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Țp7 —>22 de ani de la alegerea tovarășului hlicolae Ceaușescu

în fruntea partidului, la Congresul al IX-lea al P. C. R.

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

,-,Din momentul în care partidul 
mi-a încredințat înalta luncție de 
secretar general nu am avut odihnă, 
și zi și noapte — aș putea spune- 
gîndurile mele au fost cum să slujesc 
mai bine cauza poporului, a partidului, 
cum să acționăm încît să înfăptuim 
în cele mai bune condiții minunatele 
idealuri ale societății socialiste și 
comuniste pe pămîntul României".

NICOLAE CEAUȘESCU
------------- ,—,-------- —----------------------

Se împlinesc, astăzi, 22 de ani de la 
istorica zi în care, ca moment culmi
nant al lucrărilor sale, în consens eu 
gîndurile și voința tuturor comuniștilor, 

ale întregului popor, Congresul al IX-lea al 
P.C.R. l-a ales în funcția supremă de 
secretar general al partidului pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Această opțiune de 
cardinală însemnătate pentru viitorul patriei 
noastre ilustra înalta apreciere acordată 
minunatelor sale calități de militant revo
luționar și patriot, de conducător politic, 
strălucit afirmate din anii cei maî tineri 
ai vieții pe baricadele luptei conduse de 
partid pentru apărarea și promovarea inte
reselor clasei muncitoare, ale întregului 
popor român, împotriva fascismului și răz
boiului, pentru cauza unității, independenței 
și suveranității patriei, și continuu dezvol
tate în condițiile noi create prin victoria 
revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din august 
1944, în amplă activitate pentru organizarea 
societății românești pe baze socialiste. Țara 
întreagă — însuflețită de încredere și spe
ranță, cu viul sentiment al participării 
directe la un măreț eveniment al istoriei — 
a înțeles atunci că alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului 
inaugura în fapt o nouă epocă, o epocă de 
mari împliniri, în care patria socialistă avea 
să urce trepte tot mai înalte spre un viitor 
fericit, edificînd pe pămîntul României cea 
mai dreaptă orînduire din istoria omenirii 
— orînduirea socialistă și comunistă.

Acum, la 22 de ani âe la Congresul al 
IX-lea, timpul confirmă cu forța de netăgă- 

l duit a faptelor cît de profund îndreptățită 
\ i-a dovedit opțiunea de atunci a partidului

și a poporului român. Strălucit conducător, 
adine cunoscător al realităților românești, 
al năzuințelor poporului nostru, ca și al 
tezaurului experienței revoluționare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adus — pe temelia și 
din perspectiva strălucitului raport prezentat 
la marele forum comunist din iulie 1965 — 
un suflu nou și proaspăt, o viziune științifică, 
creatoare în înțelegerea întregului proces 
revoluționar din țara noastră, a avut, în toți 
acești ani, o contribuție determinantă la 
elaborarea strategiei de dezvoltare social- 
economică a țării, la soluționarea probleme
lor complexe ale edificării noii societăți, la 
orientarea și unirea forțelor întregii națiuni 
pentru înfăptuirea exemplară a politicii parti
dului, consacrată înfloririi unei patrii libere 
și demne, prosperității și bunăstării po
porului nostru.

Așezînd la temelia strategiilor de dezvol
tare a țării efortul propriu al națiunii, parti
dul nostru, secretarul său general au acționat 
și acționează cu consecvență pentru creșterea 
forțelor de producție -și a avuției naționale, 
dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico- 
materiale a societății, afirmarea factorilor 
calitativi ai dezvoltării. Astfel a fost posibil 
ea în această perioadă a ultimilor 22 de ani, 
pe care cu mîndrie si recunoștință o numim 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU", cea mai 
fertilă din întreaga istorie ă patriei, pe 
străvechile meleaguri românești să fie du
rate — elocvente mărturii ale capacității 
partidului de a gîndi prezentul și viitorul 
țării, ale vocației creatoare a poporului nos-

(Continuare în pag 2-3)

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A DELEGAȚIEI 
UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA,

CONDUSĂ DE
Joi după-amiază, au conti

nuat, in stațiunea Neptun, 
convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Boșko Krunici, 
președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

în cursul convorbirilor a fost 
abordată o arie largă de pro
bleme ale vieții politice inter
naționale.

Pornind de Ia aprecierea că 
problema fundamentală a lumii 
de azi o constituie înlăturarea 
pericolelor unui nou război dis
trugător, edificarea unei păci 
trainice pe planeta noastră, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român si președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I. au e- 
vidențiat necesitatea acțiunii 
unite a tuturor statelor, a tu
turor forțelor democratice si

TOVARĂȘUL BOȘKO KRUNICI
progresiste pentru oprirea cursei 
înarmărilor șl trecerea la de
zarmare, în primul rind la de
zarmarea nucleară.

O atenție prioritară s-a acor
dat, în cursul convorbirilor, 
problematicii continentului eu
ropean, unde s-au acumulat 
cele mai mari cantităti de arme 
nucleare și clasice. S-a arătat 
că este necesar să se facă totul 
pentru încheierea neîntîrziată 
a unui acord privind retrage
rea rachetelor cu rază medie 
de acțiune de pe continentul 
nostru, pentru trecerea la eli
minarea tuturor armelor nucle
are de pe continent si din lu
me. pentru reducerea arsenale
lor, efectivelor si cheltuielilor 
militare, pentru edificarea unei 
Europe unite, a păcii, secu
rității și colaborării.

Cei doi conducători de partid 
au apreciat însemnătatea pe 
care o are intensificarea efor
turilor pentru transformarea 

Balcanilor intr-o zonă a păcii 
și colaborării, a înțelegerii si 
bunei vecinătăți, fără arme nu
cleare și chimice, fără baze 
militare străine.

în cadrul convorbirilor au 
fost, de asemenea, larg abții- 
date problemele conflictelor 
existente în diferite regiuni ale 
lumii, subliniindu-se necesita
tea soluționării acestora exclu
siv pe cale pașnică, prin trata
tive purtate în spiritul deplinei 
egalități si respectului reciproc.

Au fost discutate, in același 
timp, o serie de aspecte ale si
tuației economice mondiale, ale 
soluționării globale a probleme
lor subdezvoltării — inclusiv a 
datoriilor externe deosebit de 
mari ale statelor în curs de 
dezvoltare —, ale edificării unei 
noi ordini economice internaționale.

(Continuare in pag. a 4-a)

De azi pînă duminică, la Aarhus

SEMIFINALA ZONEI EUROPENE B
A CUPEI DAVIS: DANEMARCA - ROMÂNIA
• Peter Bastiansen — Florin Segărceanu in partida inaugurală

AARHUS, 23 (prin telefon). 
Joj la ora prînzului, la sediul 
clubului „Tenis Club 1 900“ din 
localitate, în prezența multor 
oficialități ale acestui oraș da
nez, a arbitrului desemnat de 
Federația Internațională de Te
nis, Jeremy Shales (Marea Bri- 
tanie), a căpitanilor nejucători 
ai celor două echipe, respectiv 
Finn Christensen și Ștefan 
Georgescu, a avut loc tragerea 
la sorți a ordinii meciurilor 
semifinalei dintre echipele de 

Cupa Davis ale Danemarcei 
și României, contînd ’pentru 
Zona europeană B. Va fi o 
dispută de mare luptă (cele 
două formații s-au mai întâl
nit. cu doi ani în urmă, la 
arena Progresul din Capitală, 
in finala zonală), ambele re
prezentative încercînd să-și 
valorifice șansele, pentru ca 
duminică, după ultima întîlnire 
de simplu, una dintre comba

tante să-și cîștige locul in fi
nala zonală.
Iată ordinea meciurilor:

VINERI :

Peter Bastiansen — Florin 
Segărceanu

Michael Tauson — Adrian 
Marcu

SiMBĂTÂ :

Partida de dublu, probabil 
între perechile Michael Mor
tensen, Peter Bastiansen și 
Florin Segărceanu, Andrei Dirzu

DUMINICA :

Peter Bastiansen — Adrian 
Marcu

Michael Tauson — Florin 
Segărceanu



f 
I

ț

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE
Reprezentând în concepția partidului nos- 

tru, a secretarului său general, o activitate 
de interes național, al cărei obiectiv fun
damental este acela de a cuprinde întreg 
tineretul țării, toți oamenii muncii în prac
ticarea sistematică a exercițiilor fizice, spor
tului sau turismului, pentru întărirea vigorii 
și stării de sănătate, precum și ca eficient 
mijloc educativ, activitatea sportivă s-a 
bucurat de o permanentă îndrumare și de 
un sprijin susținut, dezvoltarea ei fiind me
reu jalonată și orientată prin Mesajele adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu forumu
rilor sportive naționale, oa și prin impor
tante hotăriri și alte documente de partid.

O trainică temelie și, totodată, un puter
nic stimulent avea să primească întreaga ac
tivitate sportivă, de masă și de performanță, 
prin marea competiție sportivă națională Da- 
ciada, creată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și concepută ca o ade
vărată „Olimpiadă a sportului românesc".

