
Proletari din toate țările, uniți-vi !

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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j_ i_____ :j____ »..• --____ •___  ... . -„Pornind de la considerentul că menirea istorică 

a socialismului este nu numai eliberarea omului de 
exploatare și asuprire, asigurarea bunăstării lui 
materiale și spirituale, ci și făurirea unei civilizații 
superioare, partidul și statul nostru asigură dez
voltarea și perfecționarea continuă a învățămîn- 
tului, științei, culturii, legarea tot mai strînsă a 
acestora de cerințele concrete ale societății, inten-

a 
poporului, făurirea suprastructurii noii orînduiri pe
sificarea tot mai puternică a vieții spirituale
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NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARAȘA

ELENA CEAUȘESCU
AU PARTICIPAT LA DESCHIDEREA

EXPOZIȚIEI REPUBLICANE ORGANIZATE
CU PRILEJUL ÎNCHEIERII CELEI DE A Vl-a

EDIȚII A FESTIVALULUI NATIONAL
„CINTAREA ROMÂNIEI"

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat duminică, 16 au
gust, la deschiderea expoziției 
republicane organizate eu 
prilejul încheierii celei de-a 
Vl-a ediții a Festivalului na
țional „Cintarea României".

Au luat parte, de asemenea, 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politie Execu
tiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului 
partidului.

Erau prezenți 
C.C. al P.C.R. si 
lui, conducători 
centrale, organizații de 
și obștești.

La sosirea la Muzeul de ar
tă ai Republicii Socialiste 
România, care găzduiește am
pla expoziție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați 
cu deosebită căldură de nu
meroși bucureșteni. Cei pre
zenți au aplaudat și aclamat 
cu entuziasm, dînd expresie 
sentimentelor de profundă sti
mă și prețuire cu care între
gul nostru popor ii înconjoară 
pe conducătorul partidului și 
statului nostru. S-a aclamat 
cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu si po
porul !**, „Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu — Româ
nia !**.

Un grup de pionieri, tineri 
și tinere au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu flori.

Organizată cu 
lui de-al III-lea 
educației politice și culturii 
socialiste și sărbătoririi a 41 
de ani de la victoria revolu
ției de eliberare socială si 
națională, antifascistă și anti- 
imperialistă de la 23 August 
1944, expoziția se constituie 
intr-un vibrant omagiu adus 
patriei noastre socialiste, par
tidului, secretarului său 
general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care și-a consacrat 
Întreaga viață și activitate re-
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CONCURSUL PRIETENIA" ’87

LA HOCHEI
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23 AUGUST"0 PRESTIGIOASĂ REUȘITĂ
„CUPA

Astăzi, in Capitală, îți începe lucrările

MARELE FORUM DEMOCRATIC
al educației politice și culturii socialiste
Astăzi, în Capitală, se deschid lucră

rile celui de-al III-lea Congres al 
educației politice și culturii so

cialiste, forum instituționalizat al democra
ției noastre muncitorești-revoluționare, 
menit să analizeze și să dezbată, sub 
semnul înaltei exigențe și responsabilități 
comuniste, probleme fundamentale ale 
activității desfășurate intr-un domeniu de 
o importanță deosebită pentru Întreaga 
viață socială, cu multiple și profunde im
plicații asupra tuturor celorlalte sectoare 
ale construcției noii societăți românești. 
Eveniment cu puternice rezonanțe în 
rtndurile întregului popor. Congresul se 
constituie într-o expresie a modulul cum 
Partidul Comunist Român, sub înrîurirea 
decisivă a gîndirii și contribuției nemijlocite 
a secretarului său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, acționează, cu un 
mobilizator spirit revoluționar și patriotic, 
pentru a-si împlini misiunea istorică, rolul 
de conducător și organizator al amplului 
proces de transformare social-economică a 
țării, pentru a înfăptui, etapă cu etapă, 
Programul de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Educarea maselor, parte componentă a 
strategiei acestei edificări grandioase, In 
consens cu esența șl perspectiva propriilor 
idealuri, cu marile deschideri pe care le-a 
adus perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, etnd ta fruntea parti
dului a fost ales — ca expresie a voinței 
unanime a comuniștilor, a întregului popor 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie 
ea Însăși o operă de mari proporții, care 
îșl propune să îmbine intr-o arhitectură vie 
trăsăturile revoluționare ale unei noi 
spiritualități, ale unui nou umanism. Omul 
nou este, în viziunea partidului nostru, tn

