Koria Andronic o- 
cupîrid în ordine locurile 16 — 
17 — 18 din cei 20 de alergă
tori caro au terminat concur
sul (au luat startul 22). La 
grupa E (17 mașini înscrise), 
W. Ilirschvogcl s-a clasat pe 
locui 10, Mircea Fonta pe 11, 
Cioacă, Gliedeon și Dobre ne
fiind clasați datorită distanțării 
prea mari față de lider. Con
cludent.

Am dorit să aflăm cîteva din 
cauzele acestui sever eșec pe 
„teren propriu" (situat, de alt
fel, nu pix» departe de eom- 

ceasta privință, secțiile de la 
UT Arad, Steaua și CSȘ 1 
București „acaparînd" cele 
două podiumuri, Ia individual 
și pe echipe.

Finalele Daciadei la tir ju
niori s-au dovedit o compe
tiție extrem de utilă, atingîn- 
du-și din plin scopul de a 
pregăti cît mal bine și mai 
rapid tinerele generații pentru 
marea performanță.

Radu TIMOFÎE
REZULTATE TEHNICE, pușcă 

poziția !n picioare, juniori : 1. 
N. Kozma (Universitatea Cluj- 
Napoca) 354 p ; 1. I. Grigorie
(Steaua) 351 p ; 3. I. Tudorache 
(Unirea Focșani) 350 p ; 4. E. 
Oniga (Olimpia) 346 p ; 5. N.
Vasile (Steaua) 343 p ; 6. R. Gu- 
maaiuc (Steaua) 343 p ; echipe :
1. Steaua 1 356 p ; a. Politehnica 
Iași 1 259 p ; ș. c.F.R. Arad 
1 235 p ; junioare : 1. Antoanela 
Drăgan (CSU Oradea) 359 p ;
2. Veronica Dogaru (Metalul)
344 p : 3. Maria Gherghel (U- 
nirea Focșani) 333 p ; 4. Nico- 
leta Codau (Politehnica Iași) 331 
p : 5. Irina Vlad (Metalul) 327 p: 
6. Marilena Anghel (Steaua) 324 
D ; echipe : 1. Metalul 1 257 d ;
2. steaua 1 255 p : 3. Dinamo
1 127 p ; pistol sport, juniori :
1. G. Kaposztay (Steaua) 565 p ;
2. R. Diaconovici (UTA) 562 p ;
3. M. Gheondea (CSȘ 1 Buc.)
561 p ; 4. R. Frâlich (UTA) 560 
p : 5. A. Barta (Olimpia) 554 n : 
echine : 1 UT Axiad 2 218 o : 2. 
CSȘ 1 București 2161 p ; 3.
Steaua 2 121 p.

ATRACTIVE PARTIDE INTERNATIONALE DE RUCBY
(Urmare din paj. 1)

sta-

Se
tării

Marwe — taloneri; Davidson, 
Garvey, Moore și Watson — 
pilieri. Din delegație fac par
te D. L. L. Morgan, președin
tele Uniunii de Rugby din 
Zimbabwe, precum și antreno
rii w. Sprague și R. Ro
bertson.

Luni, oaspeții Litoralului au 
și făcut un prim antrenament 
de acomodare, chiar pe sta
dionul clubului Farul, pe care 
va avea loc partida.

în așteptarea meciului, 
lecționata B-tineret a 
noastre a susținut duminică un 
meci-test în compania divizio
narei A (grupa a 2-a valori
că) T. C. Ind. Constanța, ma- 
nifestînd o bună dispoziție de 
joc. Dovadă, cele 7 eseuri mar
cate, prin Iosif și Franciuc, 
cite 2, Cumpătescu, Fugigi și 
N. Marin, cîte unul. Antreno
rii C. Fugigi și M. Paraschiv, 
au „rulat" următorii jucători : 
Brici (Tofan) — Cumpătescu, 
Franciuc, Tofan (Roșoagă), Mi- 
tocaru (Calafeteanu) — Fi. Ion, 
Fugigi (T. Radu), Iosif, Brînză 
(N. Marin), Șugaru (Drăgucea- 
nu) — Tepurică (Slușariuc), 
Brănescu — Vlad (Popa), Lupu 
(Tufă), Botezata. încă neresta
biliți, după accidentări mai 

portările slabe și din etapele 
anterioare), dar secretarul res
ponsabil al F.A.C.R., Constan
tin Nlcuiescu, ...lipsea și el de 
la acest unic concurs interna
țional de viteză organizat la 
noi in acest an. Și mal con
cludent... în orice caz, acest 
regres valoric al piloților noș
tri se cere grabnic analizat, fi
indcă el afectează nu numai o 
disciplină sportivă, ci și pres
tigiul unei mărci care s-a a- 
firmat cu strălucire in prece
dentele sezoane. Se pare că 
acum e vorba de o destul de 
mare doză de indisciplină la 
toate nivelurile automobilismu
lui nostru, de un slab control 
al federației de specialitate, de 
o „frînă" pusă cu sau fără 
voie (ceea ce e la fel de grav) 
prin ncracordarea promptă la 
toate prevederile regulamente
lor internaționale. De pildă, 
absolut toți ceilalți concurenți 
au „mers“ la grupa E cu ma
șini echipate cu dublu carbu
rator (ceea ce mărește consi
derabil puterea), numai echi
pa noastră... a aflat tirziu că 
regulamentul internațional per
mite o asemenea echipare su
plimentară ! Deși am avut de
legat la consfătuirea la care 
s-a luat această măsură, deși 
respectivele documente se a- 
f’.ă la federația de specialitate 
încă de acum cîteva luni !

Revenind la concursul pro- 
priu-zis: din capul locului tre
buie spus eă a fost cel mai 
spectaculos, cel mai tehnic, din 
cele disputate vreodată la noi 
în țară. Au fost prezente la 
starturi valori certe aîe auto
mobilismului european. între

în campionatele de motocros pe ech

PILOȚII DE LA TORPEDO ZAI
AU CUCERIT 4 DIN CELE

Campionatele Republicane de 
motocros pe echipe, ediția 1989, 
și-au derulat ultimele secven
țe pe traseul de la Vălenii de 
Munte, în organizarea (bună) 
a A.S. Locomotiva Ploiești.

Dacă la clasele 50 și 80 cmc 
alergătorii de la Torpedo Zăr- 
nești (antrenori: P. Miilner — 
principal, E. Miilner —- se
cund) aveau evidente șanse la 
titlu, iar steliștii (antrenori : 
Gh. loniță și P. Paxino) con
duceau cu autoritate Ia 125 
cmc. în schimb reprezentanții 
celor două secții erau despăr- 
țiți de o mică diferență (6 p) 
în clasamentul general al ce
lor mai puternice metociclete 
(250 cmc seniori), anunțînd e 
pasionantă luptă pentru întîie- 
tate. Previziunile s-au adeve
rit. spre satisfacția celor pes
te 6 000 de spectatori. Moto- 
crosiștii din București și Zăr- 
nești s-au angajat din start 
într-o aspră întrecere și P. Ti" 
tilencu (T), aflat în frunte, 
derapează pe contrapantă și. în 
cădere. îl „agață" pe FI. Pop 
(S). care, printr-un superb e- 
fort (a împins în pantă moto
cicleta pentru a porni motorul), 
continuă cursa, șpre deosebire 
de adversarul lui, care se ale
ge cu frine'.e defectate. Profi- 

vechi, sînt Vlad și Trancă. Lo
tul va fi completat, probabil, 
cu Costea și Moțoc.

Cel de-al doilea meci din ca
drul turneului rugbyștilor din 
Zimbabwe va avea loc la Bra
șov, duminică, în compania 
Selecționatei A a României, 
care cuprinde 25 de jucători : 
Carp, Șerban, Sasu, Boldor, 
Kăccan, Lungu, Sava, Neaga, 
Ignat, Domocoș, T. Coman, 
Doja, Nistor, Șugar, Murariu. 
Răducanu, Dumitraș, S. Cio- 
răscu, Oroianu, Vasluianu, Co
libă, Stan, Pașcu, Dumitrescu 
și Leonte. Antrenori — M. 
Naca și Th. Rădulescu. Și aici, 
un posibil indisponibil, Ignat...

