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In prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI DE PARTID A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

în 
al

grija 
dez-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat, joi, 9 noiembrie, 
la lucrările Conferinței orga
nizației municipale de partid 
București, desfășurată 
pregătirea Congresului 
XIV-lea al partidului.

Mii de bucureșteni au venit 
încă din primele ore ale di
mineții in apropierea Radio
difuziunii, in a cărei sală s-au 
desfășurat lucrările conferinței 
municipale de partid, pentru a 
exprima secretarului geueral 
al partidului sentimentele de 
nețărmurită stimă, prețuire și 
recunoștință fată de 
statornică ce o poartă 
voltării necontenite a Capitalei, 
a întregii țări, creșterii ca
lității vieții poporului nostru.

Mîndri de remarcabilele 
succese obținute în dezvol
tarea ecoriomico-socîală a Ca
pitalei, în înfrumusețarea con
tinuă a marelui oraș, cei pre
zent! au scandat cu înflăcărare 
«Ceaușescu și poporul!“, 
.Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu reales Ia al 
XIV-lea Congres", sustinînd 
astfel, en toată căldura. do
rința ce însuflețește milioanele 
de inimi 
tării, ca 
comunist 
Nicolae Ceaușescu 
învestit în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

și conștiin(e ale 
la înaltul forum 
tovarășul 

să fie re-

Acestor sentimente de aleasă 
prețuire a tuturor fiilor pa
triei fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-au dat o 
emoționantă expresie și grupu
rile de pionieri și șoimi ai 
patriei, do tineri și tinere care 
i-au oferit buchete de flori.

Apariția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la prezidiul 
conferinței a fost salutată de 
participant! cu mare însuflețire, 
cu entuziaste manifestări de 
bucurie, cu puternice aplauze, 
urale și ovații. S-a scandat 
fără întrerupere numele parti
dului. al secretarului său 
general, căruia și în acest 
cadru i-a fost adus omagiul 
fierbinte al comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor Capitalei.

In această vibrantă atmosfe
ră. proprie evenimentelor Ia 
care participă conducătorul 
iubit al partidului și stalului 
nostru, au început și s-au des
fășurat lucrările Conferinței 
organizației municipale de
partid București.

In prezidiul conferinței au 
luat loc, de asemenea, munci
tori, cadre de conducere din 
unități economice și de cerce
tare, oameni de știință și cultu
ră. activiști ai organizației de 
partid a Capitalei.

în sală, alături de delegații 
Ia Conferință, erau prezenti, 
ca invitați, membri ai C.C. al 
P.C.R. și al guvernului, mem
bri ai conducerii unor mi
nistere. altor organe centrale, 
numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene.

Deschizind lucrările confe
rinței, tovarășul 
Barbu Petrescu, prim-secretar 
al Comitetului municipal 
București al P.C.RU a spus : 

„Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

Stimați tovarăși delegați și 
invitați,

Vă rog să-mi permiteți ca, 
in numele delegatilor și 
invitatilor la Conferința de 
partid a municipiului Bucu
rești, al tuturor comuniștilor 

și oamenilor muncii din Ca
pitală, să salutăm cu nemărgi
nită bucurie, cu profundă recu
noștință, prezenta la lucrările 
conferinței a genialului strateg 
și ctitor al României socialiste 
moderne, strălucit militant re
voluționar al partidului. al 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, per
sonalitate proeminentă a lumii 
politice contemporane, luptător 
neobosit pentru cauza socialis
mului și comunismului, a 
păcii și colaborării intre po
poare, cel mai iubit fiu a! 
națiunii, marele Erou între 
eroii neamului. secretarul 
general al partidului, 
președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Este o deosebită cinste pen
tru noi să' vă exprimăm, mult 
stimate și iubite tovarășe 
secretar general, și cu acest 
prilej, sentimentele dc dra
goste fierbinte, de aleasă 
prețuire și profund respect 
pentru eroica activitate revo
luționară pe care o desfășurati 
de aproape șase decenii în 
slujba împlinirii supremelor 
aspirații ale poporului român 
de libertate națională și so
cială, de edificare socialistă și 
comunistă a patriei și să vă 
aducem un vibrant omagiu 
pentru nobila și generoasa 
dumneavoastră contribuție la 
devenirea Capitalei ca o mi
nunată ctitorie a celei mai de 
seamă epoci a tării, epoca de 
aur pe care. cu nemărginită 
recunoștință fată de genialul 
ei strateg și făuritor, o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Exprimînd voința nestrămutată 
a comuniștilor, unanim afirma
tă cu prilejul adunărilor și 
conferințelor de dare de seamă 
și alegeri, șl in deplin consens 

cu glndurile și simțămintele 
tuturor oamenilor muncii din 
Capitală, vă rugăm să ne per
miteți să dăm glas hotăririi 
noastre de a susține cu 
înflăcărare istorica propunere 
a Comitetului Central al parti
dului privind realegerea 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al XIV-lea, in suprema 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
chezășia împlinirii marilor 
noastre idealuri revoluționare 
și umaniste, a propășirii țării 
pe drumul înfăptuirii pe . pă- 
mîntui României a visului de 
aur — comunismul".

Expresia de conștiință și 
inimă a acestei opțiuni is
torice, manifestată. în numele 
comuniștilor din cel mai mare 
centru economic, științific și 
cultural al țării, dc delegați, 
s-a regăsit în adoptarea. în- 
tr-o atmosferă însuflețită, de 
vibrant patriotism, a Hotărîrii 
Conferinței organizației muni
cipale de partid a Capitalei cu 
privire la realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în su
prema funcție dc secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

Timp îndelungai, delegații Și 
invitații prezenti la lucrările 
conferinței au scandat cu 
înflăcărare „Ceaușescu reales 
la al XIV-lea Congres !“, ma- 
nifestindu-și deplina încredere 
in partidul nostru comunist, 
dorința profundă de a avea pe 
mai departe in fruntea parti
dului pe conducătorul iubit 
și stimat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, asigu- 
rindu-se astfel înaintarea neîn
treruptă a României pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Avind înaltul privilegiu de 
a-și desfășura lucrările în 
prezenta celui mai strălucit 
fiu al poporului, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. se subli
niază în darea de seamă a 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. —— conferința 
consacrată analizei intregii 
activități de la alegerile pre
cedente pînă în prezent și 
adoptării măsurilor necesare 
perfecționării continue a mun
cii politice și organizatorice, 
se constituie Intr-un moment 
de însemnătate deosebită pen
tru comuniști, pentru toti oa
menii muncii din Capitală, 
angajați plenar in înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al 
XlII-lea si Conferinței Națio
nale. a mărețului program de 
muncă șl luptă al partidului.

în darea de seamă se relevă 
că, actionind sub directa în
drumare a organelor și orga
nizațiilor de partid, colectivele 
muncitorești din Capitală au 
realizat, de la începutul cin
cinalului, o producție marfă 
suplimentară în valoare de ÎS 
miliarde lei. Pe zece luni din 
acest an, s-a realizat peste 
prevederi o producție marfă 
industrială de aproape 4,2 mi
liarde lei. întregul spor fiind 
obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Succese 
importante au fost înregistrate 
in realizarea producției de 
export și a exportului. S-au 
redus cheltuielile totale la 
1 000 Iei producție marfă și au 
fost obținute Importante eco
nomii de materiale, combus
tibil șl energie. Aplicîndu-se 
principiile mecanismului eco- 

(Continuare In pao a *-«)

Turneul final al Daciadei la box

MECIURI STRÎNSE ÎN PRIMELE SEMIFINALE

Sportul — cadru propice formării omului nou

Ringul instalat la Palatul 
sporturilor și culturii din Ca
pitală continuă să atragă nu- 

■ merosi iubitori ai sportului cu 
mănuși, pasionați de disputele 
prilejuite de Turneul final al 
Daciadei. Cursa spre titlurile 
de campioni a intrat în faza 
fierbinte a semifinalelor. în
vingătorii din reuniunile pro
gramate joi și vineri asigu- 
rîndu-și un loc în programul 
galei finale, de duminică di
mineață. Jumătate dintre fl- 
nalisti au fost desemnați asea- 
ră. primul dintre ei fiind... 
Francisc Vaștag. Neprezentîn- 
du-se. adversarul său, Gheor- 
ghe Oprea (Metalul Rm. Vîl- 
cea). a considerat, poate că 
pentru cei aproape 19 ani ai 
săi ar fi o... îndrăzneală prea 
mare să înfrunte un campion 
mondial.