Drept urmare, milioane de cetățeni din pa
tria noastră, îndeosebi copii și tineri, practi
că astăzi exercițiile fizice și sportul, parti
cipă la acțiuni turistice și sportiv-recreative. 
Totodată, performerii de frunte ai țării se 
impun cu tot mai multă strălucire în arena 
internațională, așa cum — de pildă — au 
reușit să o facă și recent, la Jocurile Mon
diale Universitare de la Zagreb, unde repre
zentanții sportivi ai studențimii române au 
realizat un excelent bilanț, cucerind 43 de 
medalii, dintre care 21 de aur.

Realizările țării din această deosebit de rod
nică epocă constituie o trainică temelie pen
tru înfăptuirile de mîine. Pentru viitorul Ro
mâniei, partidul a adoptat, la cel de-al XIII- 
lea Congres, obiective dintre cele mai cute
zătoare. Așa cum sublinia _ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „în noul cincinal țara noastră 
trebuie să treacă de Ia stadiul de țară so
cialistă în curs de dezvoltare la stadiul de 
țară mediu dezvoltată din punct de vedere 
economic și social, iar în anul 2000 să devină 
țară multilateral dezvoltată din toate puncte
le de vedere".

Aducînd, cu prilejul aniversării de astăzi, 
un fierbinte omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, înflăcăratul și neobositul condu
cător al partidului și statului, mereu pre
zent, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în mijlocul făuritorilor de bunuri materiale, 
în dialog cu ei, poporul nostru își reafirmă 
unitatea de neclintit în jurul partidului, al 
secretarului său general, și totodată hotă- 
rîrea sa de a acționa cu și mai multă ener
gie pentru înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, de a 
întîmpina marile evenimente din acest an 
— Congresul culturii politice și educației so
cialiste, sărbătoarea națională de la 23 Au
gust, Conferința Națională a partidului și 
jubileul Republicii — cu noi și prestigioase 
realizări, spre gloria și măreția României 
socialiste.

(Urmare din pag. 1)

tru — monumentale ctitorii cum sînt Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră, Metroul 
bucureștean Transfăgărășanul, marile hidro
centrale de pe Dunăre, puternicele citadele 
industriale, prestigioasele cetăți ale științei, 
vastele sisteme de irigații, modernele con
strucții social-edilitare. Sub impulsul suflului 
nou, regenerator ce a pătruns după Con
gresul al IX-lea în viața țării, au luat un 
puternic avînt știința, învățămîntul și cul
tura — domenii îndrumate cu înaltă compe
tentă de tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, personalitate de frunte a 
partidului și statului nostru, a vieții științifi
ce — s-a desfășurat, susținut și stăruitor, o 
vastă activitate de perfecționare a relațiilor 
de producție și sociale, a structurilor social- 
politice, a organizării și conducerii vieții șo. 
cial-economice, lărgindu-se și îmbunătățin- 
du-se necontenit cadrul democratic al socie
tății românești, în sensul asigurării partici
pării tuturor cetățenilor la conducerea tre
burilor obștești, al așezării neslăbite a drep
tului și legalității socialiste la fundamentul 
tuturor raporturilor sociale, al întregului an
grenaj social. S-a purtat, de asemenea, în 
toți acești ani, o susținută și viguroasă bă
tălie pentru modelarea profilului moral-po
litic'al omului nou, omul care își asumă con
știent înalte răspunderi în viața economico- 
socială, care-și cunoaște profund atît drep
turile, cît și îndatoririle, subsumindu-le țe
lului suprem al înălțării patriei socialiste 
pe noi culmi de măreție. civilizație și 
demnitate.

Sub impulsul gindirii și acțiunii revoluțio
nare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a 
înfăptuit, în acești ani, creșterea rolului po
litic conducător al partidului în toate dome
niile de activitate, întărirea continuă a forței 
sale politico-organizatorice. Cu adevărat 
partidul a fost definit drept centrul vital al 
societății, îndeplinindu-și menirea în strîns 
dialog, într-o permanentă conlucrare, cu 
oamenii muncii, cu întregul popor.

Descătușînd uriașe energii latente, deschi- 
zînd poporului nostru vaste posibilități de 
afirmare a capacității sale creatoare pentru 
edificarea unei patrii socialiste libere, inde
pendente 
IX-lea al 
României 
prestigiu 
Pe toate _________  _______
ca și al președintelui ei — care s-a afirmat 
ca o personalitate de prim rang a vieții in
ternaționale, neobosit militant pentru pace 
și colaborare între națiunile lumii — sînt 
rostite cu respect și admirație.

In pas cu impetuoasa dezvoltare_ economi- 
co-socială a țării, mișcarea noastră sportivă 
— parte integrantă a noii realități româ
nești — a cunoscut, la rîndtfl ei, în această 
pe drept numită „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
o viguroasă ascensiune, a căpătat dimensiuni 
și valențe fără precedent în trecut.

unei patrii socialiste libere, inde- 
și tot mai prospere, Congresul al 
partidului a asigurat — totodată — 
o largă deschidere spre lume, un 
internațional în continuă creștere, 
meridianele globului, numele țării,

UN „TEREN" DESCHIS 
SPORTULUI PENTRU TOȚI; 
MARILE CARTIERE URBANE

O scrisoare venită din Tg. Mu
reș ne-a relatat un mic eveni
ment, trăit. într-o duminică, la 
dimensiunile uneia dintre noile 
zone de locuit ale acestei mari 
urbe transilvane. Cetățenii Aso
ciației de locatari nr. 197 din car
tierul Tudor IIT au luat o iniția
tivă m>ai mult decît lăudabilă : 
să dăruiască — așa cum scrie pro
fesorul Victor Tamaș. președinte
le asociației — „tinerelor vlăstare 
ale cartierului o zi de neuitat" : 
o duminică sportivă, cu întreceri, 
rezervate copiilor, pentru titlul 
de „cel mai bun (și ...cea mai 
bună) din ca.rtier“. Darul l-au 
primit cel (exact) 124 de concu- 
renți dornici iă fie ...premianți 
în aceste competiții sportive ex- 
trașcolare, da” șl ceilalți, ven.iți 
în postură de „simpli spectatori", 
și ei însă ...prizați ca vecini, co
legi și prieteni ai participanților.

ÎNTRECERILE
Incepind de astăzi, la 

Miercurea-Ciuc — să notăm 
intrarea tot mai activă a aces
tui oraș în rindul gazdelor 
competițiilor de echitație — se 
vor desfășura întrecerile eta
pe a Il-a a Campionatului de

„PALETA DE ARGINT" LA TENIS DE MASĂ „CUPA ARMĂTURA44 LA CULTURISM
In Sala sporturilor Victoria 

din Ploiești s-a desfășurat 
Concursul Republican de tenis 
de masă pentru copii (8—10 
ani) dotat cu „PALETA DE 
ARGINT", ajuns la cea de a 
18-a ediție. Au participat 101 
băieți (37 de echipe) șl 91 fete 
(34 de echipe), majoritatea 
partidelor fiind de o bună va
loare tehnică si spectaculoase.

Clasamentele reflectă fidel 
valoarea competitorilor, atît la 
echipe, cît și la individual. 

Iar între cei prezenți s-au nu
mărat și părinții acestora, unii 
avtad (trebuia !) o poziție „neu
tră", e! fiind șl organizatorii.

Acestea ar fi, foarte pe scurt, 
datele uneia dintre ..acțiunile de 
cartier", care, lată, demonstrează 
că, și în materie de sport de 
masă, inițiativa poate veni din 
mijlocul .cetățenilor. „Micul eve
niment" sportiv din cartierul tîrg- 
mureșan a confirmat, însă, și un 
alt adevăr. Cerința actuală a in
troducerii „orei de sport" în bu
getul de timp liber al cit mal 
multor oamen' de toate vîrstele 
trebuie să aibă in vedere și a- 
ceste importante puncte de reper: 
marile ansambluri de locuințe 
din măriile centre ale țării, aceste 
veritabile „orașe în oraș". Majo
ritatea terenurilor de sport exis
tente in aria noilor cartiere sînt 
patronate și gospodărite de cile

CĂLĂREȚILOR
concurs complet și cele ale 
„Cupei României".

Se vor reuni Ia start călăreți 
fruntași de la Steaua, Dinamo, 
C.S.M. Lugoj, C.S.M. Sibiu, Iz
vorul M. Ciuc, A.S.A. ■ CIuj-Na- 
poca, Agricola Tg. Mureș. Ti
miș Izvin etc.

semn că antrenorii secțiilor 
din cluburi și asociații se pre
ocupă activ de această cate
gorie de vîrstă.