voluționară 
prosperității patriei, 
nivelului de trai material 
spiritual al poporului 
înfăptuirii aspirațiilor 
pace și colaborare.

Expoziția ilustrează 
activitate desfășurată 
treaga țară, ta cadrul 
lului național „Cîntarea Româ
niei**, ta vederea îndeplinirii 
obiectivelor cuprinse in Pro
gramul ideologie, hotăririlor 
celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului. Indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu privire la ridicarea pe o 
treaptă calitativ superioară a 
creației tehnico-științifice și 
literar-artistice, a muncii edu
cative de formare 
nou, cu o înaltă 
socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați să viziteze expo
ziția, organizată de Consiliul S' 
Culturii și Educației Socialis- i 
te, Comitetul Național pentru 
Știință și Tehnologie. Comite
tul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Consiliul Na
țional al Organizației Pionieri
lor, Consiliul Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor 
și Ministerul Educației și în- 
vățămintului.

In primul sector expozițio- 
nal — „Ctitorii ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu" — sînt 
prezentate, prin intermediul 
unor machete si imagini foto
grafice, prestigioase realizări 
ale poporului nostru din ulti
mele două decenii in planul 
dezvoltării economice și soci- 
al-edilitare. Transfăgărășanul s».---- .----- -----------------------
și magistrala albastră ce lea- Phne de gimnastică — progra- 
gă Dunărea de Marea Neagră, "* ““
combinatele siderurgice de la 
Galați și Călărași, complexul 
hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier, metroul bucu- 
reștean, complexul petrochimie 
Midia-Năvodari, cartierele noi 
dta centrele urbane, moderni
zarea tuturor localităților sint 
repere inconfundabile ale a- 
cestui timp eroic.

Un spațiu amplu ta expozi
ție este rezervat standurilor

progresului 
I, ridicării 

și 
nostru, 

sale de

ampla 
in in- 
Festiva-

a omului 
conștiință
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concepția ctitorului României moderne, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o întruchipare 
concretă a constructorului socialismului și 
comunismului pe pămtatul străvechii noas
tre vetre de civilizație și cultură, o per
sonalitate făurită și modelată tn chiar 
uriașa muncă de edificare a noii orînduiri, 
în continua unitate de eforturi destinate 
dezvoltării ei multilaterale. „Activitatea 
politico-educativă și de ridicare a nivelului 
de cultură a maselor largi populare — așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Cuvîntarea rostită la -Încheierea celui 
de-al II-lea Congres ai educației politice și 
culturii socialiste — trebuie să dezvolte 
puternic spiritul de luptă și de muncă, 
spiritul de omenie specific poporului nos
tru, umanismul revoluționar propriu so
cietății socialiste, ta care omul reprezintă 
factorul primordial — bunăstarea, fericirea 
și libertatea sa constituind scopul suprem 
a! partidului nostru comunist, esența so
cietății socialiste multilateral dezvoltate". 
Toate documentele programatice ale parti
dului — elaborate din inițiativa și prin 
contribuția de inestimabilă valoare teoretică 
și practică a secretarului său general, 
adoptate, in forumurile comuniștilor și în 
cele ale democrației socialiste — au în 
substanța ideilor lor acest imperativ ai 
formării,, afirmării șl dezvoltării persona
lității umane pe coordonate superioare, 
printr-o implicare directă și conjugată a 
tuturor factorilor educaționali în realizarea 
obiectivului ca atare.