De reținut amănuntul că a- 
tît la Constanța, cît și la Bra
șov, interesul pentru aceste 
două întîlniri internaționale de 
rugby, deși amicale, este deo
sebit, biletele fiind solicitate 
încă de săptămînă trecută. A- 
fișe cu programul ambelor me
ciuri pot fi văzute peste tot. 
Apropo de program, amintim 
Că la Constanța, meciul va a- 
vea loc miercuri, de la ora 17, 
iar la Brașov selecționatele A 
ale celor două țări vor juca 
duminică, în cuplai cu partida 
dintre formațiile Tractorul și 
Unirea Alba Iulia din cadrul 
Diviziei B de fotbal, seria 
a II-a.

care un Viktor Kazankov, un 
Toivo Asmcr sau un Ulrich Mel- 
kus nefiind exclus ca ei să parti
cipe cît de curînd chiar și in 
întrecerile contînd pentru F. 3. 
Pe linia dreaptă a traseului, 
lungă de 700 de metri (circuitul 
întreg, de excelentă calitate, 
avînd 3117 metri) atingîndu-se 
vitejia comunicată cu exactita
te de radarul Serviciului Cir
culație, de 197,628 de kilometri 
pe oră ! Imaginați-vă că la a- 
ceastă viteză 3—4 bolizi veneau 
unul lingă altul, pentru a se 
angaja apoi. în același mod, 
în curba de 90 de grade care 
urma ! Și tot așa vreme de 
30 de tururi, cum s-a desfășu
rat disputa de la grupa E, în
tre Asmer, Kazankov și Pote- 
hin (toți U.R.S.S.), primii doi 
distanțîndu-se în final. iar 
Asmer cîștigînd. Probabil și 
pentru faptul că prin această 
ordine ambii își asigurau, la 
egalitate, primul loc în clasa
mentul general al competiției, 
în același clasament reprezen
tanții noștri s-au clasat după 
cum urmează: 14 — Mircea 
Ponta, 22 — W. Hîrschvogel, 
27 — Gheorghe Cioacă, 29 —
Eugen Peteanu.

La grupa A. în concursul re- 
șițean învingător a fost Vla
dimir Egorov (U.R.S.S.). după 
o luptă extrem de spectaculoa
să cu Petr Bold (Cehoslovacia), 
învingător în clasamentul ge
neral — Iuri Katzai (U.R.S.S.) 
piloțil noștri clasîndu-se pe 
locurile 18 — Horia Andronic, 
20 — Nicu Grigoraș, 32 — Vic
tor Nicoară, 33 — Dinu Silviu, 
35 — Ovidiu Mazilu. 

5 T
tind de această mică buscula
dă, în frunte se instalează Al. 
Ilieș (Steaua), eare duminică 
ne-a amintit de zilele lui bu
ne de altădată. Din spate, for
țează permanent Fi. Pop și D. 
Titiîencu (T), fratele mal mic 
al motocrosistului care se în
drepta spre zona de reparații. 
La jumătatea manșei. în ace
lași loc de pe contrapanta bu
clucașă, liderului îi sare lan
țul de la roată, conducerea fi
ind preluată de FI. Pop. Dar. 
D. Titiîencu, care s-a dovedit 
o „piatră dură" pentru cam
pionul țării, reușește în ulti
mele ture să-l depășească pe 
stelist. după o dispută „umăr 
la umăr".

Reducînd handicapul la 4 p. 
în manșa a doua, decisivă, ste-

trezit pe p 
fel, alergăt 
cîștigat mu 
pă o confr 
cu un n* 
învingătorii 
timele secu 
„tripla" 
la 50, 
crosiștii 
lăturat

lor
80 
de 
și 

pioni absolt
rească a s 
cesul de ii 
jinului sub: 
ției de mo 
cerea Intre 
din Zărneși

CEA SAME
50 cmc — 1
P, 2. Torpe
I.R.A. Tg. 1

Echipele campioane (de la stingă) : jos : Gh. C 
Jinga la 50 cmc, I. Cojanu, z. Ferenczl, G. G 
de la Torpedo Zărnești) ; sus — E. Dor, I. B 
antrenorul P. Paxino (Steaua), la 125 cmc. antr 

D Tițiicncu
cmc.

s •*7* -..z ra

' { 1
i

Titiîencu, M. But uza,
(Torpedo) la 250

fi antrenor

de urmărire, 
pierdut, în

liștii iau un start 
Ilieș și FI. Pop 
în fruntea plutonului. în timp 
ce D. Titiîencu, forțînd nota, 
iese din traseu. Reluînd, totuși, 
întrecerea, cu o putere fizică și 
o dăruire exemplare, acesta 
din urmă face în continuare o 
veritabilă cursă 
refăcînd terenul _ ,__  _
timp ce steliștli. care schim
baseră locurile între ei, lasă 
să se întrevadă că nu le va 
scăpa invidiatul titlu. Conform 
insă legilor nescrise ale spor
tului cu motor, unde complexul 
om-mașină este determinant, 
șansa, altădată aliată steliștt- 
lor, s-a întors împotriva lor, 
tocmai cînd nimeni nu se mai 
aștepta: în ultima tură, pe o 
pantă. FI. Pop s-a oprit de 
două ori, pentru că a ratat vi
tezele și, de pe primul loc, s-a

excelent, Al. 
instalindu-se

— 1. Torpet 
Muscelul Cî 
o. (principa 
lea cu 47 p, 
mul loc în 
Z. Fercnczi 
llzatorij .■ uni 
Electro: Sf. 
cmc 1. Meci

D 3. St 
Steaua
St. R 

1

84
1.
3.
cmc — 

Poiana 308 
80 cmc — 1 
Electro 300 i 
125 cmc — 
Electro 292 | 
250 cmc — 
Steaua 327 d 
absolut (pe 
Torpedo (pr 
B. Jinga — 
p, O. Spirei 
tilcncu J" 
529 p, 3.

n.
50

se

In prima etapa a

JOCURI ECHILIBRATE Șl C
Etapa inaugurală a Diviziei A 

de popice — prima erupă valori
că. s-a desfășurat in nota de do
minare a gazdelor. doar Ia cite- 
va intiinlri victoria fiind de Tțăr- 
tea oaspeților lată rezultatele ;

FEMININ

si Ana
Electro-

ffi HIDROMECANICA BRAȘOV
— ELECTROMURES TG. MU
REȘ 2330—2414 (2—4). Ca si în
camDlonatui nrecedent braso- 
v cn.ce! c ioacă oartidele de a- 
casă dc arena Rulmentul din lo
calitate. ceea ce le creează în 
continuare nrobleme în acomoda
rea cu Distele. O dovedește nu
mărul mare de lansări în ..sol" 
ale gazdelor (24) : Ana Tiru (7) 
Lucia Vesoan (6) si Anemarie 
Covacs (5) .camnioane" nedorite 
in acest sens De Dartea cealaltă 
oasnetele- fără Doina Tăgeon în 
foi-matie. au abordat meciul cu 
încredere demonstrînd nreeizie 
mai ales în manșele ..izolate". 
Remarcate : Mariane Halalal — 
430 Rodica Baciu — 409. 
Krecenski — 408 de la ------- .
mureș, resnectiv. Florica Zaharia
— 405. Anemarie Covacs — 402 si 
Elena cîmpan — 400. A arbitrat 
N Brădeseu din București (Carol 
GRUIA-coresD ) a VOINȚA PLO
IEȘTI — PETROLUL BAICOI 2591 
—2393 (5—1). Partidă la discreția 
Dloieștenilor. cu Mihaela Nuță-A- 
lexandru — 462 si Constanța 
Constantin — 451 în formă de zi
le mari De la oetroliste. doar 
Tonia Oiteanu — 431 s-a Drezen- 
tat la adevăratul său Dotential 
A arbitrat I. Tismănar din Bra
sov (Octavian BALTEANU- 
coresn.) • VOINȚA TIMIȘOA
RA — VOINȚA TG MUREȘ 2304 
—2242 (4—2). Considerat ca fiind 
unul din meciurile tari ale eta- 
Dei. oartida a avut multe mo
mente frumoase, ambele comba
tante contribuind la realizarea 
lor. Au cîștigat timisoreneeîe 
datorită unui olus de mobilizare

si ambiție. 
Ciobanu — 
397 de la in 
resi — 395 
(Constantin 
VOINȚA Gj 
2484—2387 (£ 
bun nivel 
punctat ma 
Vasile — 4: 
433 si Lica 
gazde, (resi 
ban — 412. 
coresD.i.