Cea dintîi gală semifinală a 
început furtunos, cu un k.d. 
petrecut la cîteva .secunde du
pă primul gong. ..Semimusea" 
Florin Hîrcea (C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin) a reușit un cro
șeu de dreapta la figură, ex- 
pediindu-1 la podea pe Ionel 
Ciobanu (Pandurii Tg. Jiu). A- 

. cesta din urmă a reluat lupta 
dar, vădit marcat de lovitura 
primită, a avut o replică ane
mică. Hircea atacă cu lovituri

puternice și-și trimite din nou 
adversarul la podea in rundul 
secund, determinindu-1 pe ar
bitru să oprească lupta. Hîrcea 
a obținut astfel calificarea în 
finală. Plusul de experiență al 
dinamovistului Adrian Amzer 
i-a permis acestuia să... ciu
pească un infim avantaj de 
puncte în fața lui Marian Cio- 
cioiu (Rapid). Stelistul Relu 
Nistor, fost campion al „coco
șilor", a obținut o victorie 
mult mai ușoară decît ne aș
teptam in fața iui Liviu lel- 
cean (Pandurii Tg. Jiu). Un 
meci foarte frumos l-au ofe
rit însă ceilalți semifinaliști ai 
categoriei : Adrian MărCuț
(Steaua) și Valentin Dumitru 
(Mecanică Fină Buc.). A fost, 
de fapt, o autentică finală. 
După o luptă entuziasmantă 
Husă în ritm rapid din primul 
pînă în ultimul minut. Măr- 
cuț a primit decizia de învin
gător. fără ca adversarul său 
să fie mai puțin merituos în 
oferirea acestui spectacol. Cam
pionul „semiușorilor", Daniel 
Măeran (Steaua), a început 
furtunos meciul său cu Gigi 
Moise (C.S. Brăila), pe care 
I-a expediat la podea în pri-

„CÎNTAREA ROMÂNIEI" Șl „DACIADA", 
DE CULTIVARE A CELOR MAI ÎNALTE

(Continuare In pao a 4-a)

tn urmă cu mai bine de 
un deceniu, • din inițiativa 
secretarului general al parti
dului. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, erau 
ctitorite două acțiuni de an
vergură națională, manite să 
coopereze în cadrul vastului 
si complexului proces de for
mare a omului nou : Festivalul 
muncii șl creației „Cintarea 
României" și competiția poli
sportivă „Daciada". Și una, și 
cealaltă purtau, așadar, pece
tea aceluiași spirit novator, 
emanau din aceeași viziune 
revoluționară avînd mereu ca 
punct de referință, situat tr, 
chiar centrul preocupărilor, 
omul. #

în timp, Festivalul ..Cintarea 
României" a devenit o mare 
scenă, deschisă tuturor. che
mătoare pentru tot ceea ce se 
exprimă ca talent artistic, ca 
înclinație spre frumos ori ca 
pasiune fată de știință si teh
nică în realitatea nouă a țării. 
Festivalul se configurează as
tăzi — perfecționîndu-se me
reu — ca un „șantier" al 
timpului liber în care se în
treține starea de creație. ca 
mod angajat si angajant de a 
fi (si) producător de bunuri

spirituale, cu efect educativ in 
plan individual si colectiv, cu 
consecințe prezente si viitoare 
în ridicarea gradului general 
de cunoaștere. de pregătire 
științifică si tehnică, de cul
tură si civilizație al întregu
lui popor.

Cealaltă acțiune de amploare 
națională, Daciada, mobili
zează energiile si pasiunile 
vîrstelor, pe un alt teren, și 
anume acela al activității de 
educație fizică, al practicării 
sportului si turismului. în be
neficiul propriei sănătăți, pen
tru fortificarea organismului, 
ca si pentru refacerea, orm 
modalități active si recreative, 
a forței de muncă. Pe marea 
arenă a Daciadei, cel tineri 
si foarte tineri, ca si cei ..me
reu tineri" se întrec. în nenu
mărate competiții, si cu inten
ția de a-si dovedi calitățile 
specifice, nu arareori si ta
lentul. într-o disciplină spor
tivă. Stimulînd acest talent în 
mii și mii de cazuri, Dacia-? 
da a devenit o largă mișcare 
a sportului românesc, în ca
drul căreia cei mai multi par
ticipant) încearcă să-și depă
șească „propriile limite". Acest 
„Citius. Altius. Fortius" de

AMPLE MANIFESTĂRI 
CALITĂJI MORALE 

masă are repercusiuni certe, 
verificabile si verificate, asu
pra a ceea ce înseamnă, de 
fapt, vitalitatea națiunii. vi
goarea poporului nostru. Cu o 
minte sănătoasă intr-un trup 
sănătos, „de la tinerețe pîn-la 
bătrînete", într-o prelungire 
datorată și practicării culturii 
fizice de masă, omul muncii 
poate face mai mult, mal bi
ne si mai frumos.

în Mesajul adresat Confe
rinței pe tară a mișcării spor
tive, secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, formula o 
indicație de o deosebită În
semnătate pentru cele două ac
țiuni de masă, referindu-se la 
necesitatea corelării lor per
manente. in dublă perspectivă. 
Marea scenă a Festivalului 
„Cintarea României", ca șl 
marea arenă a „Daciadei" sînt 
în fond, planuri ale aceleiași 
realități de zi cu zi, amindouă 
constituindu-se intr-un cadru 
concret de cultivare a celor 
mai înalte virtuți morale con
tribuind efectiv la formarea 
omului nou, constructor al so
cialismului șl comunismului.

P.C.RU


MEREU LA ÎNĂLȚIME
I» Campionatul Republican de lupte libere pe echipe

De vorbâ cu atleta Alina Astalel și antrenorul el. Constantin Dumitrescu

0 EVIDENTĂ CREȘTERE VALORICĂ 
A NOII GENERAȚII

într-un număr recent al re
vistei slovace .Start ’89“, din 
Bratislava, s-au publicat două 
pagini, color ilustrate, de pre
zentare a tinerei performere 
române Alina Astafei, una din 
cele mai mari promisiuni ale 
săriturii tn înălțime pe plan 
internațional, revelație a aces
tui prim an postolimpic. Ast
fel. prin intermediul unui dia
log cu atleta noastră $1 cu an
trenorul ei. Constantin Dumi
trescu. caftpa lor de vizită, 
oglindă a Uhui real binom al 
performanței, a prins contur 

un titlu suges
tiv: .Privind în sus".»

Ați văzut revista, vă place 
titlul ? La cine anume din voi 
se referă această metaforă? — 
ne adresăm celor doi „factori", 
prezent! la un antrenament 
cotidian, acum, cînd sezonul 
în aer liber a rămas o aminti
re.

„N-am văzut-o, poate ne-o 
arătați dumneavoastră, dar, 
chiar și așa. ne place titlul..." 
răspunde Alina Astafei, cu 
sfiala pe care l-o cunoaștem 
încă din anii copilăriei și care, 
iată, n-a părăsit-o (oe-i rău 
In asta?) nici după ce a pășit 
peste pragul senioratului si al 
afirmării internaționale.

„Cînd ai 20 de ani și aspiri 
6ă-ti depășești propriile re
corduri naționale — 2,00 m în 
aer liber, egalat în vară, și 
1.96 m în sală, stabilit în pri
măvara acestui an —. ceea ce 
ar însemna alte cifre de refe
rință în topul mondial al pro
bei. este clar că figura de știi 
la Alina se referă", comple
tează răspunsul antrenorul 
Constantin Dumitrescu, cu a- 
ceeași modestie pe care i-o 
cunoaștem de ani buni si ea- 
re-1 definește pe acest serios 
și avizat tehnician, oel care 
descoperă cu răbdare și pasiu
ne foarte tinerele talente din 
scoli pentru a le ridica la per
formanță încă din copilărie, 
mult mai sus decît înălțimea 
vîrstei lor. Prin multă muncă 
și rigoare, inoculîndu-le dra
gostea pentru acest frumos, 
spectaculos și formativ sport 
care este atletismul, prima 
disciplină olimpică.

Dar dumneavoastră, tovarășe 
Constantin Dumitrescu — fost 
campion al tării Ia săritura în 
înălțime, profesor și antrenor 
de la C.S. Școlar 3 Steaua, 
căutând cele mai bune șl mai 
adecvate metode de pregătire 
și lansare a acestor candidate 
Ia înalte performante, așter- 
nînd in planurile de antrena
ment și în orele de nesomn 
gînduri șl speranțe, exprimate

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• C1ȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 3 NOIEMBRIE 1989. 
Cat. 1 : 1 variantă 100% — auto
turism „Dacia 1300“ (70.000 lei) și 
4 variante 25% a 17.500 lei : cat. 
2 : 4,00 a 16.888 lei ; cat. 3 : 16,50 
a 4.094 lei ; cat. 4 : 29,00 a 2.329 
lei ; cat. 5 : 112,00 a 603 ; cat. 6 : 
247,25 a 273 lei ; cat. X : 1.474,25 
a 100 lei. Report categoria 1 : 
112.138 lei. Participantul Caraghl- 
na Petre din București — sector 
4 — a obținut la cat 1 — 100%, 
un autoturism „Dacia 1300“ 
(70.000 lei).

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri, io noiembrie, va 
avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr, 2, 
lnceplnd de la ora 1S,50. Opera
țiunile de tragere vor fi radio
difuzate pe programul I, la ora 
16,35. Numerele extrase vor fi 
transmise șl în reluare, pe ace
iași program. Ia ora 33,15, șl inli
ne, stmbătă, u noiembrie. Tra
gerea va fi urmată de un film

DUMINICĂ

in cifre seci (acesta-1 atletis
mul, în ultimă instanță !) —
nu te regăsești in această pri
vire spre înălțimi ?

„Știu eu? Poate că da. In 
măsura în care te regăsești în 
rezultatele elevului tău, în no
tele mari pe care le ia Ia di
feritele examene ale vieții, în- 
oepînd cu școala șl terminînd 
cu atletismul. Alina a fost, în 
1988, campioană și recordme- 
nă mondială de junioare <2,00 
m). în acest an a urcat pe po
dium la marea majoritate a 
concursurilor de anvergură Ia 
care a participat: .Europcne-

Ie" de sală (I — 1,96 m). Cu
pa Europei (I — 2,00 m). Cu
pa Mondială (III — 1,94 m), 
Universiada (I — 1,91 m), dar 
a și promovat cu șucces' tn 
anul III la I.E.F.S. Deci, tn 
aceste rezultate..."

Ne-ai rugat, Alina, să nu-ți 
solicităm pentru fotografie e- 
fectuarea unei sărituri. De ce, 
ești cumva obosită în acest fi
nal de sezon ?

„Nu vreau să-mi fure ad
versarele secretul performan
ței 1 Glumesc, desigur, acest 
secret fiind unul singur: depli
na înțelegere între sportiv și 
antrenor. încrederea în propria 
lor capacitate și în primatul 
muncii riguroase, grija cu oa
re este înconjurat sportivul. Și, 
în această ultimă problemă, aș 
dori foarte mult ca la clubul 
Steaua, sub culorile căruia 
concurez, să mă bucur de sta
tutul unui atlet... senior I Iar 
în privința săriturii pentru fo
tografie. după o solicitantă se
siune de examene la facultate 
abia am reluat pregătirea, așa 
incit «specificul» n-a ajuns ]a 
ordinea zilei".