Știința, tehnica și tavățămîntul, domenii 
a căror direcționare s-a bucurat de remar
cabila contribuție a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, au cunoscut 
o dezvoltare impetuoasă, fără precedent, ele 
constituind factori de bază ai progresului

A GIMNASTICII ROMANEȘTI1
Duminică, sportivii noștri au

9 medalii

șȘ mind nu mai puțin de sase 
ig reuniuni — s-a încheiat aici, in 
$ sala _Dacia“ din localitate, cea 
g de a 23-a ediție a „Concursului 
g Prietenia** la gimnastică sporti- 
2 vă. Întrecere la care au luat 
g parte cel mai buni sportivi ju- 
2 niori din Bulgaria. Cehoslova
ci cia.3 cia, R.P.D. Coreeană. Cuba, 
g R. D. Germană. Polonia. Româ- 
Ș nia. Ungaria și U.R.S.S. Făcînd 
g; dovada unei excelente pregă- 

firi, asigurată de tehnicieni
§ competent! sl entuziaști, mobi- 
3 lizindu-se exemplar și luptind

In etapa inaugurală a campionatului de rugby

START ATRACTIV, REZULTATE SCONTATE
Campionatul de rugby (al 7L- 

lea) a fost inaugurat duminică, 
printr-o etapă completă, cu 
rezultate în general scontate, 
la capătul unor meciuri care 
anticipează, prin angajarea to
tală a jucătorilor, o întrecere 
deosebit de atractivă, să nă
dăjduim și de bună calitate.

Cuplajul de pe Stadionul 
Parcul Copilului a fost deschis 
de partida dintre GRIVTTA 
ROȘIE ți C.S.M. SIBIU. Au în-

• După mulțl uni. din
vins grivițenii cu 16—8, după 
ce la pauză au fost conduși cu 
8—6— întrecerea n-a avut vir
tuțile așteptate, învingătorii fâ- 
cînd un joc prudent, mai mult 
pentru rezultat, spre deosebire 
de oaspeți, care s-au lansat, de 
la primele contacte, în acțiuni 
.,1a mină", apreciate de public. 
Gazdele au înscris prin T. RA
DU (4 l.p.) și CHIRIGIU (eseu).

nou un cuplaj bucureșican
In timp ce sibienli, care au 
condus pînă în min 25 cu 8—0, 
au concretizat prin ZEICU și 
GH. DRAGOMIR. Scorul (și în 
general rezultatul) nu oglindeș
te cu fidelitate raportul do 
forțe de pe teren, desigur și

Tiberiu STAMA

cu multă dăruire 
rile scumpe ale . _
naslele si gimnaștii români pre
zent! in concurs au obținui la 
această puternică competiție 
internațională prestigioase per
formanțe. Să subliniem 
patru medalii de aur 
de băieți in finalele pe 
(Cristinel Brezeanu 
si sărituri. Florin 
la eal eu minere și Nicușor 
Pascu la bară fixă), in bilan
țul gimnaștilor români inscri- 
indu-se de asemenea două „ar
gintari" sl trei „bronzuri", ceea 
ce constituie un bilanț record 
in această intrecere, bilanț u- 
nanim 
tehnicieni 
zenți in 
Mare.

Am dat
cronica noastră pentru că ei au 
încheiat concursul duminică la 
prinz. cu finalele De aparate, 
dar se impune precizarea că — 
în spiritul frumoasei si de a- 
cum bine încetățenitei tradiții 
a scolii românești de gimnas
tică — sportivele noastre au 
fost sl ele la înălțime. Dacă cu 
citeva luni in urmă tricolorul 
românesc urca de 4 ori pe cel 
mai Înalt catarg la „europe
nele** de la Moscova, onorînd 
strălucitele performante ale 
Danielei Silivas. iată că aici,

Constantin MACOVEI

cele 
cucerite 
aparate 
la sol 

Purje

apreciat de numeroșii 
de peste hotare nre- 
aceste zile la Baia

întîietate băieților în

(Continuare In pag 2-3) (Continuare in pag. 2-3)