VOINȚA 
LAROMET 
tentată cu i 
tre cele dc 
ale tării a 
le unui dei 
nice deoseb 
Diste si mai 
nă 
să 
de 
au 
(V) 336
a eî'u'eî eclii 
lungește, si 
— 360 d d 
soerant. i 
manșe (131 
Dlus de di 
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$. PAVELESCU

PROGRAMUL ȘI ARBITRII ETAPEI A 5-a A DIVIZIEI A

DIVIZIA C

Pitești se
JOI. 21 SEPTEMBRIE

SERIA I

(ne 
cu 
u-

trașcu (Constanta) și D. Crăciun 
(Cluj-Napoca).

5 o (9—1).
4 D (9-7).

pe

PETROLUL - F. C. ARGEȘ i 
Ad. Porumboiu (Vaslui) ; Gr.

V. Dridea) a demarat 
ca de obicei Petrolul 
dezinvolt ne contra- 

2—3 oameni (recrutat! 
dintre Mocanu. St.

DUMINICA, 24 SEPTEMBRIE

• Mîine se dispută la Boto
șani partida restantă de Divizia 
B dintre echipele C.S, Botoșani 
si Șiretul Pașcani.

MIERCURI, 20 SEPTEMBRIE

S.C. BACĂU — F.C. OLT 1 Gh. 
Constantin (Rm. Vtlcea) : M. 
Constantinescu (București) și I 
Danciu (Petroșani),

CORVINUL — „U“ CLUJ-NA
POCA : V. Angheloiu (București) : 
C. Corocan (Reșița) și I. Toma 
(P. Neamț).

F.C.M. BRAȘOV — SPORTUL 
studențesc : l. Igna (Timi
șoara) ; C. Gheorghe (Suceava) 
Si v. Banu (Ploieștii.

Macavei (Deva) șl T. Demian 
(Zalău).

STEAUA — F.C. INTER : O.
Ștreng (Oradea) : I. Velea (Cra
iova) șl P. Abrudan (Clui-Na- 
poca).

VICTORIA - F.C. BIHOR î Cr.
Teodorcseu (Buzău) ; Gh. Dumi-

Dunărea Giurgiu 7-0 I • Din, 
... dreptul Dunărea Zimni-

JIUL — FIJlCARA : N. DInescu 
(Rm. Vilcea) ; I. Cot (Ploiești). 
A. Role-a (București).

Premisele acestui meci de ma
rc interes. Dinamo — Petrolul 
(greu de prevăzut înaintea înce
perii campionatului, să recu
noaștem) s-au validat ne deplin 
ne parcursul primei reprize, care 
a prilejuit un ioc de deplin an
gajament purtat in viteză. cu 
combinații elaborate sau de
clanșate rapid, eu faze ofensive 
care aduceau în nrim-plan... por
tarii. cu intervenții in extremis 
ale liniilor de fundași. Meritul 
era ai ambelor echipe, dună cum 
comună era. însă, si incapacita
tea lor de a materializa Pe 
tabela de marcaj acțiunile bine 
concepute Si în timp ce Dinamo 
(oarecum surprinsă de replica 
deosebit de vivace sl ordonată a 
elevilor lui 
mai greoi 
se lansa 
atacuri în 
de regulă. _____ _______  _ .
Matei. Bîscă, Greaca sl Catinca), 
profitînd si de largile culoare 
ale apărării adverse (preocupată 
în primul rînd de faza ofensivă). 
d.ar le irosea la fel de dezinvolt 
în preajma buturilor lui Stelea. 
Au ieșit apoi „la rampă* băieții 
lui M Lucescu. care deși înscri
seseră in min. 20 prin Răducioiu 
si se aflau tot mal des în tere
nul advers, nu-si creau poziții 
de gol ne măsura dominării ior 
(mai puțin inspirați ca de obicei.' 
Mateut si vaișcovici ; neîncadrat 
încă în ioc. fundașul Meszaroș).

Cel de al doilea gol al lui Ră- 
ducloiu înscris cu puțin înain
tea încheierii reprizei, a schim
bat. însă, fata jocului. Pentru că. 
după pauză. Petrolul n-a mai pu
tut face fată ofensivei dinamo- 
viste („ne plan psihic am căzut* 
— opina antrenorul secund plo
ieștean C Onrișan) comoarti-

mentul median a cedat primul 
în confruntarea cu Sabău. Ma
teut. Lupu. Răducioiu. Timoftc 
(ultimul abia intrat, lărgind o- 
rizontul) angrenînd si nesiguran
ța liniei de fundași, care, uzată 
prin intervenții repetate, nu l-a 
mai putut oroteia ne portarul 
Liliac, astfel îneît scorul a luat 
proDortii.

Pentru Dinamo, iocul Petrolu
lui d>n prima repriză o însemnat

(credem !) un serios nrilej de 
reflecție înaintea returului cu 
echipa din Tirana Dorința re
prezentantei noastre în Cupa Cu
pelor de a se desprinde repede 
de adversar, concepția sa ofensi
vă. nu trebuie să ducă la negli
jarea fazei de apărare sau la 
precipitare în fazele de poartă 
Pentru Petrolul, eseeul sever 
din această etapă trebuie să a- 
ducă (credem !) doar o reașeza
re a forțelor nentru că acestea 
există, realmente în echipă.

Mai întâi, cîteva cuvinte — din- 
coio de cele spuse In cronică — 
despre învingătoarea din Trivale. 
Steaua rămlne Steaua, La Pi
tești a evoluat ca acasă o- 
fensiv cu aplomb, manifestîndo 
deosebită poftă de ioc. Victoria 
ei este indiscutabilă, dar nu a- 
supra jocului echipei noastre cam
pioane vrem să ne oprim acum 
ci la ceea- ce se întîmplă în ta
băra adversarei ei de duminică. 
F.C. Argeș, ajunsă într-o situație 
de neinvidiat

O programare nefavorabilă — 
cu Dinamo sl steaua pe teren 
propriu si cu trei deplasări gre
le în primele cinci etape — pentru 
echipa 
put de 
decis... 
după 
,.ll“-le

niteșteană în acest înce- 
campionat 1 Dar. asa a 

computerul si iată că. 
360 de minute de ioc. 
pregătit de Alexlandru 

Moldovan aiutat de jucătorii 
Soeriatu si Stancu nu a obtlnut 
nici un punct, mareînd UN SIN-

GUB GOL si PRIMIND NOUĂ. 
S-a spus că în partida cu Dina
mo F.C Argeș a jucat bine. 
Președintele clubului. Dan Silvă- 
șan, considera înaintea meciului 
cu Steaua că si ia Constanta 
formația, jucătorii ei au evoluat 
cu destul aplomb, imoresionînd 
prin dăruire, prin efort nedră- 
muit. Exact cum au jucat oi- 
testenii si în întîlnirea cu Steaua. 
Nici unuia dintre cei 13 nu li 
se poate imputa că nu s-a „bă
tut* cu ardoare pentru fiecare 
minge. Nici vorbă de asa ceva. 
Numai că punctele din clasament 
nu vin decît rareori fără goluri ; 
or. agesenii nu marchează. Linia 
lor de soc e foarte firavă (ne 
de o narte) si foarte nutin spri
jinită de jucătorii din spate, de 
mijlocași sl fundași laterali 
de altă narte). Si în partida 
Steaua greul a fost lăsat pe 
merii apărătorilor, care au reu
șit. în cea mai mare parte a

„POLI- — DINAMO : D. O1O- 
geanu (Arad) : V. Curt (Con
stanta) și I. Niculitov (Focșani).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
F.C. FARUL : A. Moroianu (Plo
iești) ; v. Titorov (Plopcni) șl 
Gh. Vodă (P. Neamț).

A de popice
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C.F.R CLUJ-NAPOCA — E- 
LECTROMUREȘ TG. MUERS 
5331—5368 (2—4) Derbyui seriei.
masculine a fost onorat din toa
te ■ • - -
la
L.
907 
ce 
tiv _____ _
ambele formații fiind recunoscu
te centru disciplina de care dau 
dovadă pe orice arenă. (loan 
LESPUC-eoresn.) <B VOINȚA 
BUCUREȘTI - METALUL HU
NEDOARA 6277—4935 (5—1) Desi
gur se anticipa victoria bucureS- 
tenilor. dar nu ia un scor asa 
de sever. Replica palidă dată de 
oaspeți ar avea unele cauze obi
ective (3 juniori de bază lipsă 
iar seniorul T. Tâlhar accidentat) 
în aceste condiții.- înlocuitorii lor 
(care aveau ocazia să se afirme) 
nu s-au mobilizat la maximum 
sportivi ca C. Manea — 776 sl I 
Ghitulean — 759 trăgînd mult e- 
chlna înapoi. In ceea ce-1 pri
vește ne învingători, aceștia si-au 
făcut jocul obișnuit, avînd în 

,C Rădulescu — 914. veteranul 
echipei un jucător în formă deo
sebită. cu L. Muceae — 906 mai 
■ambițios ca oi-iclnd sl cu C Bă- 
nescu — 892 mai sigur ne „mi
na* lui ea anul trecut. De la oas
peți. doar M. Mănel — 871 si-a 
făcut ne deplin datoria. (Ion PA- 
NA-coresp) * C.F R. EXPLO
RĂRI C-LUNG MOLDOVENESC
— OLIMPIA 
DUSTRIALA 
5118 (4—2) ®
— MBNAUR
5112 (3—3) «
— Gloria
5073 (4—2).
transmise
V Paraschiv. Roxana Vida
P. Comsa.

p-uaidele de vedere : evoluții 
cote înalte (I. IIosu — 950.