CLASAMENTE, echipe bă
ieți : 1. CSȘ 2 Constanța, 2. 
CS Arad, 3. Constructorul Tg. 
Mureș, 4. CSȘ Tg. Mureș ; 
fete :: 1. CS Arad, 2. Metalur
gistul Cugir, 3. CSȘ 2 Constan
ta. 4. CSS Rm. Vîlcea: in
dividual băieți : 1. A, Filimo*  
(CSȘ 2 C-ța). 2. L. Demeter 
(Constr. Tg. Mureș), 3—4. I. 
Ciubotaru (CSS 2 C-ța) și W. 
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o asociație sportivă, de ele be
neficiind (mai mult, mai puțin...) 
și cei domioiliați în împrejurimi
le tor. Fără doar șl poate, însă, 
mal este destul toc de... benefi
ciu, cota In plus a acestuia (cu 
avantaj reciproc I) depinzînd de 
relațiile de — să le numim așa — 
„bună vecinătate" pe care asocia
țiile sportive le au cu locuitorii 
cartierului. Firesc, primii cane 
,.roiesc1* în jurul arenelor de 
sport sînt întotdeauna copiii. Ei 
sînt cei care se leagă cel mai re
pede de aceste spații unde joaca 
devine ...joc unde se face pasul 
necesar și decisiv spre antrena
ment și competiție. Așa, de fapt, 
se ...nasc și se extind și pepinie
rele sportive. așa apar șl „micile 
filiale" ale centrelor de perfor
manță. La fel de important, în 
același cadru se pot păstra, indi
ferent de trecerea anilor, intere
sul și pasiunea de a face sport 
pentru sănătate. într-o asemenea 
viziune, legătura cu „viratele" 
cartierului nu mai e — nu mai 
poate fi — nici privită superficial 
și nici lăsată la voia întimplării, 
între partenerii cauzei ,.sportului 
pentru toți" fiind de luat în con
siderare și ...asociațiile de loca
tari. Relația asociație sportavă- 
ssociațli de locatari poate contri
bui efectiv la organizarea unei 
părți a timpulid liber al cetățeni
lor. stimulând atât de comentata 
„ieșire din sedentarism". Coope
rarea în acest scop de interes 
soda! trebuie desigur, să caute 
cele mal realiste și mai adecvate 
forme de a face sport „în apro
pierea casei" în locuri marcate 
ca atare. De la (oare ?) obișnui
tele închirieri ale terenurilor pen
tru „o partidă de tenis" sau pen
tru un „concurs de casă" (a se 
citi : de bloc' s-ar putea trece, 
cu inițiativă din partea asociații
lor sportive, la natronajull unor

Berg (CS Arad) ; fete : 1.
Imelda Ardelean (CS Arad), 
2. Antoanela Manac (CSȘ 2 
C-ța), 3—4. Elena Hurloi (Metal. 
Cugir) și Kinga Endi (CSM 
Cluj-Napoca). Clasament gene
ral pe cluburi : 1. CSȘ 2 Con
stanța 182 p„ 2. CSM CIuj-Na- 
poca 135 p., 3. CS Arad 133 p.

De subliniat șl în acest an 
buna organizare asigurată 
de inițiatorul Concursului, 
C.J.E.F.S. Prahova, prin Co
misia de tenis de masă.
Viorel PAUNESCU — coresp.

ÎMPREUNĂ,
Am poposit în această lună 

într-o unitate industrială năs
cută înainte de 1900 : între
prinderea de țigarete București. 
Ne rotim privirile prin curtea 
acesteia, plină de copaci vaj
nici, bătrîni, cu coroana boga
tă. Clădirile vechi mai dăinuie, 
dar au alături altele, noi. în
treprinderea ce se îndreaptă 
spre.., 100 de ani de viață (în 
1989) este mereu tînără, în pli
ne puteri, lucru de care ne-am 
convins încă în urmă cu două 
săptămîni, cînd am aflat că, 
în întrecerea socialistă pe ța
ră, după primele cinci luni ale 
anului, Centrala industrializă
rii tutunului București se afla 
pe locul I, jar, pe ramură, în
treprinderea, de țigarete pe lo
cul al III-lea.

Precizînd și că, pentru suc
cesele din ultimii ani, Centrala 
a obținut Ordinul Muncii clasa 
I, jar întreprinderea Ordinul 
Muncii clasa a IlI-a — iată și 
motivul vizitei noastre: do
ream să aflăm dacă în această 
unitatea există prieteni ai 
sportului. Din partea gazdelor 
i-am avut interlocutori pe mai
strul principal Lucian Marc 
Wart, președintele asociației 
sportive Țigareta, și pe ingine
rul Mihai Mîrșu, unul dintre 
„sufletiștii" mișcării sportive 
de aici.

De fapt, ce înseamnă activi
tate sportivă la această unita
te fruntașă ? Mai întîi gimnas
tica ia locul de muncă. începu
tă în urmă cu doi ani, aceasta 
este practicată acum de aproa
pe 400 de persoane (predomină 
femeile) din atelierele Meca
nic, Benzi și Tipografie, exer
cițiile fiind conduse prin sta
ția de amplificare și benefi
ciind de... acorduri muzicale. 
Experiența de aici a și con
stituit, în urmă cu trei săptă
mîni, „subiectul" unui schimb 
de experiență cu activiștii 
sportivi din Capitală. Mai sînt 
apoi „campionatele de casă" — 
la tenis de masă și bineînțeles, 
la fotbal. La acesta din urmă 
se prezintă echipe ale ateliere
lor (Confecționat, împachetat, 
Tăiat tutun, Mecanic — cu două 
formații: una a lăcătușilor, al
ta a strungarilor, Tipografie), 
dar și ale unităților „de afa-

competlții de cartier și chiar a 
unora interoartiere. După multe 
opinii, este posibilă (și neoesară) 
amenajarea, prin eforturi comu
ne, prin coparticipare, a unor te
renuri de sport, a unor baze sim
ple și de dimensiuni reduse, care 
ar urma să fie date, cu drept de 
folosință și cu ...obligații de în
grijire, cîte unui grup de benefi
cieri, altfel spus, unor asociații 
de locatari. Date „pe termen" 
sau „prin rotație" acestora, cu 
(taică) o condiție între, celelalte, 
șl fainume aceea de a iniția între
ceri proprii, nu numai pentru co
piii cartierului, ci și pentru cei 
trecuți de „ștachetele" copilăriei. 
Asociațiile sportive ar putea pro
pune — ele în priimul rind — o 
serie de „acțiuni de cartier", pe 
arenele deja existente, ar putea 
organza ato» chiar „programe 
speciale" pentru locuitorii din 
zonă, cu concursuri polivalente, 
cu ...alte idei potrivite „suprafe
țelor" bune pentru sport.

George ROTARU

P.S. Cînd aceste rin duri erau 
gata pentru tipar, din Craiova 
ne-a sosit o știre ...în temă. Aici 
a luat ființă prima -asociație spor
tivă de cartier din județul Dolj, 
numită, firesc, după numele car
tierului : „1 Mai". Pentru început, 
inedita asociație numără trei sec
ții : atletism, handbal și (ați ghi
cit !) fotbaL Cu sprijinul Consi
liului popular municipal și al 
C.J.E.F.S., ea ire și o bază spor
tivă pro’vrie în curs de finisare 
și de extindere, cu alte terenuri, 
Inclusiv de agrement și de joacă 
pentru copiii. Acțiunea de amena
jare și gospodărire a acestor spa
ții se face — mai era nevoie să 
spunem ? — cu participarea aso
ciațiilor de locatari d-n marele 
cartier craiovean/'

în organizarea Asociației 
sportive „Armătura", timp de 
două zile, în Sala Sporturilor 
din Zalău s-a desfășurat Con
cursul Republican de culturism 
„Cupa Armătura". Cîștigătorii 
pe categorii : juniori 'mici — 
55 kg: V. Ardei (Aurul Baia 
Mare). 60 kg : M. Attila (Sănă
tatea Satu Mare), V. Jccan 
(Aurul Baia Mare), 70 kg : A. 
Mateescu (Petrochimistul Pi
tești), peste 70 kg : J. Greger 
(Sănătatea Tg. Mureș); ju
niori marj — 65 kg : D. Man 
(Sănătatea Satu Mare), 70 kg:

LA MUNCĂ SI 
ră- ale întreprinderii, anume 
cele de la Crevedia, Titu și 
Ghimpați. Ca o curiozitate, să 
vă spunem că ultimul campio
nat a fosț „luat" de unitatea 
din Crevedia.

Remarcabilă ni s-a părut și 
dragostea pentru natură și miș
care a oamenilor muncii din 
această întreprindere. O dove
desc numeroasele excursii în 
grup, cu familiile (am aflat și 
că „lucrătorii de ia țigarete", 
sînt în majoritate, părinți și... 
copiii lor) în Valea Prahovei, 
la Cheia și în alte părți, ca 
și reușitele „ieșiri" la iarbă 
verde, firește, tot cu familiile, 
în... mașinile prdprii. Cîte 10— 
15 autoturisme „pline ochi" (în 
limitele regulilor de circulație) 
pleacă simbătă și duminică în 
preajma Capitalei (la Brănești, 
Pasărea. Cernica, Dumitrana, 
km. 36, Buda...). Nu lipsesc, 
am fost asigurați, din bagaje 
— mingile și rachetele. Tot cu 
autoturismele se fac „carava
ne" pentru pescuit.
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ESTIVALE
N-a fost nevoie de analize 

laborioase, nici de prelungite 
manevre strategice pentru a 
demonstra ciștigul albului ta 
poziția pe care v-am prezen
tat-o rindul trecut pe diagra
mă (alb — Rgl, Df3, Tal, eS, 
Nd, CgS, Pa2, b2, C2, f2, g2, h2; 
negru — Bg8, Dd7, Ta8, h8, 
Nf8, CC6, Pa7, b7, C7, g7, h6).