MIERCUREA CIUC, 16 (prin 
telefon). Ca și anul trecut, vic
toria în „Cupa 23 August" a 
revenit formației locale SPORT 
CLUB, care în partida decisivă 
a Întrecut pe STEAUA cu 9—3 
(2—1, 7—1, 0—1). Victoria 
gorică a harghitenilor se 
rește mai ales bunel lor 
Iuții din repriza a 
Au marcat: Gereb 3, 
talis 2, Gyorgycze 2, Gerczuj și 
Baricz pentru 
iron, Horvath 
tru Steaua.

DINAMO —
(5—2, 0—5!, 2—0). Partidă deo
sebit de disputată, ambele e- 
chipe trecînd pe lîngă victo
rie. După ce Dinamo a condus 
cu 5—1, Dunărea a revenit și a 
preluat conducerea cu 7—5 la ca
pătul unei reprize secunde în 
care a jucat foarte bine. Re
zultatul este echitabil. Au mar
cat: Solyom 2, Pisăru 2, Tu- 
reanu, Toler, Andras (Dinamo), 
A. Nuțu 2, Gherghîșan 2, Nc- 
culiță, Fulga, E, Radu (Dună
rea)

VIITORUL GHEORGI1ENI — 
PROGRESUL M CIUC 4—4 
(1—0, 2—2, 1—2). Echipa din 
Gheorgheni a condus cu 3—0, 
dar avînd și de data asta un 
final mai bun, Progresul a re
făcut handicapul și a terminat 
la egalitate o partidă desfășu
rată sub semnul echilibrului. 
Au marcat: Gergely, Csiki, Zs. 
Antal, Cs. Gall (V), Sandor, 
Kocsis, E. Antal 2 (P).

In clasament : 1 Sport Club 
Miercurea Ciuc 8 p (27—12), 2. 
Steaua 8 p (37—22), 3. Di
namo 5 p, 4. Progresul 3 p 
(21—23), 5. Dunărea 3 p (21—28). 
6. Viitorul 3 p (18—36).

cate- 
dato- 
evo- 
doua.
Bar-

Sport Club, Șo- 
și Herlea pen-

DUNĂREA 7—7

I. POP — coresp



Telegrama adresată tovarășului MARELE FORUM DEMOCRATIC

NICOLAE CEAUȘESCU,
a! educației politice și culturii socialiste

(Urmare din pag. 1)

secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la adunarea festivă
consacrată „Zilei presei romane"

Mult iubite și stimate 
Nicolae Ceaușescu,

Dînd glas sentimentelor 
dragoste, profund devotament și

tovarășe

nețărmurită 
___„____„ __________________ __ Înaltă pre
țuire pe care vi Ie poartă ziariștii comuniști, 
toți lucrătorii din domeniul presei și radio- 
televiziunii, participanții Ia adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi „Zilei presei române" 
și a 56 de ani de la apariția ziarului 
„Scînteia" își îndreaptă, în aceste momente, 
gîndurile lor cele mai alese către dumnea
voastră, mult stimate _tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ilustru conducător, care, în cei 
peste 22 de ani de cinci partidul și poporul 
v-au încredințat răspunderea. supremă a 
cîrmuirii destinelor patriei, ați conceput și 
realizat cel mai Impunător program de trans
formări revoluționare. Cu sentimente de înaltă 
stima și profundă prețuire, vă exprimăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu? 
vibrantul nostru omagiu, expresia celei mai 
vii gratitudini pei.tru Încrederea și prețuirea 
de care se bucură presa, slujitorii ei în so
cietatea noastră, pentru amplele și insufle- 
țitoarele orizonturi deschise afirmării noului, 
spiritului revoluționar, a progresului, dem
nității și independenței patriei noastre so
cialiste, pentru triumful idealurilor rațiunii 
șl păcii.