Cum iți apreciezi linia re
zultatelor din acest an, primul 
din noul ciclu olimpic ?

artistic, la vizionarea căruia au 
acces toți cei interesați.
• Așa cum am mai anunțat, 

pe lingă TRAGEREA LOTO 2 de 
duminică, 12 noiembrie, In ace
eași, zi va avea loc șl un intere
sant ' concurs PRONOSPORT. 
Pentru a veni In sprijinul nume
roșilor amatori ai acestui îndră
git sistem, redăm mal jos; din 
nou, partidele înscrise la con
cursul respectiv, cu precizarea că 
miine, simbătă, 11 noiembrie, 
este termenul limită pentru de
punerea buletinelor cu opțiunile 
dv. : 1. Steaua Mizil — Gloria 
Buzău ; 2. Met. Slatina — Dro- 
beta ; 3. Met. Bocșa — Olimpia 
Satu Mare ; 4. Avellino — Pa
dova ; 5. Cagliari — Parma ; 6. 
Catanzaro — Como ; 7. Foggia
— Messina ; 8. Licata — Barletta; 
9. Monza — Cosenza ; 19. Pisa — 
Torino ; 11. Reggiana — Ancona; 
12. Reggina — Pescara ; 13. Tries- 
tlna — Brescia.

• DUMINICA. 12 ? 
NOIEMBRIE, DIN | 
NOU IMPORTANTE • 
ȘANSE DE CIȘTIG I I 
• AUTOTURISME Șl ’ 
MARI SUME DE BANI, | 
DE VALORI FIXE Șl J 
VARIABILE • SE CIȘ- j 
TIGA Șl CU NUMAI ! 

2 NUMERE! • PAR
TICIPAREA SE FACE ’ 
ACHITIND O TAXA | 
UNICA, DE NUMAI ’ 
10 LEI • ULTIMA ZI I 
DE PARTICIPARE CU J 
NUMERELE FAVORITE I 
ESTE SIMBATA, It j 
NOIEMBRIE I

„Ca o continuare firească a 
pregătirii începută acum 11 
ani. sub îndrumarea profeso
rului meu. Constantin Dumi
trescu. adică cifră lingă cifră, 
nu ca pentru o adunare, ci 
urmărind o anume dinamică. 
Primul obiectiv al marii per
formanțe l-am atins — 2 me
tri — încă din anul olimpic 
1988. iar în acest an am repe
tat, în aer liber, rezultatul. Ce 
va urma ? Mai bine să vă 
spună tovarășul profesor, că 
dînsul este autorul planului 
de perspectivă..."

„1989 a fost pentru Alina o 
perioadă de tranziție și de 
consolidare valorică. Pentru ’90, 
cînd urmează să se desfășoare 
„europenele", avem planificat 
2,03 m. în ’91 — 2,07 m, iar în 
anul Jocurilor Olimpice 1992 — 
2,10 m, adică o performantă 
peste actualul record mondial. 
Sperăm să realizăm aceste o- 
biective, pentru că pînă acum 
am fost jnereu în grafic".

„Dacă antrenorul este, ca... 
depozitar al cifrelor, obiectiv, 
eu îmi pot permite să fiu mai 
subiectivă? Așa că mă voi re
feri, în ceea ce privește obiec
tivul final al acestui ciclu o- 
limpic. la un amănunt semnific 
cativ pentru mine: deși la Cu
pa Mondială din acest an am 
ocupat doar locul 3, fap’tul că 
acolo, la Barcelona, la inaugu
rarea stadionului care va găz
dui ediția '92 a J.O.. am în
trecut-o pe Balck (R.D.G.) — 
cea care, cu 2,01 m, mă depo
sedase nu cu mult înainte de 
recordul morftial de junioare 
— mi-a dat și mai mare încre
dere în forțele mele 1"

Paul SLAVESCU

VICTORII CLARE ALE
în București continuă între

cerile turneului secund al Di
viziei A/II la hochei. Iată re
zultatele si citeva amănunte de 
la ultimele dispute :

SPORTUL STUDENȚESC 
T.M.U.C.B. — C.S.M. SUCEA
VA 6—1 (1—0, 2—1, 3-0). Deși 
se întilneau prima si ultima 
clasată, partida nu a fost o 
simplă formalitate pentru bucu- 
reșteni. Și asta. în principal,' 
datorită jocului foarte confuz 
în care s-au angrenat, total 
opus ca aspect celui practicat 
în ajun, cînd surclasaseră pe 
Tîrnava. Spre lauda lor. suce
venii au luptat cu mijloace 
sportive pentru obținerea unui 
rezultat cit mai string st au 
fost în citeva rînduri, foarte 
anroane de a încurca... socote
lile studenților. Autorii punc
telor : Udrea 2, M. Ionesco, 
G. Alexe, Paraschivolo și Șom- 
făleann, respectiv Hunceac.

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHF 
— TÎRNAVA ODORHEI 10—1 
(5—0, 3—0, 2—1), „Galop de 
sănătate" pentru covăsneni. net 
superiori partenerilor de În
trecere. handicapați si de eli
minarea principalului om de 
gol al lor, Laszlo, încă din 
min. 14, cînd pentru rănire prin 
impunere cu Iama erosei a 
primit pedeapsă de meci. Mar
catori: V. Sandor 3, Kolumban 
2, Pal 2, D. Chiriță, Kanyo și 
Rineață pentru I.M.A.S.A.. go
lul de onoare al învinșilor fiind 
„opera" lui Gabor.

ELECTROMURES TG. MU
REȘ — C.S.M. SUCEAVA 10—S 
(5—1, 1-0, 4—2). Lipsiți de 
posibilitatea unei Încălziri mai 
consistente, datorită întîrzierii 
la patinoar, sucevenii au fost 
o pradă ușoară pentru mure
șeni. care au marcat prin L. 
Andras 2, Marton 2. Peter, 
F. A ndraș, Karda, Andre, 
Fustos șl Majoran. Pentru

La sfîrsitul săptămînii trecu
te, sala de atletism de la Com
plexul sportiv „23 August" din 
Capitală a găzduit turneele fi
nale ale Campionatelor Repu
blicane de lupte pe echipe. în 
prunul comentariu ne-am ocu
pat de luptele greco-romane. 
De data aceasta ne vom re
feri la întrecerile celor mai 
bune 12 echipe din tară la sti
lul libere.

Așa cum apreciam si in cro
nică. sortii au fost „capricioși" 
cu unele dintre participantele 
la turneul final. De pildă, 
lntr-una dintre cele două gru
pe au fost incluse mai multe 
echipe care aspirau — cu pre
tenții justificate — la locuri 
fruntașe în clasamentul final. 
Spre exemplu. în timp ce in 
grupa A Rapid București a 
fost singura formație mai pu
ternică (ea a si clștigat. cum 
se spune, „la pas" toate întâl
nirile. cu scoruri care ne scu
tesc de comentarii suplimenta
re : 27—12, 23—16, 32—5, 26—13, 
22—16), aspirantă la un loc pe 
podiumul de premiere. în gru
pa B situația a fost cu totul 
alta. Alături de Steaua, multi
pla campioană a țării, au con
curat Dinamo Brașov (in repe
tate rînduri clasată pe locul 
secund), Vulcan București (o 
echipă puternică. învingătoare 
în trei dintre cele cinci parti
de susținute în grupă), llidra- 
tehnica-C.S.Ș. 2 Constanța 
(formație în rîndul căreia se 
află sase juniori în plină afir
mare). C.A.L. Tg. Jiu și Lem
narul Pdorbei (echipa cu pres
tații apreciabile pe întreg par
cursul competiției).

în aceste condiții, nici nu 
este de mirare faptul că două 
dintre componentele acestei 
grupe (Steaua și Dinamo Bra
șov) au reușit șă urce ne po
diumul de premiere, ocupînd 
locurile I și, respectiv, al 
III-lea. Și mai grăitor în arest 
sens este faptul că întâlnirea 
dintre echipele clasate pe lo
curile 2 in cele două grupe — 
cea dintre Dinamo Brașov și 
C.S. Tirgovfște —. în urma că
reia se decidea cea de-a treia 
concurentă care urca pe po
diumul de premiere s-a înche
iat cu victoria categorică (39—1) 
a formației din Brașov. Rezul
tatul reflectă destul de clar 
diferența de valoare dintre ce
le două formații, ca si „inco
rectitudinea" sorților.

Analizînd prestația finaliste
lor Campionatelor Republicane 
de „libere", se poate desprinde 
concluzia — îmbucurătoare, de 
altfel — că se constată o oa
recare echilibrare valorică în

FAVORITELOR ÎN DIVIZIA A/ll LA HOCHEI
C.S.M. au înscris Bujorcanu, 
Mihali și Pavel.

SPORTUL STUDENȚESC 
T.M.U.C.B. — METALUL RĂ
DĂUȚI 8—2 (4—1, 1—1, 3—0).

Andi VILARA

• Astăzi și miine, îhcepînd de 
la ora 18, iubitorii jocului cu 
crosa si iflicul din Capitală 
vor putea urmări dubla întîl- 
nire dintre Dinamo și Steaua, 
în cadrul etapei a 6-a a Divi
ziei A. prima grupă valorică. 

-

►
►
►

«■
►

CALIMANEȘTI — CAC1ULATA si
tuată la 8 km de Hm. vilcea. Altitu
dine : 260 m. Climă continentală bltn- 
dă. stațiunea este recomandată, In 
principal, pentru afecțiuni ale tubului 
digestiv, hepatobiliare, renale șl ale 
căilor urinare ; boli metabolice șl de 
nutriție ; ale aparatului locomotor ; 
degenerative, inflamatorii, abarticulare, 
post-traumatice ; ale sistemului ner
vos periferic ; respiratorii.

Acces : cale ferată — gara Câlimă- 
neștl.