Siktodi — 927. J Farkas — 
de la Electromures. I. Bi- 

— 928. D. Bese — 920 resoec- 
C.F.R.). sportivitate deplină.

ELECTRONICA IN- 
BUCURESTl 5175— 

UNIO SATU MARE 
BAIA BARE 5083— 

MINERUL VULCAN
BUCUREȘTI 5091— 

Rezultatele au fost 
corespondenții 

Si
de

Trecînd și de Liliac, dinamovistul Răducioiu înscrie al doilea 
gol pentru echipa sa, in meciul cu

Foto :
gol pentru echipa sa,

să stăvilească ofensiva 
campioane si dacă nu

Petrolul
Eduard ENEA

timpului, 
echipei .. _
s-ar fi marcat din penalty sco
rul putea să rămînă o—0 Dar
chiar si in această eventualitate 
fericită nentru gazde nroblema 
ar fi rămas aceeași : ÎMBUNĂ
TĂȚIREA RANDAMENTULUI IN 
ATAC. Ignat. cîndva golgeter. 
joacă prea retras Vlădoiu — cu 
frumoase calități — va trebui 
să-sl limDezească acțiunile deoa
rece multe eșuează în obstrucții

se află se pare.Iar C. Pană_ __________ __ ___
într-o perioadă fără nici un fel 
de inspirație si e mai puțin dis
pus la efort. Asa ni s-a părut în 
meciul cu Steaua, s-ar putea să 
greșim, dar să ne convinsă el 
că nu-1 asa. F.C Argeș — spu
nea unul dintre cel multi din tri
bune — va începe campionatul 
abia în etapa a 6-a ! Numai să-l 
înceapă .

Laurentiu DUMITRESCU

Df LA ON STUPID ACCIDENT, LA NEȘANSA ONOI FUNDAȘ IMPROVIZAT
Destule indisponibilități la par

tida dintre Sportul Studențesc si 
Victoria. La „oaspeți' 
D. Daniel (accident 
Mirea (încă o etapă 
în Cupa U.E.F.A si 
nu l-au folosit nentru 
rodeze eCQipa pentru 
Valencia) Topolinschi . 
tonase galbene), dar cel mai în
grijorat era antrenorul Sportului, 
LV. lonescu. care si in condiți
ile întineririi formației nu-i putea 
folosi pe Ciucă (două cartona
se). M Marian (accidentat), deci 
ambii fundași laterali sl S. Ră- 
ducanu cel care marcase trei 
goluri cu Jiul, dar care n-a fi
gurat nici ca rezervă, nu datori
tă vreunui accident ci unor 
măsuri de ordin... interior, ale 
clubului Și la toate acestea, a- 
tît de repede în min. 13. echipa 
avea să-l piardă sl pe Tudorel 
Cristca jucător valoros, de bază. 
Ce s-a în timpi at 7 Atunci, la un 
duel aerian Tîră sl Cristca au 
sărit la balon, primul cu inten
ția să prelungească balonul, cu 
capul, pe spate : al doilea, vrînd 
să-) respinsă, cu fata la adver
sar. Din ciocnirea lor. Cristea a 
suferit o gravă fractură la nas. 
Aflat la meci ea spectator, me
dicul specialist de mare reputa-

au linsit 
mai vechi). 

susDendare 
antrenorii 
că vor să 
returul cu 
(două car-

tie. D-orin Sarafoleanu. marc 
iubitor al sportului director al 
Spitalului Grivita. a intervenit 
ne loc. iar după ioc n-a mai 
plecat acasă ci s-a dus direct la 
spital cu Tudorel Cristea si a 
intrat în operație (n.n. de 1a 
club n-a fost nimeni la spital !). 
Un gest care ne-a impresionat 
profund si. la mulțumirile jucă
torului în cauză, le adăugăm Pe 
ale noastre de aici din acest 
colt de pagină sportivă.

Jocul. în aceste condiții, avea 
să sufere mai ales în tabăra 
„alb-negrilor". Cit îl privește ne 
Stancu. înlocuitorul lui Cristea. 
el s-a străduit — ca fundaș im
provizat — să-l suplinească ne 
acesta la posibilitățile lui. dar a 
avut si neșansa să înscrie auto
golul care a decis meciul, auto
gol involuntar, fază în care sl-a 
spus cuvîntul sl lipsa de expe
riență. Cît o privește ne Victoria, 
jocul său. mal ales la finaliza
re. se cere îmbunătățit. Cele do
uă mari puncte obținute, care 
i-au mal ameliorat nozitia in cla
sament. trebuii* să constituie un 
stimulent DSihic în pregătirea i”0” 
portantului meci retur cu Va- 
lencia. din Cupa U.EF.A

Constantin ALEXE

REZULTATELE ETAPEI
• Două echipe gălâțene în prim-planul seriei a lll-a • Mon

tana Sinaia din nou printre fruntașele campionatului • Metalur
gistul Cugir încearcă și in acest campionat promovarea... • Sco
rul etapei : MECON București 
tra noile promovate au început cu 
cea, Chimia Găești, Carpati Nehoiu și Unirea Dej Ș Dintre fos
tele divizonare B doar Electroputere Craiova și Dacia 
află printre liderii seriilor

Eleetro Botoșani — Metalul Ră
dăuți — amînat. A.S.A. Explo
rări Cîmpulimg Moldovenesc — 
Aurora Tg Frumos 3—0 (9—0), 
Mecanica Vaslui — Zimbrul Și
ret 3—9 (1—0). Unirea Negrești — 
C.S.M. Bucecea 6—0 (9—6).__Sțea; 
ua Mecanica 
Iași 3—0 
cău — Partizanul _ 
(0—0). Carpati Gălănesti 
74 Bîrlad 2—1 (1—0). 
torul Iași — TEPRO 
(2—1).

Pe primele locuri în

Gloria C.F.R. Galati
3—4. Foresta Gugesti _ .. 
Chimia Brăila 4 n (8—6)... 
ultimele locuri : 15 Chimia Mă- 
răsesti 1 n (3—10). 16. Lamino
rul Brăila 1 D (2—10).

Muncitoresc Drăgănestl Olt 3—2 
(9—1). Unirea Alexandria — Mi
nerul Mătăsari 6—0 (3—0). Pro
gresul Băilestl — Constructorul 
Șoimii Craiova 2—1 (9—01.__ „

Pe nrimele locuri 1 1. ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 6 D 02—1). 
9. Petrolul Ticleni 5 n (6—2). 3.
ROVA Roșiori 4 n (6—1). 4. Dună
rea Zimnicea 4 n (11—7)... pe ulti
mele locuri : 15. Minerul Mătă
sari 2 o (1—8) 
1 D (1-6)

1«. I.O.B. Bals

SERIA A Vil-a

SERIA A IV-B

— c.S.U. Meca- 
__ __ _ (2—0). Electrica 
Carpati Brasov 4—2 <9—11. 

Brasov

A lil a
n (i3-n,’ 
D (7—3).

3. Vulturii Lugoj 5 
3—4. Mineru» Vulcan 
Ceramica Jimbolia
Pe ultimele locuri : ... .
Drobeta Tr Sev 1 n J0—6) 16.
Dierna

4 _ ...
4 D (6-4)...'

15. C.S.M.

Orșova 1 d a—8).