Am spus că decizia se ob
ține printr-o singură mutare, 
șl chiar așa este. Iat-o : l.Teî! 
înainte de a-i verifica valabi
litatea, orlcît de surprinzătoa
re ar părea plasarea turnului 
fii bătaia a 3 piese negre, să 
vedem ce funcții tactice are 
in sarcină. Anume : a) atacă 
dama adversă ; b) deschide o 
importantă diagonală de acces 
pentru propria damă ; c) în
chide linia a 7-a cu amenin
țare de mat pe CT. prea pu
ternice, toate acestea, pentru a 
putea fi simultan parate. La 
l...C:e7 sau 1-.NX7, se pro
duce o dăunătoare „interfe
rență" și matul urmează pe 
loc, 2.DI7. Dacă vom încerca 
să reluăm cu dama, l„JD:e7, 
atunci acțiunea pe diagonală 
devine eficientă și 2.Dd5(b3) + 
aduce mat la mutarea urmă
toare. Aceeași soartă o are și 
încercarea l...Ce5, contraca
rată de 2J>b3-|- !

Ingenioasa combinație a fost 
jucată recent de un junior 
japonez, Jasussl Kono, într-o 
partidă amicală cu un coleg 
de școală șl de întreceri, M. 
Melis. Dovadă că imaginația

creatoare îr 
mal la I 
maeștri.

O singură
în aceeași 
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mai trebuie 
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BOGAT PROGRAM COMPETITION.
• In sala horească, Turneul internai

La sfirșitul acestei săptămîni 
are loc o bogată activitate com- 
petițională la lupte. Cei mai va
loroși sportivi de la stilul li
bere se vor întîlni. în Sala Flo- 
reasca. în cadrul Turneului In
ternational al României. La a- 
cest ultim concurs de verificare 
înaintea Campionatelor Mon
diale. luptătorii noștri fruntași 
vor primi vizita unor sportivi 
din Bulgaria, R.D. Germană si 
Turcia (este posibil să participe 
și o delegație din Siria, a cărei 
prezență n-a fost cert confir
mată) întrecerile se vor desfă
șura simbătă (de la orele 10 și 
16.30) și duminică (ora 10).

Tot duminică sînt programate 
partidele din cadrul etapei a 
șasea a Diviziei A de greco- 
romane, prilej cu care în Bucu
rești sînt planificate două re
uniuni : cea organizată de Di
namo București, la care vor 
mai fi prezente Progresul Bucu
rești și A.S.A. Cluj-Napoca (în 
sala de lupte de Ia Dinamo, de 
la ora 10) și cea în organizarea 
clubului Metalul (adversare : 
Turbomecanica si Construcția

S. Breahnă (Exploatare Metrou 
București), 75 kg : M. Crecan 
(Armătura Zalău), 80 kg : FI. 
Lupu (C-F.R. Iași), peste 80 
kg : N. Mihuț (Armătura
Zalău).

Concursul seniorilor s-a des
fășurat în sistem open, toți cei 
12 sportivi concurînd într-o 
singură categorie. După o luptă 
pasionantă, a cîștigat cu un 
singur punct diferență E. Kan
tor (Vagonul Arad) înaintea lui 
N. Giurgi (CUPROM Baia 
Mare).
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in ultimele zece campionate ale Diviziei A

AU PROMOVAT 23 DE ECHIPE, DAR NUMAI 4 AU REZISTAT!

Printre echipele care au fost aproape Ce „1"

Cine va retrograda ? Cine 
va promova ? Iată două între
bări pe care, pe măsură ce se 
apropie „sesiunea1* * fotbalistică 
din iunie-iulie a fiecărui an, le 
auzim tot mai des. Două țn- 
trebări-cheie care-i țin „în 
priză**,  cum se spune, pe iubi
torii fotbalului, îi invită la fel 
și fel de calcule. Se iscă aces- 
te_ două întrebări atunci cind, 
trăgînd linie si calculînd acti
vitatea de un an a unei echi
pe, calitatea muncii depuse de 
jucători și de antrenor, dar și 
sprijinul acordat de conducă
torii clubului sau asociației 
sportive, primește nota, con
cretizată prin locul ocupat în 
clasarfient. In încercarea de a 
scoate la iveală ci te va meca
nisme ale promovărilor și ale 
retrogradărilor, am răsfoit e- 
vidențele noastre. Prima con
cluzie, care se impune (privind 
tabelul de mai jos cu promova
tele în A și retrogradatele din 
A în ultimul deceniu) este că 
echipele care cad și urcă sînt 
cam aceleași, că există o ro
tație între ele. Există, adică, 
un nucleu de formații stabile, 
grosul primului eșalon șl altele

1985—86 Otelul Galați (lil) 
Flacăra Moreni (15) 
Jiul Petroșani (16)

*) In paranteze, locul ocupat
promovare.

— cele mai multe — care încă 
nu s-au... fixat. Spunem cele 
mai multe intrucit din toamna 
iui 1977 încoace nu mai puțin 
de 23 de echipe diferite au 
reușit marele pas, dar numai 
patru dintre ele au rezistat im
pactului cu Divizia A, nu au 
mai cedat locui ocupat. Și este 
vorba de F.C, Olt (promovată 
la finele campionatului 1978— 
79), Rapid București (1982—83), 
Victoria București (1984—85) și 
Flacăra Moreni (1985—86). In 
rest, iată hucleul de care a-— |

PROMOVATE»)

1976—77 Petrolul Ploiești (17)
C.S. Tirgoviște (»)
Olimpia S. Mare (13)

1977—78 Gloria Buzău (13)
Chimia Rm. Vîlcea (15) 
F.C. Baia Mare (S)

1578—79 F.C.M. Galați (14)
F.C. Olt (13)
„U“ Cluj-Napoea (12)

1979—80 F.C.M. Brașov (8)
Prog. Vulcan Buc. (16)
Corvinul (6) ,

I 
I
I
I
I
I
I

1980—81 F.C. Constanta (14)
C.S. Tirgoviște (9)
U.T. Arad (17)
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C. S. 
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tehni-
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1981—82 Politehnica Iași (9) 
Petrolul Ploiești (11) 
F.C. Bihor (13)

1982—83 Dunărea CSU Gil. (16) 
Rapid București (13) 
F.C. Baia Mare (15)

1M3—84 Gloria Buzău (5)
F.C.M. Brașov (12) 
„Poli**  Timișoara (9)

1984—85 Petrolul Ploiești (9) 
Victoria București (12) 
„U“ Cluj-Napoca (7)

mințeam, avînd drept cap de 
coloană pe Steaua, cea mai ve
che participantă (socotind de 
la ultima promovare) jn Divizia 
A : 39 campionate disputate 
(promovată în 1947—48). In
continuare Dinamo București 
38 (1948—49), F.C. Argeș 24 
(1963—64), Universitatea Craiova 
23 (1964—65), Sp. Studențesc 15 
(1972—73), S.C. Bacău 12 (1975— 
76), F.C. Olt 8 (1979—80), Corvi, 
nul 7 (1980—81), Rapid 4 (1983— 
84), F.C.M. Brasov 3 (1984—85), 
Victoria 2 (1985—86), Petrolul 
2 (1985—86), „U“ 2 (1985—86),

.Oțelul 1 (1986—87), Flacăra Mo
reni 1 (1986—87). Nu am trecut 
în această enumerare echipele 
retrogradate ale ultimului cam
pionat (să le reamintim, to
tuși : Chimia 9 ediții. Gloria 3, 
Jiul 1), care deocamdată și-au 
pierdut calitatea de diviziona
re A.

Care sînt cele 23 de echipe 
promovate in ultimele 10 ediții 
de campionat, și care sînt re
trogradatele ? In fruntea lor 
trebuie trecută Petrolul Plo
iești : a revenit de trei ori 
(1976—77, 1981—82, 1984—85) și 
a căzut de două ori (1977—78, 
1983—84). Tot pe... prima treap
tă a podiumului și echipele din 
Galați, fie că s-au numit 
F.C.M. (1978—79), Dunărea CSU 
(1982—83) și Oțelul (1985—86). 
Primele două au revenit în 
„B“ după doi ani (F.C.M.) și 
după doar un an (Dunărea 
CSU). In rest : C.S. Tirgoviște 
2 promovări și 2 retrogradări, 
Olimpia Satu Mare 1—1, Glo
ria Buzău 2—2, Chimia 1—1, 
F.C. Baia Mare 2—2, „U" 2—1, 
F.C.M. Brașov 2—1, Progresul 
Vulcan București 1—1, Corvinul

RETROGRADATE

1577—73 F.C. Constanța 
Petrolul 
F.C.M. Reșița

1975—79 Corvinul
U.T. Arad
F.C. Bihor

1979—30 C.S. Tirgoviște 
Olimpia s. Mare 
Gloria Buzău

1990—81 Politehnica Iași 
F.C. Baia Mare 
F.C.M. Galați

1991—82 „U“ Cluj-Napoca
U.T. Arad
Prog. Vulcan Bue.