AMARA, situată tn Cîmpia Bărăga
nului, la 6 km de municipiul Slobozia. 
Altitudine : 30 m. Climă continentăl- 
temperată de stepă. Stațiunea este re
comandată pentru afecțiuni ale apara
tului locomotor ; degenerative, infla
matorii, abarticulare, post-traumatice; 
ale sistemului nervos periferic ; gine
cologice.

Acces : cale ferată 
de aici autobuz.

BORSEC, situată In apropiere de 
Toplița, județul Harghita. * Altitu
dine : 900 m. Climat subalpln. Sta
țiunea este recomandată pentru afec
țiuni cardiovasculare ; endocrine, ale 
tubului digestiv, hepatobiliare ; ne
vroză astenică.

Acces : cale ferată — gara Toplița, 
de aici autobuz.

PUCIOASA — situată pe valea rtulul 
Ialomița, la 21 km de municipiul Tîr- 
goviște. Altitudine : 350—400 m. Climă 
continentală de coline. Stațiunea este 
recomandată pentru afecțiuni ale apa
ratului locomotor ; ale sistemului ner

gara Slobozia.

PENTRU ÎNTĂRI
PENTRU CONl

Oficiile județene de tur 
următoarele STAȚIUNI BAL
vos periferic și central ; afecțlu 
plratoril ; O.R.L. ; dermatologice 

Acces : cale ferată — gara Pi 
EFORIE NORD, situa’ Intre

Mării Negre și lacul Tei.ăirghio' 
km de municipiul Constanța, 
dine : 0—20 m. climă maritimă, 
toral. Stațiunea este recomand; 
tru afecțiuni ale aparatului loc< 
degenerative, inflamatorii, aba 
re, post-traumatice, afecțiuni alt 
mulul nervos periferie și centri 
necologioe, dermatologice ; re.- 
ril.

Acces : cale ferată — gara 
Nord.

SINGEORZ-BAI, situată la 
munților Rodna, la 53 km de i 
piui Bistrița. Altitudine : 435 m. 
continentală de coline. Stațiuni 
recomandată pentru afecțiuni ; 
bulul digestiv, hepatobiliare, bc 
tabolice șl de nutriție.

Acces : cale ferată — gara St 
Băi.

LACUL SARAT, situată In 
Brăilei. Altitudine: 25 m. Climă 
nentaiă, de stepă. Stațiunea ești
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►

►

►
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rîndul celor mai bune echipe 
din tară, că există mai multe 
formații de forte sensibil ega
le, care aspiră la locurile frun
tașe ale clasamentului. Pozitiv 
este si faptul că fenomenul s-a 
produs pe seama întăririi unor 
formații ca urmare a progre
selor realizate de mai multi 
luptători tineri. Aceștia au în
ceput să capete experiență 
competitională (în acest sens, 
campionatele pe echipe au fost 
foarte utile) și o dată cu aceas
ta, le-a sporit încrederea în 
forțele proprii, ei fiind capa
bili să-i înfrunte cu curaj chiar 
si De cei mai valoroși spor
tivi ai țării. Am urmărit cu 
satisfacție evoluțiile unor tineri 
ca Vasile Antoniu, Romică Ra- 
șovan. Dan Lungu, Hori» Bo- 
loga (Dinamo Brașov), Dumi
tru Prefit, Octavian Tenț, Teo
dor Vîad (Steaua), Florin și 
Daniel loniță, Nicolae Ghița, 
Cristian Poteraș, Ionel Baciu 
(Rapid). Gabriel și Laurențiu 
Ciucă, Ionel Marin, Gheorghe 
Ciupercă (Hidrotehnică ' — 
C.S.Ș. 2 Constanta) Si lista re- 
marcatilor ar putea continua. 
Este, trebuie să recunoaștem, 
si meritul tehnicienilor care 
i-au pregătit și i-au promovat 
cu curai în primele garnituri : 
Ion Iancău (Dinamo Brașov), 
Alexandru Geantă si Găeorghe 
Urian (Steaua). Stelică Popes
cu (Rapid), Kenan Izmail și 
Vasile Dusa (Hidrotehn’ca — 
C.S.Ș. 2 Constanta). O situație 
asemănătoare s-a putut con
stata și la echira Voința Cluj- 
Napoca (antrenori — Aurel 
Șuteu și Gelu Ursu), care s-a 
calificat în turneul final inclu- 
zînd șapte sportivi juniori in 
formație. De fapt, acesta este 
drumul pe care trebuie să por
nească toți antrenorii echipe
lor din tară și nu să păstreze 
în secție (și în formație) spor
tivi plafonați eu care să chel
tuiască inutil fondurile desti
nate progresului luptelor din 
(ara noastră. De fapt, eu acest 
scop (..rodarea" unor tineri ta- 
lcntați) a fost creat și menți
nut în calendarul comoetițional 
intern. Campionatul Republican
pe echipe.

Avem convingerea că noua 
formulă organizatorică (preco
nizată de federație) a celei 
mai mari competiții pe echipe 
a tării va conduce la o Si mai 
mare eficientă în activitatea 
sportivă a luptelor, astfel ca 
progresul constatat azi în ovo- 
lutia multor tineri luptători să 
fie continuu si să le permită 
acestora performante si pe
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plan international.
Mihai TRANCA

Reamintim că „manșa" întîi a 
fost favorabilă echipei din 
„Ghencea". care a cîștigat cu 
8—3 și 3—1. Celelalte partide 
se vor disputa la Miercurea 
Ciuc. unde Sport Club va în- 
tîlni ambițioasa formație C.S.M. 
Dunărea Galați (2—5 și 5—2 
în jocurile anterioare) si 
Gheorgheni, echipa locală 
C.S.M. Viitorul pornind favo
rită în meciurile cu Progresul 
Miercurea Ciuc, care în prima 
etapă ciștigase cu 7—3 fi 
10-3.
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românesc al anilor din 
urmă.

„Am găsit la întreprinde
rea pentru producție indus
trială și construcții căi fe
rate multă înțelegere și 
sprijin. Ce-mi mai trebuia 
ca să mă apuc de treabă f 
ne spunea interlocutorul.

Si „meșterul" Drăgan a 
început investigațiile în vas
ta pepinieră pe care o re
prezintă Liceul industrial al 
marii întreprinderi și școa
la profesională. Cu zîmbetul 
său cuceritor. permanent 
prezent pe chip, doldora de 
amintiri si intimplări din 
propriile curse, ori din cele 
în care erau protagoniști 
Teodor Vasile. Mircea Ro- 
mașcanu s.a., nu l-a fost 
greu să facă zeci de adepți. 
A ales cu grijă pe cei pe 
care i-a „simțit" că pot de
veni una cu șaua și ghido
nul, ceilalți rămînindu-i 
prieteni și susținători ai 
secției.

în cei aproape doi ani 
de cînd acest inimos an
trenor se ocupă de pregăti- i 
rea rutierilor feroviari, pal
maresul secției s-a îmbogă
țit continuu. De la prima 
participare in „Cupa orașe
lor" (anul trecut), cînd a 
ocupat locui sase, echipa a 
fost prezentă la toate com
petițiile republicane, pe șo
sea ori pe velodrom, con- 
firmînd așteptările și lan- 
sînd cicliști valoroși. Florin 
Stoica (prezent in echipa 
care a participat la campio
natele balcanice !). Adrian 
Săvulescu, component! ai 
loturilor naționale de tine
ret și juniori. Viorel Tu- 
reac, Bogdan Dumitrescu, 
iată numai eîtiva din ..bo
bocii" care se Pot număra 
în această toamnă la Buzău, 
care not urca, prin străda
niile lor si ale antrenorului 
Drăgan, treptele performan
tei.

Gheorghe VASILE

• După etapa de miercuri din Cupa Român iei

DOAR 5 REPREZENTANTE ALE EȘALONULUI SECUND
■ MAI CONTINUĂ CURSA!
■ • Performerele zilei : Calculatorul București ți Dermata Cluj-

I Napoca • La polul' opus, F.C.M. Progresul Brăila ți Oțelul Galați
• Un condamnabil dezinteres față de o competiție cu vechi ți 
frumoase tradiții
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In intimpinarca Congresului al XlY-lca al partidului

I Miercuri s-a disputat o altă 
etapă în Cupa României, 
după care vor intra In com- 

I petiție si cele 18 divizionare
A. Surprizele, dacă le mai pu
tem numi așa, s-au ținut lanț. 

ISi de această dată, nu mai pu
țin de 7 dintre cele 12 forma
ții din eșalonul secund au pă- 

Irăsit, de loc lăudabil, a doua 
competiție (ca amploare) a 
fotbalului nostru. Si cînd fa
cem această afirmație, ne gin- 

I dim, în primul rind, la F.C.M. 
I Progresul Brăila (lidera seriei

I). învinsă de C.S.M. Borzești, 
Ila Oțelul Galați, care în ace

eași zî (și la aceeași oră) juca 
la Galati un neînsemnat „ami- 

Ical" eu Cerno More Varna din
Bulgaria, trimițînd la Negrești 
echipa de juniori, ce a fost, 
bineînțeles, eliminată, la C.F.R. 

I Timișoara, învinsă la scor de
Electroputere Craiova, la F.C. 
Maramureș, care a pierdut la 

I Bradul Vișeul de Sus, la C.S.M.
Vagonul Arad, eliminată de 
Metalurgistul Cugir, la I.C.I.M. 