Exprimăm, de asemenea, cele mai alese 
sentimente de înaltă considerație și respect, 
cele mai calde mulțumiri tovarășei 
academician doctor Inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politie și savant de reputație 
Internațională, pentru vasta sa activitate
dedicată progresului multilateral 
dezvoltării științei, tavățămîntului 
turii românești, pentru atenția și 
pe care le acordă presei noastre.

Pentru participanții Ia adunarea 
dedicată sărbătoririi „Zilei presei române", 
continuă telegrama, aceasta reprezintă încă 
un prilej de a releva, cu deosebită satis
facție, adevărul de esență că cei peste 22 
de ani care au trecut de Ia Congresul al 
TX-Iea al partidului au ilustrat, prin impre
sionante mărturii, marile deschideri înnoi
toare pe care le-ați proiectat, și înfăptuit cu 
clarviziune șl rigoare științifică și care 
și-au găsit o strălucită reflectare în 
monumentala dumneavoastră operă teoretică 
și practică, străbătută de un puternic spirit 
creator, revoluționar. Identificîndu-vă cu 
aspirațiile cele mai înalte ale poporului 
român și, 
pretutindeni, 
salvgardarea

deopotrivă, 
ați făcui 

dreptului

★

de

al țării, 
și cul- 

sprijinul

festivă

ale _ .
ale popoarelor de 

din lupta pentru 
omenirii la viață,

pentru dezarmare și pace, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și asigurarea 
libertății șl independenței fiecărei națiuni 
cheia de boltă a unei dinamice șl pres
tigioase activități internaționale, unanim 
apreciată pe toate meridianele globului de 
toți oamenii iubitori de pace de pe planeta 
noastră, afinhîndu-vă pe deplin ta conști
ința epocii ea un mare și strălucit erou al 
păci».

In aceste momente de intensă activitate 
creatoare cu care întregul popor ie pregă
tește să intîmpine marea noastră sărbătoare 
națională de la 23 August, apropiatul Con
gres al educației politice șl culturii socialiste, 
precum și evenimentele de amplă anvergură 
ale acestui an — Conferința Națională a 
partidului și aniversarea a patru decenii de 
Ia proclamarea Republicii — ziariștii comu
niști îșt reînnoiesc, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general al partidului, 
angajamentul de a se situa mereu la înăl
țimea misiunii pe care ați încredințat-o 
presei, își reafirmă voința de a urma 
neabătut indicațiile și orientările de excep
țională însemnătate teoretică șl practică pe 
care le-ați formulat pentru întregul nostru 
front ideologic, de a face ca paginile presei 
să contribuie cu tot mai viguroasă forță de 
mobilizare Ia angajarea tuturor energiilor 
și posibilităților țării pentru Înfăptuirea 
însuflețitoarelOr obiective ale Congresului al 
XIII-!ea al partidului.

O dată eu omagiul de respect șl adfacă 
recunoștință pe care ziariștii comuniști vl 
le aduc dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, 
pentru eroica activitate pe care eu un 
impresionant dinamism și neabătută princi
pialitate o desfășurați în fruntea partidului 
și statului, precum șl tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și savant de largă recunoaștere inter
națională, pentru contribuția de seamă pe 
care o are la dezvoltarea multilaterală a 
patriei, participanții la adunarea festivă 
consacrată „Zilei presei române" își reafirmă 
solemn legămîniul lor revoluționar de a-șî 
pune întreaga energie și capacitate de 
muncă în slujba cauzei supreme a parti
dului, de a promova permanent In activi
tatea pe care o desfășoară spiritul militant, 
revoluționar, pentru a contribui tot mal pu
ternic, In această nouă etapă istorică, Ia 
formarea omului nou, constructor eonștlent 
șt devotat al
In România.