1982—83 F.C.M. Brașov
„Poli**  Timișoara
F.C. Constanța

1983—84 Dunărea CSU Galați 
Petrolul Ploiești 
C.S. Tirgoviște

1984—85 Jiul Petroșani
F.C. Bala Mare 
Politehnica Iași

1983—86 „Poli**  Timișoara
A.S.A. Tg. Mureș
F.C. Bihor 

1986—87 Jiul Petroșani
Gloria Buzău
Chimia Bm. Vîlcea 

în Div. A in primul an după

1—1, A.S.A, Tg. Mureș 1—1, 
F.C. Olt 1—0, Rapid 1—0, Vic
toria 1—0, Flacăra Moreni 1—0. 
Și grupul echipelor cu mai 
multe retrogradări decît pro
movări, întrucît ele activau în 
„A“ înainte de campionatele 
luate în discuție: F.C. Con. 
stanța 1—2, U.T.A. 1—2, Poli
tehnica Iași 1—2, F.C. Bihor 
1—2, Jiul 1—2, F.C.M. Reșița 
0—1. Deci, cu excepția echipe
lor Steaua, Dinamo, Victoria, 
Sp. Studențesc, Universitatea 
Craiova, F.C. Olt. Oțelul și 
Flacăra Moreni, toate celelalte 
au cunoscut amărăciunea retro
gradării. A 23-a nou promova
tă : C.S.M. Suceava.

înainte de a pune punct, să 
notăm în ce serii ale Diviziei 
B au activat echipele retro
gradate. Așadar :

SERIA I ; Petrolul I retro
gradare (1977—78), Gloria Bu
zău 2, Galați 2, F.C.M. Brasov 
1, F.C. Constanța 2, Politehnica 
Iași 2. TOTAL: 10-

SERIA A Il-a : Petroluj 1 (în 
campionatul 1983—84 a activat 
în seria Secundă), C.S. Tîrgo- 
vișțe 2, Chimia 1, Progresul 
Vulcan 1, A.S.A. Tg. Mures 1. 
TOTAL : 6.

SERA A Hl-a : Olimpia Satu 
Mare 1, F.C. Baia Mare 2, „U“ 
1, Corvinul 1, U.T.A. 2, F.C. 
Bihor 2, „Poli“ Timisoara 2 
Jiul 2, F.C.M. Reșița 1. TO
TAL : 14.

Deci, cele mai stabile s-au 
dovedit echipele promovate din 
seria a II-a a Diviziei B (și 
Chimia, care a rezistat nouă 
ani, era tot din seria a II-a), 
iar cele mai multe dintre re
trogradate provin din seria a 
Iți-a. Pare incredibil, întrucît 
se afirmă că tot această serie 
se practică cel mai bun fotbal 
din „B“. Dar iată eă numărul 
mare de foste divizionare A e- 
«istente în seria a IlI-a fumiU 
zează altă explicație decît cea 
acceptată în mod obișnuit. Ea 
trebuie legată, după opinia 
noastră, de valoarea fotbalului 
etalat, mai scăzută decît se 
pretinde.

Mircea TUDORAN

în zilele de 4 și 5 august, in Capitală

UN IMPORTANT TURNEU 
INTERNAȚIONAL DE FOTBAL 
DOTAT CU „CUPA STEAUA"

In cinstea zilei de 23 August 
și cu ocazia aniversării a 40 
de ani de activitate a clubului. 
STEAUA va organiza. în zilele 
de 4 și 5 august, un important 
turneu internațional de fotbal. 
Turneul este dotat cu „CUPA
4 august: ora 16,30 : VORWĂRTS

ora 18,30
5 august : ora 16,30

ora 18,30
toare în prima zi)

în caz de egalitate după 90 
de minute se vor executa lo-

PROGRESUL VULCAN:
START ÎNTR-0

Echipa din parcul cu platani 
seculari s-a bătut din nou 
pentru un loc sub soarele Di
viziei A. N-a reușit să ajungă 
la liman, deși a fost condusă 
de pe banca tehnică de unul 
dintre cei mal pasionați și mai 
harnici antrenori ai fotbalului 
nostru, Paul Popescu. „Duelul**  
cu A.S.A. Tg. Mureș a fost 
lung și, cu toate că mureșenii 
aveau, la jumătatea returului, 
un avans de două lungimi (4 
puncte), antrenorul acestora, 
Ștefan Coidum, ne spunea des
tul de precaut: „Nu, jncă 
n-am promovat, mai avem de 
luptat cu această echipă tenace 
care este Progresul, care are 
mulți jucători buni și care a 
dat mereu fotbalului de per. 
formanță mari talente".

Un adevăr rostit de un... ad
versar al acestei echipe care, 
de-a lungul anilor, a trimis 
spre vîrful piramidei fotbalu
lui nostru jucători ca Dudu 
Georgescu și Aurică Beldeanu, 
ca să ne referim numai la doi 
dintre ei. Unde și cind a pier
dut Progresul cursa pentru 
promovare ? Ne-o spune cu 
toată franchețea Gheorghe Țî- 
gler, instructor în cadrul clu
bului, cel care răspunde și de 
bunul mers al activității pe
pinierei înființate cu mai bine 
de«25 de ani în urmă de loan 
Kluge și Nicolae Gorgorin, doi 
dintre antrenorii emeriți, șle
fuitori de talente : „Uni, afir
mă că am ratat promovarea 
spre finalul campionatului, cînd 
A.S.A. s-a desprins decisiv. 
Părerea mea este că punctul 
de cotitură l-a constituit pri
mul meci direct cu A.S.A. pe 
teren propriu. Altele ar fi fost 
datele problemei dacă învin
geam în acel meci, dar n-am 
învins și în mintea multor ju
cători, cred eu, s-a cuibărit 
atunci nesiguranța. A fost su- 
ficient**.

E posibil. Dar echipa (cu 
piesele ei grele Bîzoianu — 
Popa — Marinescu — Bolbo. 
rea — Ene — Stoica — Zamfir 
— Dună) a continuat cursa 
pînă la finiș. O cursă pierdută. 
La orizont apare, însă, o alta. 
Și, din cîte am înțeles pe du
rata vizitei făcută la clubul 
din str. dr. Steicovici, Progre
sul se va angaja din nou eu 
toate forțele ei, cu toate ta
lentele de care dispune si pe 
care continuă să le crească. Da, 
să le crească. Pentru că are 
în cadrul centrului său de 
copii șl juniori o formație de 
antrenori pricepuți și energici:

STEAUA**.  Participă următoa
rele echipe : Vorwărts (R. D. 
Germană). F.C. Bruges (Belgia), 
Den Bosch (Olanda) și Steaua. 
Meciurile vor avea loc pe sta
dionul Steaua după următorul 
program :
— F.C. BRUGES

STEAUA — DEN BOSCH
finala mică (între echipele învinse în ajun) 
finala turneului (între formațiile învingă-

vituri de la 11 metri pentru 
stabilirea echipei învingătoare.

0 CURSA PIERDUTĂ, 
NOUĂ CURSĂ...
Florin Știrbei, Gheorghe Cris- 
toloveanu. Adrian Rusu, Ale
xandru Măndoiu, Dumitru Ște
fan. Fiecare răspunde de cite 
două grupe, fiecare se bate cu 
echipele sale pentru un loc cit 
mai bun în campionatele la 
care participă (în paranteză fie 
spus : 1. că juniorii republi
cani au ratat de aproape ca
lificarea în turneul final, cla- 
sîndu-se, in seria respectivă, 
după Petrolul — locui 3 și Di
namo — campioana țării, deci 
o serie foarte grea ; 2. ca toa
te echipele clubului au termi
nat pe primele trei locuri ale 
clasamentelor întrecerilor la 
care au fost -înscrise, fiecare se 
străduiește să pregătească ju
cători de real talent, care să 
îmbrace tricourile primei echi
pe. Și le îmbracă). In campio
natul trecut, de pildă, divizio
nara B a fost alcătuită în 
proporție de peste 60 la sută 
din jucători crescuți în gră
dina proprie. „Iar în viitorul 
campionat — sublinia același 
Gh. Țigler — vom ajunge la 
peste 80 la sută, deoarece ce. 
lor care au jucat pînă acum 
li se vor adăuga I. Vasile, A- 
Popescu, C. Antoniu. D. Pavel, 
și V. Oprea, reveniți după sa. 
tisfacerea stagiului militar, plus 
juniorii E. Stoian, G. Drucăr și 
R. Capăt. De asemenea, în 
grupele pepinierei noastre se 
află și alte talente promiță
toare — Crăsnaru, Lungu, Ma
rina, Cîubotariu. Craiu, Moro- 
șan — care-și așteaptă rîndul..."