I Brașov, care a pierdut în fata
Metalului Plopeni, dar, mai 
ales, la Electromureș Tg. Mu
reș, depășită de Dermata Cluj- 

I Napoca, formație care activea
ză doar în campionatul jude
țean. Amintind de reușita 

I echipei clujene, trebuie să evi
dențiem și succesul echipei 
Calculatorul, care participă în 

I Campionatul Onoare al Muni
cipiului București si care s-a 
eal’ficat în fata divizionarei 
C din Oltenița. în contrast cu 

Icele șapte echipe amintite, 
celelalte cinci formații de Di
vizia B care au jucat miercuri, 

I Politehnica Iași, Rapid Bucu
rești, Pandurii Tg. Jiu, Strun
gul "Arad și Unirea Alba Iulia, 

| chiar dacă au avut de înfrun

tat echipe de categorie infe
rioară. ambițioase si dornice de 
afirmare, și-au apărat cu ar
doare șansele, decise de a ur
ca in faza superioară a „Cu
pei". pentru a-si putea măsura 
forțele cu divizionarele A.

Nu Dutem încheia aceste rln- 
duri fără a ne er irima încă 
o dată regretul eă populara 
competiție, care este „Cupa 

României", ce aliniază la star
tul ei toate echipele de pe 
teritoriul tării, lăsînd deschise 
tuturor porțile afirmării. este 
tratată cu dezinteres de unii 
conducători si antrenori, care 
transformă, condamnabil, par
ticiparea la o astfel de. compe
tiție cu vechi și frumoase tra
diții într-o simplă formalitate !

Gheorghe NERTEA

Iată și celelalte rezultate 
care au lipsit din numărul de 
Ieri al ziarului nostru :

Spicul Coteana — Pandurii 
Tg. Jiu 8—1 (0—0). A marcat : 
Paicu.

Textila Cisnădie — Strungul 
Arad 1—2 (1—1). Au înscris : 
Popovici, respectiv Ghițaș si 
Ujvari.

Bradul Vișeul de Sus — 'F.C. 
Maramureș 2—1 (1—0). Auto
rii golurilor: Botiz și Zubașcu, 
respectiv S. Sabău.

Gloria Cornești — Unirea 
Alba Iulia 0—2 (0—2). Au 
marcat : Tălnar și N. Popa.

Calculatorul București — 
Ș.N. Oltenița 2—1 (2—0). Au 
înscris : Cristea ți Ghîță, res
pectiv Luiceanu.

Partida Unirea Urziceni — 
Gloria Buzău se va disputa la 
14 noiembrie.

O AMPLĂ COMPETIȚIE IN CAPITALĂ
. în organizarea Consiliului 
Municipal pentru Educație 
Fizică și Sport se desfășoa
ră in Capitală o amplă și 
interesanta competiție de fot
bal dedicata celui de-al XIV- 
lea Congres al Partidului Co
munist Român. în prima eta
pă a acestei competiții, la ni
velul sectoarelor, au participat 
120 de echipe de toate cate
goriile, pînă la cele de Divi
zia C. inclusiv. Cîștigâtoarele 
etapei pe sector au devenit 
următoarele echipe : Sectorul 1
— Laromet ; Sectorul 2 —
Granitul ; Sectorul 3 — Chi
mistul j Sectorul 4 — Progre
sul Șoimii I.M.U.C. ; Sectorul 5
— Constructorul Metrou ; Sec
torul 6 — Semănătoarea. A- 
cestora li s-a adăugat echipa 
cîștigătoare a întrecerii organi
zate separat în ramura con
strucțiilor. și anume Olimpia.

A urmat etapa pe Capitală, 
la care au luat parte mai tatii 
cîstigătoarele pe sectoare si 
care s-a soldat cu rezultatele 1 
Progresul Șoimii I.M.U.C. — 
Laromet 1—2, Chimistul — Se

mănătoarea 2—0 și Granitul 
— Constructorul Metrou 2—0. 
S-au disputat apoi alte două 
meciuri : Laromet — Chimis
tul 1—4) si Granitul — Olimpia 
2—!• în finala acestei prime 
faze a etapei ne Capitală s-au 
întîlnlt. deci. Laromet si Gra
nitul, două merituoase echipe 
din campionatul categoriei 
Onoare. Meciul lor, disputat 
miercuri, s-a Încheiat cu vic
toria netă a echipei Laromet. 
la scorul de 4—1.

în continuare. Laromet va 
participa, împreună cu citeva 
dintre divizionarele B bucu- 
restene. la cea de-a doua fază 
a etapei pe Capitală. Astfel, 
marți, 14 noiembrie, de la ora 
14. pe terenurile primelor 
echipe, vor avea Ioc semifina
lele competiției : Laromet — 
Sportul „30 Decembrie" și 
Mecanică Fină — Autobuzul. 
Ciștigătoarele din aceste două 
partide se vor întilni joi. 16 
noiembrie, de la ora 14, în 
finala „Cupei Congresul al 
XIV-Iea al P.C.R.“, pentru cu
cerirea trofeului. (C. F.).

erile divizionarelor de șah

JȘOARA -
fugară, asu- 

iat Național 
poate să nu 
ele noi pe 
ătă în deco- 
otei sportive, 

răspunderea 
rezultatului, 

care punctul 
•u, la prima 
lor’n Gheor- 
If ’.cros ca 
io. u de ca- 
maaa a ze- 

ca principala 
hipc să fie 
astă însușire 
sunetul forte 
i naționale la 
șoara, um- 
tic, la unele 
altor forma- 
îblu, alcăiu- 
neînvins. în- 
d tabela de 
că A.E.M.

adversarii, 
incte exact

TlllUMfUl OMOCLNITĂJII
cițe Ț-au trebuit, la toate com
partimentele. în contrast, „fu

rioasa" Sportul Studențesc a 
zdrobit cu 9,5—0,5 pe Petrolul 
sau cu 9—1 pe Electromagne
tica, însă a fost lipsită de a- 
celași avînt în partidele decisi
ve cu A.E.M. și I.T.B.

Funcționalitatea optimă a 
„compartimentelor" noii cam
pioane este dovedită si prin- 
tr-un paradox : A.E.M. nu a 
cucerit nici un titlu in clasa
mentele separate pe mesele de 
seniori, senioare și juniori !

La seniori, victoria Sportului 
Studențesc nu a fost scutită de 
emoții, ea adjudeeîndUrSi me
daliile de aur doar cu o ju
mătate de punct avans în 66 
de partide. în ultima rundă, 
partida Vasilescu —’ Cojocaru 
s-a prelungit pînă seara tîrziu, 
jucătorul de la Sportul reușind 
să remizeze o poziție pe ju
mătate pierdută. în caz de 
egalitate de puncte locul 1 ar 
fi revenit echipei I.T.B. care

ar fi beneficiat de victoria di
rectă. De asemenea, trebuie să 
subliniem că. ta a dous jumă
tate a concursului, seniorii de 
la I.T.B. au fost lipsiți de 
aportul marelui maestru Florin 
Gheorghiu, plecat la un impor
tant turneu peste hotare, ab
sentă care a cîntărit mult ta 
balanța luptei.

La senioare, cumulul de va
lori al echipelor premiate 
(Electromotor : Cristina Foișor, 
Gertrude Baumstark î Sportul 
Studențesc : Elisabeta Polihro- 
niade, Gabriela Stanclu, Euge
nia Ghindă ; A.E.M.: Dana 
Nutu — revenire spectaculoa
să a marii maestre in forma
ția care a consacrat-o, Ligia 
Jicman) a creat un decalai de 
3 puncte între podium si lo
cul ai IV-lea.

La juniori, victoria forma
ției Calculatorul a surprins, nu 
atit orin valoarea celor doi 
coechipieri, ambii cu titluri de 
campioni naționali individuali 
la activ, cit mai ales prin vîrsta 
fragedă a unui dintre aceștia : 
Gabriel Schwartzman fa Îm
plinit 13 ani chiar In timpul 
desfășurării concursului I). Ga
briel, cu un rezultat exceptio
nal de 8,5 p (din 11), • evo
luat fără complexe printre co

legii mai mari (limita de vira
tă la juniori este de 20 ani)' 
si a fost sprjinit ideal de har
nica si talentata Viorica Ur- 
suleac.

în încheiere, revenind la 
clasamentul general la mixt, 
remarcăm distanța parcă prea 
mare dintre nivelurile divizii
lor A și B, diferență care, o 
dată cu creșterea bazei de 
masă, ar trebui să sa micșo
reze. Dintre noile promovate, 
doar I.A.T. s-a ridicat peste 
ștacheta cerințelor eșalonului 
superior, celelalte două. Elec- 
tromures și Petrolul (retrogra
date alături de Electromagne
tica) nereușind nici măcar o 
victorie de consolare, urmînd 
ca. anul viitor, să încerce o 
reîntoarcere mai fructuoasă In 
prima grupă

Pank STEFANOV

In meci •revanșă al
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SĂNĂTĂȚII DV.,
E DE ODIHNĂ
.H.R. București vă recomandă

isndată pentru afecțiuni ale aparatu
ri locomotor, ale sistemului nervos 
eriferlc : ginecologice ; dermatologice ; 
ndocrin e. boli profesionale.
Acces s cale ferată — gara Eforie 
e aici cu tramvaiul.
SLAnic moldova, situată la 1« km 

e Tg. Ocna. Altitudine: 530 m. Climă 
ontlnentală de trecere Intre cea de 
oline șl cea subalplnă. Stațiunea erie 
^comandată pentru afecțiuni ale apa- 
itului digestiv ; hepatobiliare; ale căi- 
>r respiratorii ; boli metabolice și de 
utrlțle ; ale rinichiului șl căilor url- 
are; ale sistemului nervos periferic : 
ost-traumatice.
Acces î cale ferată — gara Salina 
rg. Ocna) si de aici autobuz.
BĂILE TUȘNAD. situată la poalele 

îasivulul vulcanic Harghita, pe malul 
Htuiui. la 32 km de Miercurea Ciue 
i la 69 km de Brașov. Altitudine: 650 
1. Climă subalplnă. Sațiunea este re- 
omandată pentru afecțiuni ale siste- 
îului nervos ; nevroză astenică ; car- 
iovasculare.
Acces : cale ferată — gara Băile Tuș- 
ad.