SERIA A X-a
Oră știe — Chimia Tăș- 

Motorul Arad 
3—0 (1—0). Au-

Huși — FORTUS 
(1—0). Proletarul Ba- 

Bacău 1—0 
- FEPA 

Construe- 
lași 9—1

P« primele locuri în clasament, 
după etapa a Ill-a : 1, unirea 
NEGREȘTI 4 o (9—2). 9. Con
structorul Iași 4 n (8—2). 3—4
Explorări Cimpulung * p (6—3), 
Mecanica Vaslui 
pe ultimele locuri 
Iași lp 
cău 1 D

4 n (6-3)... 
__ ________ 19. TEPRO 
(5—7) 16. Partizanul Ba
ta—5).

SERIA A II »

Borzestl — Unirea Cris- 
(2—0). Petrolul Moinești 

Miercurea Ciuc 1—0 
Metalotehnica Tg. Mures

C.S.M. 
tur 4—1
— Rapid
(0—0). î____________ _______
— MECON Mun Gh. Gheorghiu- 
Dej 0—1 (0—1). Mureșul Toplita
— Minerul Comănesti 3—1 (1—0). 
Metalul Reghin — Otelul Reghin 
1—0 (0—0). Mureșul Luduș — 
Progresul Odorhei 2—0 (1—0). 
Metalul Sighișoara — Avînțul Re; 
ghin

Olimpia Slobozia — CaRatis 
Mangalia 8—1 (9—1). S.N. Olte
nița — Viitorul Chirnogi 4—2 
(2—1). A S A. Chimia Ploiești — 
Victoria Lehliu 9—1 (6-0) Rapid 
Fetești — Victoria Tăndăre) 9—1 
(1—0). Progresul C.S S. Medgi
dia — Portul Constanta 3—9 
(0—0). Victoria Floresti — Dună
rea Călărași 2—9 (1—0). Metalul 
Plopeni — Voința I C S Medgidia 
3—0 (1—0). CONPREF Constanta — 
ISCIP Ulm ani 4—0 (1—0).
• în meci restantă din etapa 

a H-a : Victoria Lehliu — ISCIP 
Ulmeni 2—1

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA FLORESTI 5 n (5—0),
2. ProgreSUl Medgidia 5 n (6—2).
3. Victoria Lehliu 5 n (4—2)... 
pe ultimele locuri • 15—16. Por
tul Constanta 1 n <2—6) Voința 
Medgidia 1 p (1—5)

Chimia Găesti 
jîicia Sibiu 3—0
Wetrom Brasov — Nitramanja 
Făgăraș 2—0 (1—0). I.P.A. Sibiu 
— Unirea Pitești 1—0 (0—0). E- 
leetronistui Curtea de Argeș — 
Carpati Agnita 1—0 (1—0) 
talul Rm. vîleea — Muscelul 
Cîmnulung 1—0 (1—0). Dacia Pi
tești — Carnati Mirsa 4—1 (2—J1). 
Dacia Cozia Călimănesti — Me
talul Voința Sibiu 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1 DA
CIA PITEȘTI « p (6—1), 
2. I.P.A. Sibiu 5 p (7—1). 3. Me- 
trom Brasov 5 n (6—1). 4 Elec
trica Titu 5 n (7—3)... ne ulti
mele locuri : 15. Carpati Agnita 
1 p (2—6). 16. Mecanica sibiu 0 
n (2—7).

Dacia 
nad 5—0 (3—o).
— C F.R Simeria
rui Brad — Dacia Mecanica O- 
răstie 1—2 (0—0). Strungul Chișl- 
neu Cris — Unirea Tomnatic 2—1 
(1—0). înfrățirea oradea — Ote
lul Or. dr. Petru Groza 2—* 
(2—0). Șoimii Lipova — Gloria 
Beius 2—1 (1—1) Unirea Sînnl-
colau — Voința Oradea 5—1 (1—H* 
Minerul Or dr. Petru Groza 
Petrolul Arad 2—0 (1—0).

Pe nrimele locuri : 1.
fratihea 
2. Strungul 
(9—21. 3. țiuHa>
Groza 5 p (5—2).
tocuri

• locuri t 1. In- 
ORADEA 6 P (8—>)» 
Chisineu Cris 5 n 

Minerul Or. dr P. 
—. - „ .- ne ultimele

15. Gloria Beius 0 D 
(2—7) 18. Unirea Tomnatic 6 O
(1—10).

SERIA A XI-a

SERIA A VIII-a

SERIA A

(2—6) Voința

V-a

Giurgiu
București

0—3 (0—1) Textila Buhusi 
Viitorul Gheorghen! 2—0

(1—0)
Pe 

Mu».
2 C.S.M. Borzestl 6 p (9—2). 
Metalotehnica 
(10—2)...

primele locuri : 1. MECON 
Gh Gheorghiu-Dej 6 p (9—0), 

‘ “ 3.
___ Tg Mures 4 n 

... .. pe ultimele locuri : 15.
R >d Miercurea Ciuc 0 p (1—4).
16 Minerul Comănesti 0 o (2—10).

seria a ni a
Arrubium

Ba- 
Galati 

— pe- 
(1-1). 

progre- 
Foresta

3-0

Laminorul Brăila 
Măcin 1—2 (0—1). Granitul 
badag — Mecanosnort 
0—0. Progresul Isaccea - 
trolul Brăila , Ianca 3—2 
Tricotext Paneiu — C.S. ~ 
s-’ Brăila 2—0 (1—0). 
Gugesti — Celuloza Adiud 
(2—0) Stiinia NAVROM Galati — 
Gloria C.F.R. Galati 1—3 (0—2), 
Chimia Brăila — Chimia Auto
buzul Mărăsesti 3—1 (1—1), Glo
ria ivești — FCM Delta Dinamo 
Tulcea 2—0 (2—0)

Pe nrimele locuri : ‘ 1—2. ME- 
CANOSPORT GALATI 5 n (10—2),

F.C.M. Victoria ______
C F.R.-B.T.A, București 4—1 
(3—0). mecos București — Avi
cola Crevedia 6—1 (2—1). MECON 
București — Dunărea Giurgiu 
7—0 (3—0) Tehnometai București 
— Viscofb București 4—2 (2—1) 
Rapid Braniștea — Progresul 
1MUC București 0—3 (0—1).
IM.G. București — Danubiana 
București 2—1 (1—0). Metalul
București — IUPS 'Cliitfla 4—0 
(2—0) A.SI.C București — Au
tomatica București 2—1 (1—1).

Pe nrimele tocuri : I. A.S.I.C- 
BUCUREȘTI 5 n (3—1). 2 Meta
lul București 4 n (9—1). 
MECON București 4 d (9—2). 
Danubiana București 4 o (8—3). 
pe ultimele locuri 
Giurgiu 2 . "
Braniștea 0 p (1—10).

Carpati Covasna — Metalul Tg. 
Secuiesc 2—0 (1—0) Precizia Să- 
cele — Metalul Filinestl 2—0 
(1—0). Minerul Filinesti — Mine
rul Baraolt 1—0 (1—0). Cimentul 
Fieni — Petrolul Berea 6—1 (3—0). 
Montana Sinaia — Hidrotehnica 
A S A. Buzău 5—0 (1—0) Electro 
Sf Gheorghe — Unirea Cîmpina 
4—0 (1—0). Carnati Nehoiu — Pe
trolul Băicoi 3—1 (1—1). Chimia 
Buzău — Minerul Sotînga 9—1 
(1—0).

Pe nrimele locuri : 1. MON
TANA sinaia 6 o (12—1), 
2. Chimia Buzău 5 n (5—2). 3.
Electro Sf Gheorghe 4 d (7—3)... 
ne ultimele locuri : 14—15. Mi
nerul Sotînga 2 d (2—6). Petro
lul Berea 2 o (3—T) 16 Unirea
Cîmpina 1 o (2—8).

Metaiurgistu) Cugir — Industria 
Sîrmel Cimoia Turzll 2—0 (1—0),
Oașul Negrești — Metalul Aiud 
3—1 (1—1) Minerul Băita — La
minorul Victoria Zalău 3—0 (2—0), 
Victoria Cărei - Kc-- 
tura Șimleu 6—1 £^”3) 
Cluj-Napoca — “
bes 4—0 (2—0)

Mobila Armă- 
-) c.u.G.

Energia Se- 
-. CUPROM Baia 

Mare — Minerul Sărmăsac 5—1 
(3—1). Soda Ocna Mures — Sticla 
Ariesul Turda 1—1 <0—1). Unirea 
Dej _ Voința Oas Negrești 3—0 
* Pe' primele tocuri : 1 META
LURGISTUL CUGIR 6 P (»-0>• 
3. Minerul Băita 5 n (6—2). 3 Vic
toria Cărei 4 b (9—4). 4. Uni-ța 
- ■ ■ B (9—5).. »e ultimele
„auri 15. Mobila Șimleu 1 P 
(1—7). 16, Metalul Aiud 0 o (2—7).
Del 4 
locuri

SERIA A Xll-a

Roman —
2—1 (2—1)

Minerul
Bradul 

Vatra

3 
4.