socialismului ș! comunismului

ma avut loc 
adunarea festivă 
„Zilei presei ro-

Sîmbătă, 
Capitală 
consacrată „ 
mâne". Organizată de Con
siliul Ziariștilor, adunarea a 
reunit ziariști din presa 
centrală, de la Agenția 
Română de Presă — „Agerpres* 
șl Radioteleviziune, munci
tori tipografi, activiști de 
partid și de stat, reprezentanți

De miine, la Rădăuți

„CUPA ROMÂNIEI

LA TIR CU ARCUL
Poligonul din 

găzdui începînd 
trecerile .Cupei 
tir cu arcul, la 
ticipa sportivi si sportive din 
14 cluburi si asociații. în a- 
cest an. concursul (spre deo
sebire de „republicane") se 
desfășoară în interesantul si 
spectaculosul sistem Grand 
FTTA. inițiat anul trecut de 
federația internațională sistem 
practicat acum pe scară largă 
în competițiile care au loc în 
diverse tari, inclusiv la „eu
ropene" si „mondiale" Publicul 
rădăutean va avea astfel pri
lejul să urmărească marți si 
miercuri (de la ora 101 clasi
cele serii_ de tragere pentru
simplu 
primii 
iuniori 
nuare _____
rilor (ambele joi) si a semifi
nalelor (vineri) va „cerne" 
sportivii care vor lua parte la 
finalele de opț, ce vor avea 
loc tot vineri, de I* or» 1240.

Rădăuți va 
de miine in- 
României" la 

care vor par-

FITA. care stabilesc 
24 de seniori, senioare, 

si iunioare. în conti- 
,.sita“ optimilor sfertu-

★ ★

ai unor organizații de masă 
și obștești.

în cadrul adunării festive 
au fost puse In evidență im
portanța și semnificația a- 
cestui eveniment ți »-au 
subliniat sarcinile presei, ale 
tuturor ziariștilor, in vasta 
activitate menită sa transpună 
în viață istoricele orientări 
și hotărîri stabilite da a!

XIII-lea Congres al parti
dului.

în încheiere, tatr-o at
mosferă de vibrant patrio
tism, de dragoste fierbinte 
față de partid, participanții 
au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

nostru în toate domeniile de activitate. Ceea ce înseamnă Și 
presupune o permanentă preocupare a fiecăruia și a tuturor 
pentru o cît mai bună pregătire politică, ideologică, profesio
nală șl de cultură generală, științifică și umanistă, pentru lăr
girea cunoștințelor în toate domeniile, ținînd de un adevăr 
esențial relevat de conducătorul partidului și statului nostru : 
„In nici un domeniu nu s-a încheiat procesul revoluționar al 
cunoașterii".

Impetuosul avfat al culturii, cu precădere In „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", este in România de azi o realitate socială șl 
națională ilustrată înainte de toate de principiul care guvernează 
faptele de cultură : cultura este o creație a poporului șl, în 
mod firesc, un bun al poporului. Fiind o cultură a i 
muncii dăruite fa producție, ta creația științifică și tehnică, 
literară șl artistică, cultura noastră socialistă este o cultură a 
tuturor oamenilor muncii, a maselor de făuritori al socialismului 
din patria noastră. Festivalul „Cîntarea României", 
muncii șl creației, cum a fost definit de însuși inițiatorul lui, 
... ----- — prin desfășurarea ■

polivalentă a puterii I

I
I

tu Șl, UI | 
muncii, a I 
i tehnică, I

Tcialismului I 
', festivalul |

își probează continuitatea șl viabilitatea 
celei de • VT-a ediții — o manifestare | 
creatoare ■ poporului nosttu.

In această importantă activitate de 
• contribuție remarcabilă este chemată 
competiție națională „Daciada", adevărată 
tului românesc, creație a secretarului general al partidului 
însuși, competiție care a dat noi și strălucitoare dimensiuni 
mișcării sportive în special prin esența educativă șl formativă 
a menirii ei în viața tineretului nostru.