SOVATA, situată ta județul Mureș. 
Altitudine : 530 m. Climat subalpin. Sta
țiunea este recomandată, in principal, 
pentru afecțiuni ginecologice, ale apa
ratului locomotor, ale sistemului ner
vos periferic.

Acces : cale ferată ptnă la Sighișoara 
sau, Tg. Mureș, apoi autobuz.

IMPORTANT DE REȚINUT
Stațiunile balneare vă oferă In a- 

eeastfi perioadă spații de cazare in ho
teluri moderne sau in case de odihnă; 
Servirea mesei este asigurată in restau
rante sau pensiuni, cu posibilități și 
pentru meniuri dietetice.

Precizăm că in stațiuni cum BÎnt Că- 
limănești-Căciulata, Sovata, Amara. E- 
forie Nord, Sîngeorz Băi, Lacul Sărat, 
Băile Tușnad și altele, unele hoteluri 
au legătură directă, prin culoare aco
perite. cu bazele de tratament. Aces
tea sînt bine utilate, cu aparatură me
dicală modernă și diversă. Un perso
nal competent și amabil asigură ser
vicii de calitate.

Organizatorii de turism din stațiuni 
asigură, pe durata sejurului dv„ nu
meroase posibilități de agrement. Din
tre acestea, nu lipsesc drumețiile si 
excursiile în împrejurimi.

Locurile pentru cură balneară sau 
concediu de odihnă In stațiuni se ob
țin de la agențiile oficiilor județen» de 
turism, filialele T.T.H.R. București și 
comitetele sindicatelor din întreprin
deri și instituții.

INGRIJITI-VA SĂNĂTATEA IN STA
ȚIUNI BALNEOCLIMATERICE !

NU UITATI ! IN ACEASTA PERIOA
DA BENEFICIAT! DE TARIFE REDU
SE !

ROMÂNIA-
ROȘIORI, 9 (prin telefon).

Partida revanșă dintre selec
ționatele U.E.F.A. *93  ale Româ
niei gi Cehoslovaciei n-a mai 
avut, de astă dată, un cadru 
optim de desfășurare, princi
palul .vinovat" fiind slciitoarea 
ploaie care n-a contenit nid 
un moment. Totuși, spre lau
da lor. cele două echipe au 
oferit numeroaselor și... ini
moaselor umbrele din tribună, 
o dispută angajantă. ale cărei 
date erau diferite de primul 
joc. Pe de o parte. juniorii 
noștri doreau confirmarea, pe 
fondul unui ascendent moral 
(victoria cu 3—1. de marți), In 
timp ce oaspeții vizau, neîn
doios. revanșa. Din acest dia
log a rezultat un joc tranșant, 
în care fazele de poartă. _ cu 
precădere în prima repriză, se 
apropiau de frecvența stropilor 
de ploaie. S-a jucat „cu garda 
jos", fără rabat la efort. Prima 
ocazie este a lui KOVACȘ 
(min. 8). pentru Ca tot el să 
deschidă lista marcatorilor, in 
min. 18. fructificind. centrarea 
lui Nieulescu. Nu se scurg nici 
60 de secunde si asistăm la o 
fază „indigo", numai că auto
rul golului reia peste transver
sală. Munteanu are și el două 
intervenții oportune. în min. 20 
și 21. iar Oajdeas rezolvă in 
extremis. în min. 22. o fază 
critică. In min. 26. tinerii „tri
colori" își măresc avantajul 
prin NICULESCU. după o bu
nă angajare a Iui Simedru. 
Peste trei minute, la o acțiune

NEDUMERIRILE
X.

Am primit de curînd. la 
redacție, o scrisoare (sem
nată de un pasionat al fot
balului din Satu Mare, Ra
du Seu cea, pe cane din 
lipsă de spațiu, nu o putem 
reda în întregime. Ea ae 
referă la aceeași veche pro
blemă a arbitrajelor, readu
să, din păcate, in atenție, 
de semnalările si luările de 
poziție (îndreptățite, se pa
re) ale tot mai multor spec
tatori si iubitori al fotbalu
lui. Iată, Insă, cîieva spi
cuiri din amintita scrisoare : 
.... tn etapa a IlI-a, Ia an 
meci disputat de Someșul 
Satu Mare acasă, am fost 
martorul unui arbitraj net 
părtinitor (in favoarea gaz
delor), Incit, sătmărean 
fiind, mi-a fost rușine de 
așa ceva ! Arbitrul a con
tribuit din plin Ia victoria 
Someșului, acotdînd acestei 
echipe două penaltyurl ab
solut gratuite, ambele trans
formate. în timp cc oaspe
ții se zbateau să joace, gaz
dele nu jucau mal nimic, 
dar au cîșligat (3—1), pe 
nedrept...". Sau : „în etapa 
a VIII-a (12 octombrie), la

UNOR SPECTATORI
meciul Olimpia S.M. — 
Gloria Bistrița 1—1 (nm. 
iarăși Gloria Bistrița. ..) din 
nou un arbitraj, evident 
părtinitor, de data aceasta 
ta favoarea... oaspeților, ca
re an beneficiat de marea 
majoritate a loviturilor li
bere, acordate co larghețe 
și neascunsă predilecție—" 
Cazurile relatate nu stat, 
din păcate, singurele de 
acest fel. Am avut, din 
nefericire, ocazia să urmă
rim, la rindr-ne, o partidă 
de Divizia B (ta Timișoara) 
al cărei rezultat a fost in
fluențat decisiv de arbitraj 
(a se vedea „Sportul" din 
25 octombrie). în legătură 
eu o altă chestiufie. Gheor
ghe Vladu, din Tg. Jiu. ne 
acrie : „...Știm eă. de la • 
vreme, arbitrii stat stabiliți 
prin tragere la sorți. To
tuși, in destule cazuri (chiar 
Ia fruntașe ale eșalonului 
secund), apar Ia meci alți 
arbitri decit cei stabiliți de 
sorți. Pentru cine s-a făcut 
regulamentul 7". Pentru toa
tă lumea, spunem noi, spe- 
rtad. alături de toti iubi
torii fotbalului, că situațiile 
de genul celor menționate 
vot dispărea cu totul !

Muqur POPOVICI

selecționatelor de juniori U.E.F.A. '93

CEHOSLOVACIA 3-1 (2-1)
tăioasă a oaspeților, Constan- 
tinescu il faultează !n careu 
pe Konvieka si KOSTL trans
formă penaltyul acordat.

La reluare, tntîliiirea este 
echilibrată, ta min. S3 Tra- 
bolik scoate de la vinclu șutul 
lui Kilin. insă, peste două mi
nute nu are altă soluție decit 
faultul la pătrunderea tai Ni- 
euleseu si KILIN executa pre
cis lovitura de la 11 m. Un scor 
identic cu oel din meciul de 
marți, pe care ambele echipe 
vor să-l modifice. Insă efortu
rile lor nu ee materializează. 
O victorie meritată • elevilor 
antrenorilor C. Jurcă si C. 
Vlad. care si in această parti
dă au avut un plus de supe

rioritate la aproape toate ca
pitolele.

Arbitrul C. Soreseu (Pitești) 
• condus formațiile s

ROMANIA s Munteanu (min. 
W Gabor) — Barbir. NICOLA- 
ESCU, Constantinescu. Oajdea.
— Simedru (min. 10 Zamfir). 
Abrudan (min. 50 Angbel. min. 
C2 M. Marian). IACOB. KIL1N
— KOVACS (min. n Popa). 
NICULESCU.

CEHOSLOVACIA t Trabolik
— Broda (min. 44 Koeurik), 
KOSTL. Antalovid. Volsik — 
Konvicka. Duika. Chlpik (min. 
12 Danko). Bartos — SAVR- 
NAK, Tornayi (min. 41 Bro- 
zek).

Adrian VASILESCU

• FEDERAȚIA DE FOTBAL 
ne-a comunicat că etapele • 
XII-a și a XIII-a ale Diviziei A 
se vor disputa duminică 19 no
iembrie și, respectiv, miercuri 22 
noiembrie.
• IERI, LA PLOIEȘTI, in meci 

amical, Petrolul a Învins cu 
1—o (1—pe Etar Veliko 
Trnovo (R.P. Bulgaria). A mar
cat O. Grigore (min. 5). (O 
BALTEANU — coresp.)
• PARTIDA de Divizia C Au

tomatica — Avicola Crevedla, 
care urmează să aibă loc dumi
nică dimineață, se va desfășura 
pe stadionul I.C.S.I.M., după 
cum ne anunță echipa gazdă.
• MASURI ORGANIZATORICE 

LA STEAUA MIZIL. Divizionara 
B Steaua Mizil are o nouă con
ducere tehnică și organizatorică.

Antrenor principal al echipei a 
fost numit Marin Olteana (se
cund : Mihal Mocann), Iar la 
conducerea secției de fotbal a 
revenit Florea Nițu.
• F.C. FARUL CONSTANȚA 

— VICTORIA BUCUREȘTI 9—1 
(1—1). Joc alert, in care condu- • 
cerile tehnice ale celor două 
formații au rulat întregul efec
tiv. Au Înscris : Birboră (min.
35), Zabiu (min. 49). respectiv 
Țîră (min. »). (C. POPA, co
resp.).
• PROGRESUL C.S.S. MED

GIDIA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 1—1 (1—0). partidă a- 
micală disputată pe un timp rece, 
in prezența a peste 15 000 de 
spectatori. Au înscria : Aleea 
(min. 10, din 11 m). respectiv
Irimesea (min. M, din 11 m).
(AI. MAVLEA — coresp.).



In prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI DE PARTID A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

(Urmare din gap. I) 

nomico-financiar. au crescut 
an de an beneticiile uni
tăților productive.