SERIA A IX-a

15 Dunărea 
p (1—12). 16. Rapid

SERIA A VI-a

Electroputere Craiova — ROVA 
Roșiori 6—1 (3—0) Chimia Tr. 
Măgurele — Petrolul Stolna 5—0 
(3—0). Dunărea Zimnicea — Pro
gresul Corabia 5—1 (3—1) Pe
trolul Ticleni — Viitorul C.S.S. 
Drăgăsanl 2—1 (1—1). Recolte
Stolcănesti — I O B Bals 2—0 
(1—0) Spicul Coteana — Sportul

Automecanica Reșița — Minerul 
Anina 2—1 (1—I) Energia Ti
mișoara — C S M Caransebeș 
1—1 (1—0) Vulturii Lugoj — Mi- 
ne-ul Moldova Nouă 5—0 (1—0). 
Ceramica Jimbolia — Dierna or
șova 4—0 (2—0) Minerul Lupeni 
— Mecanizatorul Simian 4—0 
(4—0) Minerul Stilnta Vulcan — 
A.S. Paroseni 1—1 (1—0). AS. 
Sînmartinul Sîrbesc — Retezatul 
Hațeg 2—1 (1—0) C.S.M. Drobeta 
Tr Sev — U M. Timisoara 0—1 
(0—01

Pe nrimeie locuri : 1. MI
NERUL LUPENI 6 D (10—3),

Laminorul 
Baia Borsa 
Viseu — Steaua Minerul 
Dornei 3—2 (0—2) Mecanica Bis
trița — Metalul Roman 3—0 (2-0), 
Minerul Gura Humorului — La
minorul Beciean 3—1 (3—0) Mi
nerul Crucea 
4—0 (3—0) Cetatea Tg. 1
— Relonul Săvinesti 1—1 
Minerm Cavnic — Avîntul 
sin 5—0 (1—0) Minerul Baia
— C.I.L Sishet 1—1 (0—0),

Pe primele locuri : 1 _. .
SIGHET 5 » (8—2) 2 Minerul
Cavnic 4 » (15—4). 3. Relonul Să
vinesti 4 n (6—3) . ne ultimele 
locuri : 14 Laminorul Beciean 
2 o (6—8) 15. Minerul Vatra Dor
nei 2 n (10—14) 16. Metalul Ro
man 0 o (1—8).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

Beciean 3—1 (3—0)
Chimia Năsăud 

Neamț 
(0—0). 
Fra- 

Sprie

CilA

16.



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 8

§

Campionatele Mondiale

ELENA CEAUȘESCU,
ALȚI DOI PUGILIȘTI ROMANI VICTORIOȘIa
MOSCOVA, 18 (prin telefon,

IN JUDEȚUL BOTOȘANI
(Urmare din pag- 1) u-

50 000 de cetățeni ‘reprezentînd 
toate categoriile de oameni al 
muncii din Botoșani și așeză
rile învecinate. Participanții Ia 
adunare au ținut să salute din 
nou, cu întreaga lor dragoste 
și recunoștință, pc secretarul 
general al partidului, de nu
mele și activitatea căruia se 
leagă strălucitele realizări care 
au schimbat înfățișarea jude
țului șl viața locuitorilor săi.

Apariția la balconul sediu
lui comitetului județean de 
partid a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost salu
tată cu îndelungi aplauze, cu 
puternice uralc și ovații. Se 
scanda cu însuflețire „Ceaușescu 
— P.C.R. „Ceaușescu și po
porul!", „Stima noastră și niîn- 

• dria, Ceaușescu — Româ
nia „Ceaușescu — Pace
„Ceaușescu reales la al XIV-lea 
Congres !".

Adunarea a fost deschisă, de 
tovarășa Elena Nae, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Botoșani al P.C.R. In 
continuare au luat cuvintul to
varășii: Sava Băetu, secretarul 
Comitetul de partid de la în
treprinderea de Sticlărie și 
Porțelan Dorohoi; Mihai Tănase, 
președintele Cooperativei Agri
cole de Producție Trestiana, și 
Constantin Huțu, secretarul Co
mitetului do partid do la în
treprinderea „Electrocontact" 
Botoșani.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-a fost adresată rugămintea 
de a lua cuvintul la această 
mare adunare populară.

Intimpinat eu vii ți puternice 
aplauze, a luat 
varâțul NICOLAE 
secretar general 
Comunist Romârt,
Republicii Socialiste România.

Cuvîniarca secretarului ge
neral al partidului, transmisă 
direct de posturile noastre de 
radio și televiziune, a fost ur
mărită cu deplină aprobare și 
satisfacție, fiind subliniată in

cuvintul to- 
CEAUȘESCU, 
al Partidului 

președintele

care se folosește la această e- 
diție a „mondialelor11 în pre
mieră. „Scorul1 cu care a cîș- 
tigat Mărcuț meciul disputat 
duminică, în compania irlan
dezului Roy Nash, a fost și mai 
categoric: 29—13. Nu este prea 
simplu de explicat cum func- 

, ționează această „mașină de 
punctaj", pe care o mînuiesc 
arbitrii ds la mese, dar putem 
spune că, pînă acum, nu s-a 
petrecut nici un incident ne
plăcut, ne referim la decizii e- 
ronate.

Partida dintre „semimijlociul" 
nostru Francisc Vaștag și ir
landezul Joseph Lowe s-a des
fășurat sub semnul unei cate
gorice superiorități a sporti
vului român. Vaștag a luptat 
curajos, atacînd cu lovituri va
riate și foarte dure încă din 
primul minut. Lowe a acuzat 
din plin directele și croșeele 
primite, opunînd o rezistență 
din ce în ce mai puțin pericu
loasă pentru Vaștag. în rundul 
3, Lowe este expediat la podea, 
numărat, apoi salvat de gong 
de la un foarte posibil k.o. 
Reprezentantul nostru a primit 
decizia de învingător la puncte

cu 29—8, un punctaj care re
flectă clara sa superioritate. 
Marți, delegația noastră la 
„mondiale" va avea emoții 
doar pentru un singur concu
rent român și anume pentru 
tînărul Octavian Stoica. El îl 
va avea ca adversar pe cam
pionul gazdelor Ia categoria 
pană, Airat Hamatov.

Paul IOVAN

Ș. de la trimisul nostru special).
5- Cea de a V-a ediție a Cam- 

pionatelor Mondiale de box 
continuă sub semnul aceluiași 
mare interes manifestat de pu
blicul spectator, care asistă în 
număr mare la galele desfășu
rate în sala „Olimpiiski", cu o 
capacitate de 17 000 de locuri. 
Boxerii români continuă cu 
succes cursa spre fazele supe
rioare ale competiției. Luni, 
au urcat treptele ringului Ni
colae Aliuță și Francisc Vaș
tag, amîndoi mareîndu-și de
butul la „mondiale" cu victo
rii. Aliuță l-a intilnit în limi
tele .categoriei muscă pe cam
pionul bulgar Martin Kîrstev, 
în compania căruia a făcut do
vada unor bogate cunoștințe 
tehnice. Practicînd un box 
curat, tehnic, preferind să lo
vească cu directe, Aliuță a 
punctat mai mult decît Kîrstev, 
ale cărui atacuri au fost con
tracarate cu destulă ușurință, 
deși multe dintre ele s« vo
iau... decisive. Boxerul român 
a primit decizia de învingător 
la puncte cu... 23—12, după 
calculele mașinii de punctaj

repetate rînduri cu ovații și 
rale, cu îndelungi aplauze.