Clubul continuă, așadar, să-și 
crească jucătorii de care are 
nevoie. Cu migală și multă 
osteneală, cu tact și pricepere. 
De altfel, despre 6 parte din 
realizările clubului se scrie șl 
în al doilea număr din ARENA, 
revista editată de club, apăru
tă recent și foarte căutată de 
iubitorul de fotbal. „Această 
revistă este o frumoasă rea
lizare a noastră, cu care ne 
mîndrim — afirma Dan lo- 
nescu, vicepreședinte al clubu
lui. Pe aceeași linie vom edita 
și un program al viitorului tur 
de campionat, cu multe date 
din viața duhului".

Dar să revenim la punctul 
de lă care am pornit, pentru 
a repeta că. deși a ratat pro
movarea, Progresul nu s-a 
descurajat Nu. O va lua de 
la capăt, potrivindu-i-se per
fect titlul rubricii ziarului de 
la pagina a 4-a : Ai învins, 
continuă 1 Ai pierdut, continuă!

laurentiu DUMITRESCU

• IN ATENȚIA CLUBURI- 
I.OR ȘI ASOCIAȚIILOR SPOR
TIVE CU ECHIPE ÎN DIVI
ZIILE A ȘI B. F.R.F. atrage 
atenția cluburilor si asociați
ilor din Diviziile A și B că 
se acordă un ultim termen — 
1 august — pînă la care au da
toria să comunice forului de 
specialitate componenta: condu
cerilor tehnice si să trimită, 
pentru viză, contractele înche
iate. F.R.F. va aplica sancțiu
nile prevăzute de regulament 
cluburilor si asociațiilor care 
nu se conformează acestor o- 
bligații.
• PINA LA 26 IULIE este 

termenul de efectuare a trans
ferărilor pentru sezonul eom- 
petițional 1987/1988. F.R.F. a- 
trage atentia cluburilor si aso
ciațiilor de a prezenta întoc
mai actele prevăzute de regu
lamentul de transferări în vi
goare. regulament publicat si 
în ziarul nostru.

AI LOTO PPONOSPOni IWOPNEAZA Laureatele ,,C“-ului —proaspete divizionare 8
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pe adeverințele eliberate, pentru 
a-și ridica sumele cuvenite. In 
ceea ce privește cîștigătorii de au
toturisme, aceștia sînt rugați să 
se prezinte la sediul central al 
Administrației d~ Stat Loto-Pro- 
nosport, potrivit programărilor 
comunicate

• CISTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 17 IULIE 1987. Cat. 
1 : 1 variantă 100% — autotu
rism Dacia 1300 si 3 variante 
25% a 17 500 lei ; cat. 2: 9,25 
variante a 8.290 Iei ; cat. 3: 
44 variante a 1.743 lei ; cat. 4 : 
52,75 variante a 1.454 lei ; cat. 
5 : 161,25 variante a 476 lei; 
cat. 6 : 301,25 variante a 255 
lei ; cat. X . 1 882 75 variante
a 100 lei.

Report la cat. 1 : 5.301 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“, de 
la categoria 1, a revenit parti
cipantei Mihaly Clara din 
Miercurea Ciuc, județul Har
ghita.

SERI4 I: ȘIRETUL PAȘCANI - AȘEZAREA ÎN TEREN, 
0 SURPRIZĂ PENTRU ADVERSARI

• Asociația activează pe lingă 
Întreprinderea de tricotaje și per
dele din Pașcani • A fost Înfi
ințată în anul 1980 • A activat 
în Divizia C în edițiile 1932—1987 
• Președintele asociației : ing. 
Elena Sirbu • Președintele sec
ției de fotbal . Mihai Roșu • 
Antrenori : Aurel Savancea, Vir
gil Rizea • Stadion propriu — 
Șiretul ; capacitatea tribunelor : 
5 000 locuri • Vîrsta medie a e- 
chipei : 23 ani si 3 luni • LOTUL: 
Hăisan, Fărtaes — portari, Co
vrig, Ghilase, C opragea, Popa, 
Nichlfor, Cirdei, Condurache — 
fundași, Kreh, Preda, vamanu, 
Todtcă, Grigore Ioniță — mijlo
cași, Bambu, Roșea, Faibiș, Spi
ridon — înaintași • GOLGETKRII 
ECHIPEI : Roșea — 16 goluri.

Bambu — 15 goluri • Echipa s-a 
remarcat printr-o așezare mereu 
nouă a jucătorilor în teren (ți- 
nînd cont de specificul partene
rei de întrecere), ceea ce a con
stituit o surpriză pentru mulți 
adversari. Toți jucătorii avînd 
bună pregătire fizică s-a realizat 
o ridicată dinamică a jocului. In 
toate meciuri’e s-a pus ac
centul pe ofensivă pentru a se în
deplini obiectivul propus, acela 
al promovării în Divizia B. In a- 
cest campionat s-au remarcat, în 
mod deosebit. Hăisan, Covrig, 
Bambu, Cirdei, Kreh. Un stimu
lent pentru echipă l-a constituit 
faptul că, și în acest an. între
prinderea de tricotaje și perdele 
Pașcani a primit titlul de Erou al 
muncii socialiste.

26/UL/E1987
TRAGERE EXCEPȚIONALA

IN U R I S.

• 66 de nume
re, în cadrul a 7 
extrageri ;

• ULTIMA ZI 
pentru exprimarea 
opțiunilor — SÎM- 
BĂTĂ, 25 iulie!

ȘANSE DE EX
CEPȚIE, AVAN
TAJE MARI !

Cîștiguri pen-
3 numere din 

respectiv,

Biletele de 25 
de lei au acces la 
toate cele 13 cate
gorii de cîștiguri;
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DIN IUGOSLAVIA, CONDUSĂ
DE TOVARĂȘUL BOȘKO KRUNICI

(Urmare din pag. 1)

In timpul convorbirilor s-a 
efectuat, de asemenea, un 
schimb de păreri cu privire la 
situația si evoluția mișcării co
muniste si muncitorești, la în
tărirea conlucrării tuturor for
țelor democratice, progresiste 
în lupta pentru progres social 
și pace in lume.

Convorbirile se desfășoară in 
atmosfera de caldă prietenie, 
înțelegere si stimă reciprocă, ee 
caracterizează relațiile dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

★
Președintele Prezidiului Co

mitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
tovarășul Boșko Krunici, îm
preună cu membrii delegației 
U.C.I., a vizitat în cursul zilei 
de _ joi zona portuară 
nieipiului Constanța, ____
prinderea de construcții nava
le, Canalul Dunăre — Marea 
Neagră și întreprinderea Agri
colă de Stat Murfatlar,

Oaspeții au fost însoțiți de 
Emil Bobit și Ion

a mu- 
Intre-

tovarășii 
Stoian.

Vizita 
iugoslavi 
cunoaște 
dezvoltarea 
celui mai mare port al Româ
niei^ vasta activitate ce se 
desfășoară aici, condițiile de 
muncă și de viață asigurate lu
crătorilor portuari. In același 
timp, ei au fost informați des
pre stadiul de realizare a por
tului Constanța-Sud, lucrare
de mari dimensiuni prin in
termediul căreia se asigură 
legătura cu Canalul Dunăre— 
Marea Neagră și care va con
tribui la sporirea considerabilă 

mărfuri cc

a prilejuit oaspeților 
posibilitatea de a 

unele aspecte privind 
și modernizarea

tribui la sporirea 
a volumului de 
vor fi expediate și vor intra 
în țara noastră.

La întreprinderea de cons
trucții navale din Constanța, 
înaltul oaspete a fost infor
mat despre puternicele trans
formări pe care unitatea le-a 
cunoscut îndeosebi în ultimii 
22 de ani, despre diversitatea 
de tipuri de nave pe care a- 
ceasța Ie realizează. S-a evi
dențiat că întreprinderea pro
duce în prezent mineraliere 
pînă la capacități de 165 000 
tdw, petroliere atingînd 150 000 
tdw, docuri plutitoare, 
pentru 
Marea 
pneumatice,

barje 
Dunăre — 
derocatoare

Canalul
N eagră,

drăgj absorbante

și alte vase dintre care mul
te sînt destinate beneficiarilor 
de peste hotare.

De la întreprinderea dc 
construcții navale, coloana o- 
ficială de mașini s-a îndrep
tat spre Ecluza de la Agigea 
a Canalului Dunăre — Marea 
Neagră. După ce au asistat la 
ecluzarea în canal a unui con
voi de barje încărcat cn mi
nereu pentru Combinatul 
siderurgic de la Galați, oaspe
ții s-au îmbarcat pe nava 
„Steaua Polară", cu care au 
străbătut apele canalului pînă 
la Basarabi. Pe parcursul că
lătoriei, președintele Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., ceilalți 
membri ai delegației U.C.I. au 
manifestat un deosebit interes 
față de acest mare complex 
hidrotehnic și de navigație, 
apreciindu-1 ca pe o grandioa
să operă a poporului nostru, 
ce va dăinui peste veacuri, ca 
o dovadă a potențialului eco
nomic și tehnic al României 
socialiste. Oaspeții au fost 
informați că intreaga ac
tivitate de concepție și reali
zare a Canalului Dunăre — 
Marea Neagră — construcție 
cu profunde implicații in 
viața economică și socială a 
regiunii pe care o străbate și 
a țârii, precum și cu repercu
siuni pozitive asupra transpor- 

- tunlor fluviale internaționale
— s-a desfășurat sub directa 
îndrumare a secretarului ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în continuare, a fost vizi
tată întreprinderea Agricolă 
de Stat Murfatlar.