In același timp, se arată că, 
datorită politicii științifice a 
partidului de dezvoltare con
tinuă a forțelor de producție, 
industria bucureșteană a bene
ficiat. in perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea, de 145 
miliarde lei fonduri de inves
tiții, ceea ce a determinat ca, 
in prezent, peste 90 la sută 
din totalul acestora să fie 
innoite. In actualul cincinal 
s-a realizat un amplu volum 
de investiții destinate moder
nizării unităților economice și 
înfăptuirii programului de 
dezvoltare a urbanistică a Ca
pitalei. Au fost puse in func
țiune 95 capacități de pro
ducție si s-a finalizat ame
najarea complexă a rîuliii 
Dîmbovița. S-a extins la 60 
de km rețeaua metroului, au 
fost construite si modernizate 
mari artere de circulație si 
pasaje rutiere, precum și im
portante obiective social-cul
turale. Se acționează intens 
pentru dezvoltarea si moder
nizarea localităților Sectorului 
Agricol Ilfov.

In curs de finalizare se află 
marile ansambluri arhitectonice 
și edificii de interes national 
ale noului centru politico-ad- 
ministrativ $1 cultural, menite 
să confere Capitalei o înfă
țișare demnă de epoca in care 
trăim.

Reliefind, totodată, neajunsu
rile manifestate in unele 
sectoare de activitate, darea 
de seamă evidențiază măsurile 
întreprinse in vederea va
lorificării plenare a puternicu
lui potential material, uman 
șl tehnico-știintific, de care 
dispune Capitala.

Sînt prezentate rezultatele 
obținute in agricultură in pe
rioada care face obiectul dării 
de seamă, o atenție deosebită 
fiind acordată realizării obiec
tivelor noii revoluții agrare, 
sporirii producțiilor la toate 
culturile și în zootehnie.

Au fost relevate realizările 
obținute în direcția creșterii ca
lității vieții, ridicării continue 
a nivelului de trai al tuturor lo
cuitorilor Capitalei. Se subli
niază faptul că întreaga popu
lație activă din municipiul 
București este încadrată in 
muncă. potrivit pregătirii 
profesionale și de specialitate. 
Din 1986 și pînă în prezent 
s-au dat în folosință 75 000 
apartamente, precum șl 
numeroase obiective social-cul- 
turale.

S-au înfățișat, de asemenea, 
preocupările pentru buna a*  
provizionare a populației, pen
tru înfăptuirea programelor de 

• în vederea meciurilor a- 
micale pe care reprezentativa 
Italiei le va susține cu Algeria 
(la 11 noiembrie, la Vicenza) șl 
Angliei (la 15 noiembrie, la Lon
dra) antrenorul „squadrel azzur- 
ra“. Azeglio Vicinl, a selecționat 
un lot de 18 jucători din care 
fac parte, printre alții. Zenga. 
Bergomi. BaresI, Maldlni. Dona- 
doni, Baggio, Glaninl, Viâlll, 
Carnevale. Duminică nu se va 
desfășura etapă de campionat. • 
SELECȚIONATELE Braziliei și 
Iugoslaviei, ambele calificate la 
turneul final al C.M. vor sustirie 
un meci amical, la 14 noiembrie, 
tn Brazilia. « CUNOSCUTUL 
club argentinian Boca Juniors ar 
putea fi desființat, se anunță din 
Bumps Aires, datorită marilor 
dificultăți financiare prin care 
trece. Conducătorii clubului vor

autooonducere și autoaprovi- 
zionare în profil teritorial.

Exprimîndu-se profunde mul
țumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru contri
buția adusă la dezvoltarea e- 
conomico-socială și urbanistică 
a Capitalei, pentru grija sta
tornică și îndrumarea de zi cu 
zi acordată organizației muni
cipale de partid, în darea de sea
mă se subliniază că toate ma
rile realizări obținute în dez
voltarea Capitalei, ca de altfel 
a întregii țări, demonstrează 
cu putere realismul și justețea 
politicii partidului nostru, ne
cesitatea obiectivă a creșterii 
continue a rolului său condu
cător în societate —* garanția 
înfăptuirii mărețelor obiective, 
strălucit prefigurate în docu
mentele pentru Congresul al 
XIV-lea al P.C.R.

Este reafirmată voința tu
turor oamenilor muncii din 
Capitală de a acționa cu fer
mitate pentru transpunerea 
neabătută în viață a politicii 
interne și externe a partidu
lui și statului nostru, a hotărî- 
rilor ce vor fi ndoptate de 
marele forum al comuniștilor 
români.

In cadrul dezbaterilor pe 
marginea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi au luat cuvîn- 
tul tovarășii Gheorghe Ion 
Mihai, prim-secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 
2, Petre Răducanu, secretarul 
comitetului de partid de la în
treprinderea «23 August", Au
relia Bratu, secretarul comite
tului de partid de la întreprin
derea de Confecții și Tricotaje, 
Dumitru Constantin, director 
general al Centralei industriale 
de utilaj energetic. Petre 
Roșea, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consi
liului popular al sectorului 5, 
care a prezentat Raportul Co
misiei de validare. Anton Do- 
brin, Erou al Muncii Socialis
te, maistru la întreprinderea 
de Utilaj Chimic „Grivița Ro
șie". Alexandru Nicolae, secre
tarul comitetului de partid de 
la întreprinderea „Vulcan", 
Vasile Baltac, director general 
al Centralei industriale do e- 
Icctronică și tehnică de calcul, 
Mihalache Niculescu, Erou al 
Muncii Socialiste, maistru, 
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea de Mașini- 
Unelte și Agregate, Mihail Bo- 
țoagă, prim-secretar al Comi
tetului de partid al Sectorului 
agricol Ilfov, Vasile Bulucea, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, Alexandra Gruescu, di
rector general al Centralei in
dustriale de prelucrare a cau
ciucului. Dinu Taraza, confe
rențiar, secretarul comitetului 

de partid de la Institutul Po
litehnic, Gheorghe Bălăiță, 
scriitor, director al Editurii 
Cartea Românească, Ionel Vo- 
lintiru, prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
U.T.C„ Iuliana Bucur, director 
general al Centralei industriei 
linii. Elena Manuela Palade, 
studentă, vicepreședinte al Con
siliului Asociației Studenților 
Comuniști de la Academia de 
Studii Economice, Mircea Dră- 
gulin, director general al Insti
tutului de Cercetare Științifică, 
Inginerie Tehnologică și Pro
iectare pentru Sectoare Calde 
și Metalurgie, Vasile Voicu, 
președinte al Cooperativei A- 
gricole de Producție Jilava, Mi- 
halcea Tașcă, maistru lamino- 
rist la întreprinderea de Țevi 
„Republica", Dumitru Badea, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 3.

De la tribuna Conferinței, 
participanții la dezbateri au 
adus, cu cele mai alese senti
mente de dragoste și respect, 
un fierbinte omagiu conducă
torului iubit al partidului, și 
statului pentru eroica activita
te revoluționară dedicată, cu 
totală dăruire și abnegație, bi
nelui și fericirii poporului ro- 
mîn, dezvoltării multilaterale 
a patriei, creșterii prestigiului 
României socialiste în lume.

în cuvîntul lor, vorbitorii 
au reafirmat acordul deplin cu 
proiectul Programului-Directi- 
vă și Tezele pentru Congresul 
al XIV-lea al partidului, do
cumente programatice, . care, 
prin cutezătoarele lor obiective, 
deschid noi și luminoase ori
zonturi dezvoltării Capitalei, 
a întregii țări.

In spiritul tezelor, ideilor și 
orientărilor, al exigențelor 
formulate in Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la recenta Plenară lărgită a 
C.C. al P.C.R., a fost analizată 
cu înaltă răspundere comunis
tă activitatea politico-organi- 
zatorică desfășurată de orga
nele și organizațiile de partid, 
de oamenii muncii din muni
cipiul București pentru înde
plinirea sarcinilor economico- 
sociale pe acest an, a obiecti
velor actualului cincinal, pen
tru creșterea contribuției Ca
pitalei. ia dezvoltarea generală 
a patriei.

în timpul dezbaterilor, s-a 
dat expresie deplinei adeziuni 
a comuniștilor, a tuturor locui
torilor Capitalei, Ia politica 
externă a partidului și statului, 
al cărei strălucit promotor este 
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
luptător neobosit pentru a- 
părarea valorilor supreme ale 
socialismului și păcii, pentru 
dezvoltarea liberă, independen
tă, a tuturor popoarelor.

După încheierea dezbaterilor, 
participanții au aprobat, în 
unanimitate,, darea de seamă și 
activitatea Comitetului munici
pal de partid de la alegeri și 
pînă. în prezent. Raportul și 
activitatea Comisiei municipale 
de revizie.

In unanimitate, a fost apro
bat proiectul Programului-Di- 
rectivă cu privire la dezvolta
rea economico-socială a Româ
niei în cincinalul 1991—1995 și 
orientările de perspectivă pînă 
în anii 2000—2010, precum și 
Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist 
Român.

A fost aprobat, de aseme
nea, planul de dezvoltare e- 
conomico-socială. pe perioada 
1991—1995, în profil teritorial 
a municipiului București.

Intimpinot cu deosebită în
suflețire a luat cuvîntul 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 

Cuyintarea a fost urmărită 
cu profund interes, cu vie sa
tisfacție și deplină aprobare.

Aplauzele puternice ale ce
lor prezenți au subliniat cu 
putere faptul că delegații la 
conferință și, asemeni lor, toți 
comuniștii din organizația de 
partid a Capitalei, își însușesc 
pe deplin aprecierile, ideile și 
orientările cuprinse în cuvin- 
tarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, fiind hotă- 
rîți să acționeze cu întreaga e- 
nergie pentru înfăptuirea lor.

Făcîndu-se ecoul acestor con
vingeri, primul-secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R. a spus:

„Mult stimate șl iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

In numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
Capitală, in aceste momente 
cu adinei semnificații politice, 
îngăduiți-ne să vă adresam, 
din adincul inimii, cele mai 
calde mulțumiri, întreaga re
cunoștință pentru magistrala 
dumneavoastră cuvîntare, pen
tru aprecierile, indicațiile și 
orientările de însemnătate ho- 
tăritoare pentru activitatea or
ganizației municipale de partid 
și să vă încredințăm că aces
tea vor constitui programul 
nostru de muncă și acțiune re
voluționară.