Aprecierile, indicațiile și în- îj 
demnurile tovarășului^ 
Nicolae ----------  — -- 55
profund 
prezenți

Marea 
încheiat 
ziastă, de vibrant patriotism. § 
Participanții au făcut din nou sj 
o călduroasă manifestare de § 
dragoste șl prețuire pentru îj 
conducătorul iubit al partidu- § 
lui și statului nostru. §

* §Tovarășul Nicolae Ceaușescu, § 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele § 
Republicii Socialiste România, § 
împreună cu tovarășa Elena 5 
Ceaușescu s-au intilnit, luni § 
dimineață, cu membrii Birou- -5 
lui Comitetului județean Boto- Ș 
șani al P.C.R. «

Pornind de Ia activitatea § 
desfășurată, de la consta- § 
țările și concluziile desprin- Șs 
se în timpul vizitei, tovarășul § 
Nicolae Ceaușescu a apreciat §

tin șCeaușescu au găsit 
ecou in inimile celor Ș 
la adunare.
adunare populară s-a Șî 
intr-o atmosferă entu- §

C M. masculin ds handbal (tineret)

ECHIPA ROMÂNIEI
CALIFICATA IN TURNEUL

SEMIFINALELOR

că, deși bune, pe ansamblu, re- Ș

....... ‘Ipe deplin posibilitățile exis
tente, marile resurse pe care 
le are județul.

In încheierea ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că orga
nizația județeană de partid, 
Consiliul popular județean, 
toți oamenii muncii din județ 
vor acționa cu întreaga răs
pundere, în spirit revoluționar, 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin, pentru 
îndeplinirea, în 
înaltă calitate și 
planului pe 1989 și 
cincinal.

(Urmare din doo I)

i

condiții _ de 
eficiență, a 
pe întregul

★
La plecarea din 

Botoșani, t o v 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu au fost salu
tați cu aceleași sentimente de 
aleasă dragoste și prețuire, cu 
entuziasmul ce s-a manifestat 
pe tot parcursul vizitei. Nu
meroșii cetățeni prezenți ia ce
remonia plecării au aclamat și 
ovaționat cu înflăcărare pen
tru partid și secretarul său 
general.

municipiul 
a r ă ș u 1 
și tovarășa

în ultima zi a preliminari
ilor Campionatului Mondial 
masculin de handbal tineret, 
care se desfășoară în Spania, 
s-âu înregistrat următoarele 
rezultate: GRUPA A: R. F. 
Germania — Spania 22—21 
(10—12), Islanda — Cehoslova
cia 25—24 (12—9) ; GRUPA B : 
Polonia 
Suedia 
(U-5) ; 
via — 
Coreea 
32—24 
Austria 
U.R.S.S.
(16—9). Pentru etapa următoa
re. a semifinalelor, s-au cali
ficat următoarele echipe: SE
RIA I: R. F. Germania, Spa
nia, Islanda, Suedia, Ungaria 
șl Polonia ; SERIA A Il-a : 
Iugoslavia, Corcea de Sud, 
Franța, U.R.S.S., România și 
Austria. Selecționata Româ
niei va susține partidele semi
finale după următorul pro
gram : marți 19 — cu Coreea 
de Sud ; miercuri 20 — cu 
Iugoslavia; vineri 22 — cu 
Franța. Rezultatele din gru
pele preliminarii contează în 
semifinale.

— Egipt 32—19 (20—7),
— Ungaria 25—17
GRUPA C : Iugosla- 

Franța 24—13 (14—6).
de Sud — Algeria 
(12—16) ; GRUPA D :
— S.U.A. 36—13 (19—4),

— România 30—22
2. Grecia 7:07,47 ; 3 Bulgaria 
7:20,67. 2 vîsle juniori : 1. Româ
nia 7:20,50 ; 2. Grecia 7:37,61 ; 3. 
Bulgaria 7:47,34. 'i rame juniori: 
1. România 7:29,G5 ; 2. Bulgaria 
7:50,40 ; 3. Grecia 8:23,44. Simplu 
juniori s 1. Grecia 7:55.35 ; 2. Bul
garia 8:16,16 ; 3. România 8:25,57. , 
4 rame juniori : 1. România 
6:37,38 ; 2. Bulgaria 7:07,24 ; 3.
Grecia 7:09,09. 4 visle juniori : 
1. Bulgaria 6:28,04 ; 2. Romani» 
6:30,18 ; 3. Grecia 6:52,32. Simplu 
cadete : 1. România 8:35,21 ; 2.
Bulgaria 9:04.66 ; 3. Grecia 9:27,64. 
Simplu junioare : 1. Grecia
8:27,74 : 2. România 8:45,56 ; 3.
Bulgaria 9:42.66. 2+1 juniori S 1. 
România 7:40,47 ; 2. Grecia 7 : 
43,74 ; 3. Bulgaria 8:50,59. 8+1 se
niori : 1. România 6:10,01 ; 2,
Grecia 6:19,10 ; 3. Turcia 6:32,70.

la simplu cadete, Thekla Luka 
(Grecia) la simplu junioare, 
C. Dan — C. Badea + Gh. 
Dinișel (la 2+1 juniori), V. To- 
moiagă — V. Robu — D. Po
pescu — D. Năstase — I. Snep 
— D. Neagu — O. Cocuți — I. 
Bălan + Gh. Marin la 8+1 se
niori.

Duminică a avut loc reuniu
nea federațiilor de canotaj din 
Balcani, la care s-au operat 
modificări în statut și în re
gulament. S-a hotărît ca în 
luarea deciziilor să funcțione- 

. , iar 
... ____ __ _____ numărul
probelor, acestea s-au mărit 
pentru viitoarea ediție cu 4 la 
junioare și cu una la senioare, 
făcîndu-se mențiunea că 
mărul sportivilor înscriși 
concurs va rămîne același.

Concursul programează 
tăzi. începînd de la ora 10, pro
bele seniorilor.

Rezultate tehnice : simplu ca
det! : 1 România 8:03.94 : 2.
Grecia 8:10.92 : 3. Bulgaria 8:44,73. 
4+1 juniori : 1. România 6:51,34;

l

I

1 — ....... _.......
Ș ze principiul unanimității,
5 în ceea ce privește nun
I

italia : NAPOLI, DE LA 
LA 3—2 ...

La C. M. și C. E. de haltere de la Atena

NOI SPERANȚE2 PENTRU REPREZENTANȚII NOȘTRI
ATENA, 18 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru 
Am relatat în ziarul 
ieri despre succesele 
sîmbătă și duminică 
primii doi halterofili 
intrați în „focul" Campionate- _ __ _____ , , ___ __
lor Mondiale și Europene, ce vea să decidă ordinea la total, 
se desfășoară în sala Glyfada 
din capitala Greciei. Am ră
mas însă, credem, datoi-i cu 
eîteva amănunte privind pres
tația lui Attila Czanka, urcat 
pe podiumul întrecerilor dumi
nică seara, cînd am transmis 
doar rezultatele strict tehnice.

Revenim, deci, asupra între
cerilor categoriei 60 kg. Czan
ka a avut o serie excelentă la 
„smuls", unde a ridicat 130.135 
șl, în a treia încercare. 137,5. 
Cu aceste rezultate, sportivul 
nostru s-a clasat pe locul al 
doilea, la egalitate cu Li Jae 
Sen (R.P.D. Coreeană) și Ni
kolai Peșalov (Bulgaria), de-

special), 
nostru de 
realizate 
seara de 

români

vansîndu-i, însă, datorită fap
tului că a fost 
cîntarul oficial.
mult poate conta 
corporală față de limita maxi
mă a categoriei ! Am așteptat 
cu emoție „aruncatul", care a-

mai ușor la 
Iată cit de 

greutatea

S-a dat o luptă acerbă pentru 
poziția a doua între Czanka și 
Peșalov. Sportivul nostru a in
trat la 160 kg. apoi a ridicat 
167,5, în timp ce Peșalov a în
ceput cu 162,5. ratînd însă la 
170. In acest moment. Czanka 
solicită o bară de 170, dar iese 
pe podium abia în clipa în 
care mai erau doar 50 de se
cunde pînă la expirarea tim
pului regulamentar. Concentrat, 
Czanka nu aude strigătele an
trenorilor săi, care îi cereau să 
se grăbească. Apucă bara, o 
echilibrează și. cînd să efec
tueze încercarea, se aude gon
gul care anunța epuizarea tim
pului... Sîntem convinși că

Czanka ar fi ridicat 170. reu
șită cu care ar fi schimbat în 
argint cele patru medalii de 
bronz. Se subînțelege că Pe- 
șalov. stimulat de... nereușita 
lui Czanka, „aruncă" 170 kg 
și intră în posesia medaliilor 
de argint. Păcat, desigur, mare 
păcat, dar și greșelile fac par
te din luptă, din întrecere și 
singura noastră consolare nu 
poate fi decît aceea că, pe vi
itor, nu vor mai fi repetate, 
pentru că. nu-i așa ?, omul mai 
învață, adeseori, și.din greșeli. 
Oricum, în ciuda acestei mari 
erori, Czanka a cucerit, totuși, 
6 medalii la C.M. și C.E., din 
care 2 de argint și 4 de bronz.