Parcurgerea cîiorva dintre 
arterele _ principale ale mu
nicipiului Constanța a oferit 
apoi delegației U.C.I. prilejul 
de a cunoaște marile transfor
mări edilitare și sociale pe 
care le-a cunoscut și le cu
noaște acest oraș de pe 
mul Mării Negre.

Pe tot parcursul vizitei, lo
cuitori ai municipiului Con
stanța, ai altor așezări dobro
gene au făcut membrilor de
legației U.C.I. o primire căl
duroasă, în care și-au găsit 
expresia sentimentele de strin- 
să prietenie și profundă stimă 
ce și le nutresc reciproc po
porul român și popoarele 
iugoslave.

La încheierea vizitei, oas
peții iugoslavi s-au înapoiat 
în stațiunea Neptun.

pe

tăr-

;■
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ROMA, 23 (Agerpres). în cadrul,-' 
concursului internațional de' atle
tism desfășurat pe Stadionul O- 
limpic din Roma, contînd pentru 
..Marele Premiu-IAAF“. sportiva 
română Paula Ivan, dublă cam
pioană mondială universitară la 
Zagreb, a cîstigat proba de 1 500 
m. cu timpul de 4:07.24. fiind ur
mată de Elly van Hulst (Olanda) 
— 4:08.43 si Betty Molteni (Ita
lia) — 4:17,90.

A doua victorie pentru culorile 
sportive românești a fost obți
nută de Maricica Puică, situată 
pe primul loc în cursa de 3000 m 
cu 8:43,71. Pe locurile următoare 
s-au clasat atletele americane 
Ruth Wysocki — 8:52.91 și Sabri
na Dornhefer — 8:58.52.

In proba masculină de 5000 m. 
campionul olimpic. marocanul

Said Aouita, a stabilit un nou re- 
cord mondial, cu timpul de 
12:58,39. Vechiul record îi apar
ținea, din anul 1985. cu 13:00,40.

Alte rezultate : masculin : 100
m : Calvin Smith (SUA) — 10,15; 
aruncarea suliței : Einar Wilhjal- 
msson (Islanda) — 78.94 m : să
ritura cu prăjina : Thierry Vig- 
neron (Franța) — 5,80 m ; săritu
ra în lungime : Robert Emmian 
(URSS) — 8,45 m ; 400 m gar
duri ! Amadou Dia Ba (Senegal) 
— 48,12 ; 1500 m : John Walker 
(Noua Zeelandă) — 3:34.79 : femi
nin t 400 m garduri : Nawal el 
Moutawakil (Maroc) — 55,3*8  ; 100 
m • Gwen Torrence (SUA) —» 
11,30 : aruncarea greutății : He
lena Fibingerova (Cehoslovacia) — 
19,04 m : 800 m : Essy Washing
ton (SUA) — 1:59,45.

ACTUALITATEA
ȘAHISTĂ
CAMPIONATUL 

MONDIAL 
PENTRU CAT. 10-12 ANI

BALCANIADA ATLETISMULUI JUVENIL
Tineri atleți din Albania, 

Bulgaria, Grecia, Iugoslavia. 
Turcia și România, iau parte 
la Jocurile Balcanice pentru 
juniori, la sfîrșitul săptămînii, 
pe Stadionul „1 Mai“ din. Pi
tești. Pentru buna desfășurare 
a competiției, organizatorii pi- 

. teșteni. cu sprijinul Federației 
Române de Atletism, a- 1—

£
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au luat 
toate măsurile, astfel ca între, 
cerile să poată avea loc în con
dițiile cele mai bune.

Din lotul reprezentativ al Ro-

mâniei fae parte, evident, atle- 
ții cei mai în formă, cu jus
tificate pretenții de a evolua 
la începutul lunii viitoare la 
C.E. de juniori de la Birming
ham. între aceștia îi amintim, 
fără o anume ordine, pe : Cris
tina Misaroș, Ana Pădurean. 
Dorina Calenic, Alina Astafei, 
Mirela ~
Mugur
Gușet, Eleodor Roșea, Jan Un- 
gureanu.

Belu, Cristian Zarcu, 
Mateescu, Gheorghe

O NOUA RUNDĂ
De astăzi si piuă duminică 

vor avea ioc întilniri intr-un 
nou tur af Cupei Davis, _ în 
cadrul primei grupe valorice, 
așa-numita grupa mondială, se 
vor desfășura partidele: Sue
dia — Franță, Paraguay — Spă

STATU-QUO
îți MAREA BUCLA
PARIS» 23 (Agerpres) — Etapa

- 21-a a Turului ciclist ai Fran
ței, Bourg d’Oisans — La Plagne 
(185.500 km), a 
rutierul francez
— în 6.07:05. în 
neral individual 
spaniolul Pedro 
la 29 s 
Roche,

După 11 etape. în Turul Fran
ței se menține lideră sportiva i- 
taliană Maria 
două secunde 
(Franța).
Etapa a 11-a________ _________

Mieke Havyk, înregistrată pe dis
tanța de 97 km cu timpul de 
2.42:36. x

a

fost cîștigată de 
Laurent Fignon 
clasamentul ge- 

se menține lider 
Delgado, urmat 

de irlandezul Stephen

Canins, urmată la 
de Jeannie Longo

a revenit olandezei

TURUL FRANȚEI-DE LA 0 ETAPĂ LA ALTA
• CA ÎN CELE MAI MULTE dintre ultimele 

ediții ale Turului Franței, a existat o adevărată 
yînzoleală în ceea ce privește deținătorul tricou
lui galben, care s-a schimbat tot mereu. Intre 
aceștia s-a aflat la începutul competiției și ci
clistul elvețian Erich Măchler. El este primul el
vețian lider al „Marii bucle", după 34 de ani. 
Predecesorul său a fost Fritz Schaer, care a pur
tat tricoul galben, în cîteva ©tape, la ediția din 
1953 a Turului.
• DAR APROPO DE TRICOUL GALBEN, S-a 

atras atenția echipei Del Togo-Colnago ca să-și 
schimbe echipamentul deoarece avind tricourile 
cu mult galben se pot crea confuzii cu adevăra
tul „tricou", cel al liderului competiției...
• DUPĂ DESFĂȘURAREA ETAPEI PROLOG, 

în Berlinul Occ., cronometrorul Jean Lhoullier 
a făcut un soi de tendinită la degetul drept din 
cauza celor 207 impulsii pe care le-a dat crono- 
metrului oficial !
• EXISTĂ O LEGENDĂ a Tu-rulul : se spune 

ca Jean Robie (cîștigător al ediției din 1947). 
care era mic de statură și evident, foarte ușor, 
își umplea cu plumb bidoanele de apă pentru a 
putea coborî mai repede. Dacă aceasta este to
tuși o , legendă, iată că rutierul columbian Luis 
Herrera, în același scop, a adăugat la roți pa
tru bucăți de plumb, fiecare de cîte 35 de grame!

• PÎNĂ ACUM FATMOSUL TUR AL FRANȚEI, 
aflat în 1987 la cea de a 71-a ediție, nu s-a des
fășurat numai în interiorul frontierelor acestei 
țări, ci a mai avut etape și pe teritoriul altora 
(Belgia, Elveția. Italia. Luxemburg etc). Anul 
acesta, primele sale etape au avut loc în Berli
nul Occidental și mai apoi în R.F. Germania. 
Se spune, cu destulă insistență, că în 1989 star
tul în Turul Franței se va da, în premieră, die 
la... Londra.
• BERNARD HINAULT ȘI LAURENT FIGNON 

au fost, cîndva coechipieri, Ia Renault, apoi ei 
au fost adversari în echipe diferite. In 1984, cînd 
Fignon a cîștigat Turul, Hinault n-a fost în 
„apele" Iui în privința sănătății, iar în 1985. cînd 
a învins Hinault, de la start .a lipsit Fignon. Tn 
ceea ee-1 privește pe Laurent, Hinault — care, 
precum se știe, a abandonat ciclismul competițio-

nai — iși amintește : ,,Laurent a știut totdeauna 
ce a vrut și nu s-a schimbat : a vrut să cîștlge 
și a făcut totul pentru a reuși. Cînd a venit tn 
echipa mea a dorit să-mi ia locul, incit am fost 
obligat să-i amintesc, totuși palmaresul meu : 
Acum, dorește să cîștige din nou, dar cred că îl 
e foarte greu să redevină cel din 1984 ; tricoul 
galben fiind un mit, o dorință, un vis, poate 
nu chiar atit de greu de cucerit, cît de păstrat!* 1 
Și așa cum s-au desfășurat lucrurile pînă acum, 
cînd au mal rămas doar trei etape pînă la fina
lul de pe Champs Elysees, de la 26 iulie, e greu 
de presupus, diaică. nu chiar imposibil, ca Fig- 
non să mai ajungă la Paris în postură de lider, 
și chiar daca miercuri, la La Plagne, a Cîștigat, 
în sflrșit, și el o etapă.
• ÎN ACTUALUL TUR au luat parte și cîteva 

perechi de frați, între care francezii Marc și 
Yvon Madiot. Pascal și Jerome Simon.