Vă asigurăm că, urmind 
neabătut luminosul dumnea
voastră exemplu de muncă și 
viată revoluționară, dedicate, 
cu inaltă abnegație și nețărmu
rită dăruire patriotică, binelui 
și fericirii poporului, cauzei so
cialismului si păcii, comuniștii, 
locuitorii Capitalei vor face to
tul pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor trasate, pen

tru eliminarea neajunsurilor 
ce se mențin in activitatea 
noastră, pentru continua îm
bunătățire și perfecționare a 
întregii munci de partid, in ve
derea înfăptuirii neabătute a 
orientărilor și indicațiilor dum
neavoastră, a hotărîrilor ce vor 
fi adoptate de Congresul al 
XIV-lea, Congresul marilor vic
torii socialiste, al independen
tei depline, politice și econo
mice, a României.

Trăiască gloriosul nostru 
partid comunist in frunte cu 
secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu!".

Prin ovațiile și uralele parti
cipantelor la conferință. care 
n-au contenit multă vreme, 
s-a dat, încă o dată, expresie 
adeziunii depline a comuniști
lor din Capitală Ia politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, încrederii 
depline în viitorul luminos al 
patriei.

în conformitate cu preve
derile Statutului partidului si 
criteriile stabilite de plenara 
Comitetului Central, conferin
ța a ales Comitetul municipal 
București al P.C.R. și Comisia 
de revizie. Prim-secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R. a fost ales tovarășul 
Barbu Petrescu.

Conferința a desemnat. de 
asemenea, delegații pentru Con
gresul al XIV-lea al Partidu- 
lui Comunist Român si candi- 
dații pentru organele centrale 
ale partidului. .

A fost adoptată Hotanrea 
Conferinței organizației mu
nicipale de partid.

Conferința a stabilit, în una
nimitate, mandatul delegați- 
lor organizației de partid a Ca
pitalei la Congresul al XIV-lea, 
în care este cuprinsă hotărîrea 
de a susține, alături de între
gul partid și popor, realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, aprobarea docu
mentelor programatice ce vor 
fi supuse spre dezbatere și a- 
doptare înaltului forum al co
muniștilor români.

Prin întreaga ei desfășurare, 
conferința organizației muni
cipale de partid s-a constituit 
într-o puternică manifestare a 
unității indestructibile în jurul 
partidului, al secretarului său 
general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a hotărîrii 
comuniștilor, a tuturor locuito
rilor Capitalei de a întîmpina 
Congresul al XIV-lea cu reali
zări de prestigiu, de a-și aduce 
o contribuție tot mai mare, pe 
măsura posibilităților de care 
dispun, la înfăptuirea progra
mului de edificare a socialis
mului șl comunismului în pa
tria noastră.

PE SCURT • PE
CICLISM • Etapa a 4-a a Tu

rului Mexicului, desfășurată pe 
traseul Tiburcio — Zacatecas 
(204 km) a revenit rutierului a- 
merican Andy Bishop în 5h 51:07. 
In clasamentul • general indivi
dual conduce canadianul Steve 
Speaks, urmat de mexicanul Mi
guel Arroyo la o secundă, Bis
hop la 1:15, Gasinski (U.R.S.S.) 
la 1:59 etc.

HANDBAL • Echipa feminină 
a U.R.S.S. și-a început turneul 
în R.F. -Germania jucînd la 
Heilbronn cu o selecționată lo
cală. Handbalistele sovietice au 
obținut victoria cu scorul de 
33—19 (17—10). >

TENIS • în turneul de la Sao 
Paulo, contînd pentru ,.Marele 
Premiu'" spaniolul Javier San-

SCURT • PE SCURT
chez l-a învins cu 5—7, 7—8, 6—3 
pe brazilianul Mauro Menezes, 
argentinianul Eduardo Masso l-a 
eliminat cu 7—6, 6—4 pe coechi
pierul său Eduardo Bengoechea, 
iar brazilianul Luis Mattar a 
clștigat cu 6—0, 6—4 partida cu 
mexicanul Augustin Moreno.

TENIS DE MASA • La Ha- 
virov (Cehoslovacia), în med 
pentru „Cupa ligii europene", 
selecționata Cehoslovaciei a În
trecut cu 4—3 echipa R.F. Ger
mania. • Finale de simplu la 
„Internaționalele" Austriei de la 
Linz, feminin : Mirjam Kloppen- 
burg (Olanda) — Valentina Po
pova (U.R.S.S.) 3—1 (13, 17, —17, 
15) ; masculin : Andrei Mazunov 
(U.R.S.S.) — Peter Korbel (Ce
hoslovacia) 3—1 (11, —10, 10, 12).

trebui să găsească în clteva zile 
soluția pentru achitarea unei da
torii de peste 200.000 dolari 1 • 
SELECȚIONATA Egiptului a sus
ținut la Tunis un meci de veri
ficare în compania echipei Tu
nisiei. Fotbaliștii egipteni au 
cîștigat cu 4—0 (1—0), prin golu
rile Iul Kass, Abdelhamid. Ah
med Kamzi șl Abou Zeid. • IN 
ETAPA a 8-a a campionatului 
Greciei. Panathinalkos Atena a 
învins, în deplasare, cu 2—0 pe 
OFI Creta. Alte rezultate : Doxa
— A.E.K. 1—1, Larissa — Levadia 
2—1. Kalamarla — Olympiakos 
0—2. Apollon — Panionios 3—2 
Tonikos — Volo.s - 2—0, P.A.O.K.
— Aris 2—0. In fruntea clasa

panathinalkosmentului se află
șt P.A.O.K. Salonic cu cite 12 p 
urmate de AEK. Olympiakos, OFT 
Creta șl Larissa cu cîte 11 p. •

La Buzău, In „Cupa I. H. F.“ la handbal masculin

DINAMO BUCUREȘTI CREDE, IN CONTINUARE, ÎN. ȘANSA SA
După cum se știe, in primul 

meci, disputat la Praga, in ca
drul „Cupei I.H.F.", în compa
nia echipei Dukla din localitate, 
Dinamo București a pierdut cu 
18—27. Un scor greu previzibil, 
o surpriză chiar si pentru gaz
de, care abia dacă îndrăzneau să 
creadă, înaintea discutării par
tidei. într-o victorie la cel 
mult 2-3 goluri ! Cit despre 
sansele de calificare ale hand- 
baiistilor cehoslovaci, nici că 
putea fi vorba ! Și. totuși, așa 
cum se întîmplă Uneori în

TURNEUL FINAL AL DACIADEI LA BOX
(Urmare din pag I)

mul minut de luptă. Apoi, ste- 
listul și-a valorificat tehnica 
mult superioară oină la sfirși- 
tul meciului, cîștigind la punc
te. După o partidă epuizantă, 
dar cu multe faze confuze. 
Ionel Panâite (Constructorul 
Galați) a obținut decizia în 
fața lui Dumitru Creștin 
(A.E.M. Tim.). Fără avertismen
tul dat cu ușurință timișorea
nului în rundul doi. probabil 
că alta ar fi fost decizia... 
Duel- între doi boxeri cu gardă 
inversă la „mijlocie": Duru 

sport, la capătul unui meci în 
care dinamoviștii au acuzat 
oboseala unui voiaj început 
sîmbătă dimineața si încheiat 
în aceeași zi, după-amiaza, la 
ora 17, pentru ca a doua zi, 
la ora 10,45, să intre pe teren, 
fapt la care s-a adăugat șl 
arbitrajul, evident părtinitor 
pentru gazde. Dinamo Bucu
rești, cu o prestație mult sub 
nivelul și valoarea sa. a ajuns 
în situația de a fi obligată să 
luote din răsputeri pentru a 
reface o diferență de 9 goluri.

Maricescu (C.F.R. Timișoara) 
și Vasile Pradais (C.S.M. Bor- 
zești). A cîștigat la puncte ti
mișoreanul, care a avut avan
tajul alonjei și priceperea s-o 
folosească eficient.

Tirul directelor de întimpi- 
nare lansate de Vasile Adumi- 
troaie (Steaua) i-a luat orice 
speranță de replică lui Mihal 
Căpățînă (C.F.R. Craiova). A- 
dumitroaie a cîștigat destul de 
ușor prin abandon în rundul 
doi. în cealaltă semifinală a 
„greilor" s-au întîlnit Dan Dăn- 
cuță (Dinamo) și Vasile Ca- 
zacu (I.M.G. București). Nu

Am dedus, din cîteva scurte 
dialoguri cu componenții echi
pei noastre, inclusiv cu antre
norul Ghiță Licu, că, in pofi
da acestei, diferențe, calificarea 
se joacă, totuși. Va fi greu, 
desigur, dar nu imposibil. Răs
punsul exact îl vom avea as
tăzi. la capătul meciului-retur. 
care va avea loc la Buzău, tn 
Sala Sporturilor. începînd de 
la ora 18,30. Arbitri : Kiaschko 
— Kissiliev (U.R.S.S.). Obser

vator I.H.F. : Milan Valcio
(Iugdslavia).

mărat în repriza secundă Ca- 
zacu a atacat dezlănțuit, obli- 
gîndy-1 pe Dăncuță să țină, 
fapt pentru care dinamovistul 
a primit un avertisment. Pen
tru lovituri mai clare și pen
tru avantajul de la începutul 
meciului. Dăncuță a primit de
cizia de cîștigător. Celelalte 
rezultate: semimijlocie: Mihal 
Nițulescu (C.S.M. Borzești) 
b.ab.2 Mihai Pîrvu (C.F.R. Cra
iova); mijlocie: Vasile Florian 
(Steaua) b.p. Cristian Dumitru 
(Semănătoarea București).

Petre HENT 
Paul IOVAN
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