Să așteptăm acum, cu în
dreptățite speranțe, viitoarele 
evoluții ale halterofililor noș
tri. ferm hotărîți să sporească 
zestrea celor 12 medalii cuce
rite în primele două zile ale 
întrecerilor.

Ion OCHSENFELD

LUDta pentru lo scudelto oferă 
mereu cele mal interesante su
biecte de comentarii și nici în 
etapa a 5-a lucrurile n-au stat 
altfel 1 Campioana en titre. In
ter, a detronat pe Juventus, li
dera intermediară de pînă du
minică. cu două superbe goluri 
semnate de Matthâus (sut-bombă 
de la 25 de metri) și Klinsmann, 
noua achiziție, sosită de la Stutt
gart. Punctul torinezilor a fost 
opera lui Marocchi. Profilând. Na
poli a preluat conducerea, dar 
nu fără uriașe emoții, fiind con
dusă acasă, cu 2—0, de Fioren
tina. In repriza a doua a intrat 
Maradona care s-a „ilustrat" 
prin., ratarea unui 11 metri. ' ' ' ‘ - - - Ca.

87 !) 
Alte
1-1 
lu!

ATLEȚII JUNIORI ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
* Meciul dintre echipele de 

juniori (născuți pînă în anul 
1970) ale României și Poloniei 
s-a încheiat cu două frumoa
se victorii ale reprezentative
lor țării noastre. Fetele au 
reeditat victoria de anul tre
cut, din deplasare. Deci: Româ
nia — Polonia 98—74 p. Bă
ieții, printr-un admirabil efort, 
după ce fuseseră conduși, la 
finele primei zile, cu 7 p, au 
refăcut handicapul obținînd, în

final, un meritat succes: Româ
nia — Polonia 105—104 p. Cla
samentul general arată astfel: 
ROMANIA — POLONIA 203- 
178 p.

lată 
băieți : 
(3. FI.
SzSke ______ ___ ... .
vramescu 14:24,27, 3 000 m obst. : 
St. Ster 9:23,11. 10 km marș : 
Liplek (P) 46:12,85 (2. M. stoica 
49:04,88), 4X 400 m: Polonia

cîștigătorii pe probe :
200 m : Wos (P) 21,63

Karoly 22,58), 800 m : M. 
2:00,26, 5 000 m : I. A-

3:16,23 (2. România 3:21,31), lun
gime : D. Bărbulescu 7.13 
disc : S. Stănescu 45.82 m, 
liță : Karasinski (P) 66.76 
F. Studinka 61.26 m) ;
200 m : Zakrzewska (P) 
(3. V.Gavriluță 25,70), 1500 
Brzezinska (P) 4 -41.22 (2 
Zbanț 4:44,42) 100 mg : 1
Petrescu 14,39, 400 mg 
Nistor 59,68. greutate : Filofteia
Bomboșl 13,65 m, 4X400 m : 
România (Buciuma?, Nistor, Stoi
ca, Mejdrea) 3:48,21.

m, 
. su- 
m (3. 
fete :

24.81. 
m :

Adr. 
Rodlca 

Carmen

pitit... ratarea unui 11 m 
după care fundașul Renica, 
reca și Corradini (în min. 
au Întors rezultatul : 3—2 t l 
rezultate : Ascoli — Verona 
(primul punct al băieților 
Osvaldo Bagnoli). Atalanta 
Cremonese 2—0, Bari — Roma 
1—2 (cu acest succes, colegii lui 
Berthold șl Voller urcă pe locul 
doi), Cesena — Bologna 0—6, 
Genoa — Milan 1—1, Lazio — 
Lecce 3—0, Udinese — Sampdorla 
3—3. Clasament : 1. Napoli o p. 
2. Roma 8 p, 3. Juventus 7 p, 4. 
Milan 7 p. 5. Inter 7 p etc. 
Anglia : schimbare de lider 
. P®3 cu stlngul al „roșilor"

Plecarea lui Aldridge la 
5?®’ ȘoclSdad : egalul (0—0) rea. 
n»ni.a?a,sâ»»de țayerpool în com
pania lul Norwich, conjugat cu 
succesul din deplasare al lui 

î1_70) la Cl>arlton, a 
determinat inversarea din frun- 
tea clasamentului. Acum conduce 

c,u„13 p' urmată de Li- 
en V°yentry (1~0- aeasă>
cu Luton șl frumoasa aventură 
continuă...), ambele cu 12 p. Ar
senal — campioana — în reve
nire, a plecat în urmărirea fu
garilor (a Cîștlgat cu 2—1, Ia 
Nottingham), dar mal are ceva 
de... alergat. întrucît se află abia 
pe locul 6, ceea ce in campio
natul englez Înseamnă mult. Ce
lelalte rezultate : Manchester U.— 
Millwall 6—1, Q.P.R. — Derby 
0—1, Sheffield Wednesday — As
ton Villa 1—0, Southampton — 
Crystal Palace 1—1. Tottenham — 
Chelsea 1—4 (zile negre pentru 
antrenorul Terry Venables !>. 
Wimbledon — Manchester City 1—0.
Franța S TRIO-UL CONFIRMA
Etapa a 10-a n-a adus modifi

cări substanțiale căci „podiu
mul" a reușit victorii previzi
bile, acasă : Ferreri șl K. Allots 
au semnat cele două goluri ale

lui Bordeaux, în compania 
Cannes (scor 2—o> ; Bravo și 
Zlatko Vujovici (la a doua ti
nerețe) i-au imitat, mareînd cen
tru Paris S.G., contra lui Mona
co, parizienii mai înscriind 
un gol, prin Jeannol, dar... 
proprie poartă (scor 2—1), 
fine, Papin și-a consolidat pozi
ția de lider al golgeterilor (are 
acum 9 puncte), reușind o dublă 
pentru Marsilia îtnnotriva tui 
Saint Etienne (scor 2—0). Un e- 
veniment al etapei : haț-trickul 
luxemburghezului Langers, pen
tru Nice (3—0 în compania lui 
Montpellier), încă un semn al 
saltului general al fotbalului din 
așa-zlsele țări „mici11 ale fotba
lului european. Auxerre — Tou
lon 2—0 (Auxerre în forță, după 
eliminarea, în C 3, a lui Dina
mo Zagreb și scorul-fluviu. 7—0. 
în prima manșă a primului tur. 
contra lui Jeunesse d’Escli). Nan
tes — Sochaux 0—1. Toulouse — 
Racing Paris 1 1—0. Mulhouse — 
Brest 1—0, Lyon — Lille 2—1, 
Metz — Caen 0—0. tn clasament : 
1, Bordeaux 17 p ; 2. P.S.G. 15 
p ; 3. Olympique 14 p

R.F.G. S BAYERN IN SERIE
Imbatabili, deocamdată, mtin- 

chenezii ltd Jupp Heynckes : după 
s—1. In Scotia. în C 1. acum 5—1, 
cu Bochum, în fata propriilor 
suporteri, un nor șl mai greu 
pentru Glasgow Rangers ! Noul 
sosit. Mclnally adus pentru a 
marca. înscrie, iată, două goluri 
(celelalte : Schwabl. Oswald _ 
autogol Si Thon) Așadar, o con
firmare a valorii dar șl... o 1- 
mensă surpriză : Werder Bre
men — Mannheim 0—1 (Freller) 
și concomitent, prima înfrîngere 
acasă, din iunie 1988 La Dort
mund, scor alb <0—0) dar și re
cord de spectatori pentru Bun
desliga (47 800). Alte rezultate : 
St Pauli — Hamburger SV 0—0, 
Borussia Moncheneladbach — 
Homburg O—O, Bayer Leverku
sen — Eintracht Frankfurt 2—0. 
Kaiserslautern — Stuttgart 1—2 
NUrnberg — Karlsruher SC 2—0 
(șl, astfel, a doua echipă bava
reză. Niirnberg, urcă pe locul 
secund în clasament, eu 12 p, 
după Bayern cu 14 p) ; Fortuna 
Dusseldorf — Bayer Uerdlngen 
2—1.

Rubrică realizată de 
Radu TIMOFTE

* La Montevideo în grupa 1 
su.d-americană : Uruguay — Bo
livia 2—0 (2—0). prin golurile 
înscrise de Ruben Sosa și Fran- 
cescoli. Două eliminări (Sanchez 
si Fontana) de la echipa boll- 
vlană...
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în 
în
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