• SPRE DEOSEBIRE' de acum cîțiva ani buni, 
cînd întrecerea pe echipe se desfășura cu parti
ciparea unor reprezentative naționale,. în ulti
mul timp disputa se dă între echipe, multinațio
nale, care poartă numele unor firme-sponsor. 
Intre cde 23 de formații participante sînt doar 
foarte puține cele alcătuite din cicliști dintr-o 
singură țară, cum este, de pildă, cazul formației 
„Cafe de Columbia11, formată doar din colum- 
bieni.

• ETAPA A 10-a, cea dintre Saumur și Futu- 
roscope, de 87,5 km, s-a discutat în sistemul de 
contratimp individual ! In istoria Turului au 
existat însă și alte etape, de contratimp, chiar 
și mai lungi : Aix les Bains — Geneva (95 km) în 
1951, cîștigată de elvețianul Koblet, sau cea „re
cord11, de 139 km (!), din 1947, Vannes — Saint 
Brleuc, cîștigată de belgianul impanis. în orice 
caz, Saumur — Futuroscope este abia pe locul 
cinci, ca lungime, între contratimpuirile Turului 
Franței.
• UN AMĂNUNT TNTERESANT din această a 

10-a etapă. Startul s-a dat din două în două mi
nute. la Saumur. Primul concurent a plecat în 
cursă la ora 8,22, iar ultimul a pornit la 15.00 !

Rubrică redactată de Romeo VILARA

IN CUPA DAVIS
nia, India — Israel, Mexico — 
Australia, meciuri de recalifi
care : S.U.A. — R.F.G., Ceho
slovacia — Argentina, Coreea 
de Sud — Italia, Marea Brita- 
nie — Iugoslavia.

în grupele zonale vor avea 
loc semifinalele : zona ameri
cană : Ecuador — Canada, Bra
zilia — Chile ; zona europeană 
„A“: Elveția — Bulgaria, 
U.R.S.S. — Olanda ; „B“: Por
tugalia — Austria, Danemarca 
— România ; zona asiatică: 
Noua Zeelandă — Thailanda, 
R.P. Chineză — Japonia.
• Turneul internațional de 

tenis de la Schenectady (S.U-A.) 
a continuat cu disputarea pri
melor partide din optimile de 
finală, în care campionul pe
ruan Jalme Yzaga l-a eliminat 
eu 5—7, 6—2, 6—4 pe america
nul Marty Davis, Tony Mmoh 
(Nigeria) l-a întrecut cu 1—6, 
6—3, 6—3 pe Paul Chamberlin 
(S.U.A.).

ș
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La San Juan (Porto Rico) s-a 
desfășurat Campionatul Mondial 
de șah pentru categoria 10—12 
ani. Titlul a fost cucerit de Is- 
landezul Hedinn Steingrimson, cu 
9.5 puncte din 10 posibile. Repre
zentantul tării noastre a fost 
campionul național al categoriei, 
Gabriel Schwartzman, care s-a 
clasat pe locul 3—4, cu un total 
de 7 puncte. Viitoarea ediție a 
întrecerilor se va desfășura în a- 
nul 1988, în România.

TURNEE ZONALE
In runda a 4-a a turneului in

terzonal de la Szirak (Ungaria), 
tin.ârul maestru român Mihail Ma
rin l-a învins pe canadianul 
Allan, Liubojevici a cîștigat la 
Miloș, Todorcevici la B'enjamin, 
Christiansen a pierdut la Hjar- 
tarson. Iar Salov a obținut vic
toria în partida cu Fleaj. Nunn. 
cu piesele negre l-a întrecut pe 
Bouaziz. în clasament pe primele 
locuri se află Salov (URSS) și 
Nunn (Anglia) — cu cîte 3.5 
puncte, urmați de Ltubojevtd 
(iugoslavia) — 3 n. Mihail Marin 
(România) si Christiansen (SUA) 
— cite 2,5 p.

Christiansen (SUA)

★
4-a a turneului fe- 

____ ____ __ Tuzla (Iugoslavia). 
Ioseliani a cîstigat la Arias. Ara- 
hamia a pierdut la Brusztman. 
in timp ce partidele Canella — 
Kadllkar, Veroczi — Liu Shilan. 

'Ivanka — Niktlin. Semionova — 
Hatveeva s-au încheiat r 
în fruntea clasamentului se „— 
Ioseliani, Canella și Brusztman 
cu cîte 3.5 puncte.

★
După 4 runde. în turneul inter

național feminin de la Nalechowe 
(Polonia). în clasamen*  conduce 
poloneza Hana Erenska _ 
puncte, urmată de românca Eu
genia Ghindă, cu 3 puncte. In 
runda a 4-a. Ghindă a remizat 
cu Sveczik. egalitatea fiind con
semnată șl în partida Sikora — 
Vasantl. Erenska a cîstigat la 
Baumstark. luslimova a pierdut 
la Novik, Hajkova a cîștigat la 
Gavrilakis.

COMPETIȚII 
INTERNAȚIONALE

In runda a 
minin de la

remiz^. 
se afla

Turneul feminin desfășurat la 
Tapolka (Ungaria) a revenit marii 
maestre sovietice Elena Ahmilov- 
skaia — cu 8 puncte din 11 po
sibile. Ligia Jicman (România) 
s-a situat pe locul 6 — cu 6.5 

puncte.

ȘTIRI, REZULTATE
• In semifinalele turneului de 

la Kri-ens (R.F. Germania), echi
pa elvețiană Grasshoppers Zu
rich a întrecut ou 5—4 (după exe
cutarea loviturilor de la 11 m) 
formația v-est-geunană Eintracht 
Frankfurt pe Main. La încheierea 
timpului regulamentar de joc sco
rul a fost egal : 3—3.

• Echipa Penarol Montevideo 
va Întreprinde în luna august un 
turneu în Europa. Fotbaliștii uru- 
guayeni vor susține o serie 
meciuri în Italia și Spania.

de

• Intr-un meci amical disputat 
la St. Etienne (Franța), echipa 
vest-germană Bayern Miinchen a 
învins cu 2—1 (0—1) formația lo
cală. Gazdele au deschis scorul

prin Garande (m.n. 13), golurile 
oaspeților fiind marcate de Weg- 
mamn (mir,. 60 și min. 83).

• în turneul de la Split (Iugo
slavia), echip? cehoslovacă Banilc 
Ostrava a întrecut cu 3—2 (0—1) 
formația locailă Hajduk. Golurile 
au fost marcate de Danjek (2), 
Kula, respectiv Buchan și Andri- 
jasevioi.

• în acest an, federația de 
specialitate din Canada își va 
sărbători 75 de ani de existență. 
Cu acest prilej în mai multe 
orașe canadiene se vor desfășura 
turnee internaționale. în prezent 
este organizată r competiție de 
amploare în Canada : C.M. de 
juniori II.

® PE SCURT
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Celje, recordmana iu
goslavă Slobodan ka 
Colovici a terminat 
învingătoare in cursa 
de 1 500 m, cu timpul 
de 4:09,14, iar sprinte
ra Geraldine Sitanday 
(Keify.a) s-a clasat pe 
locul întâi în proba 
de 400 m — cu 54,41. 
Rezultate înregistrate 
în concursul mascu
lin î 400 m 3 Macev 
(Iugoslavia) — 46,68. 
40c m garduri: Ngo- 
mo (Kenya) — 51.72, 
triplusalt : Kozul (Iu- 
goslaivâa) — 17,07 m ; 
100 m : Razenberger 
(Australia) — 10,41.

BADMINTON • 
Proba masculină din
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cadru, turneului de 
la Kuala Lumpur 
(Malayezia) a fost 
cîștigată de Yang 
Yang (R.P. Chineză), 
care l-a întrecut în 
final cu 4—15, 15—10, 
15—7 pe danezul Mor
ten Frost. în finala 
probei feminine, Li 
Llngwei (R.P. Chine
ză) a dispus cu 11—3, 
2—11 12—9 de coechi
piera ia Haaj Aiping.

CĂLĂRIE • Proba 
de obstacole din ca
drul concursului de 
la Falsterbo (Suedia) 
a revenit campionului 
englez Harvey Smith 
(„Example"), cu tim
pul de 43,80 șl o punc-

te penalizare. Pe lo
cul do- s-a situat co
echipierul 
chasl
(,,Warren
48.25

șău Mi-
Whitaker

Poii?t“) —

• Câmpie-volei _
natu! feminin al Afri
cii se desfășoară în 
aceste zile la Casa
blanca Selecționata 
Marocului a întrecut 
cu scorul de 3—1 (7, 
—8, 12. 10) echipa E- 
giptu.ui. Selecționata 
Tunisiei a învins cu 
scoru de 3—0 (0., 10, 
5) formația Algeriei', 
iar reprezentativa Ca
merunului a dispus 
cu 3—0 (4, 10, 14) de 
echipa Guineei.