Mobilizați de prețioasele orientări și indicații ale secretarului 
general al partidului nostru, hotărîți să transpună în fapt 
documentele ce vor fi adoptate de către Congresul educației 
politice și culturii socialiste, sportivii, tehnicienii, întregul 
activ al mișcării sportive se angajează să-și îndeplinească cu 
devotament și profesionalitate, cu maximă răspundere, sarci
nile încredințate de partid, militînd neobosit pentru afirmarea 
tot mai puternică a mișcării sportive în viața societății noastre, 
pentru creșterea aportului ei la întărirea stării de sănătate și 
vigorii națiunii, pentru continua ridicare a nivelului performan
țelor sportivilor români șl realizarea unor succese de prestigiu 
Ia marile competiții Internaționale.

formare a omului nou, ■ 
să ișl aducă și marea I 
ă Olimpiadă a spor- I

I
I
I
I
I
I

„CUPA MĂRII NEGRE" LA BASCHET
Reprezentativa feminină

CONSTANȚA, 14 (prin tele
fon). Ediția a 25-a a „Cupei 
Mării Negre" la baschet femi
nin s-a încheiat duminică in 
Sala Sporturilor din localitate 
cu victoria selecționatei orașu
lui Minsk (8 p), urmată de re
prezentativele României (7 p). 
Franței (6 p), R.D. Germane 
(5 p) și Poloniei (4 p).

în ultima zi a competiției, 
echipa României a înregistrat 
un frumos succes, cîstigînd cu 
63—57 (37—28) partida cu for
mația Franței. Baschetbalistele 
noastre au jucat foarte bine in 
apărare, iar în atac au punctat 
cu eficiență în special prin Mă
lina Marinache și Gabriela Kiss. 
De remarcat că, din min. 5, 
reprezentativa noastră a avut 
în permanență avantaj pe tabe
la de marcaj. Pentru formația 
României au Înscris: Marinache 
14, Kiss 14, Jerebie 10, llînda
7, Ștefan 4, Stoicbiță 5, Enyedi 
5; coșgeterele echipei Franței: 
Sousi 10, Santaniello 9, Malfois
8. Corect și competent arbitra
jul prestat de H. Zeh (R.D. Ger
mană) și T. Kemal (Turcia).

Selecționata orașului Minsk 
— R.D. Germană 92—51 (50—35).

în ziua precedentă echipa 
României a lntilnit selecționata 
orașului Minsk, oare a ctetigat

ETAPA INAUGURALĂ A CAMPIONATULUI DE RUGBY
(Urmare din pag. I)

datorită noilor prevederi regu
lamentare, cu care jucătorii nu 
sînt încă familiarizați.

A arbitrat Stoica Enrfn (aju
tat la margine de 
și 1. Vasile).

în celălalt meci 
lui, DINAMO a
SPORTUL STUDENȚESC
T.M.U.C.B. cu 38—23 (18—0),
după o întrecere mult mai spec
taculoasă, ambele formații fiind 
adeptele unui joc eminamente 
deschis. Dinamoviștii, mai o- 
mogeni și mai experimentați, 
s-au impus cu ușurință (au con
dus la un moment dat cu 
32—6!), dar — spre sfîrșitul în
trecerii — studenții au dovedit 
suficiente resurse pentru a re
duce din proporțiile scorului, 
avînd chiar momente clare de 
prezență la cîrma jocului. Rea
lizatori: pentru Dinamo — din 
eseuri, COPIL, PARASCHIV și 
LUNGU (cîte 2),TOFAN și AL- 
DEA (cîte unul), din transfor
mări FL. ION (1) și TOADER 
(2), Iar pentru Sportul Stu
dențesc DINU și MATEI (prin 
eseuri) și NASTASE (4 l.p. și 
un drop).

A condus impecabil I. Vasiii- 
că, ajutat la margine de Gh. 
Farcaș și C. Zamfir.

V. Popescu

al cuplaju- 
dispus de

STEAUA — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 94—22 
(40—12). O partidă aproape In 
sens unic, campioana dezlăn- 
țulndu-se încă din start. Rare
ori oaspeții au avut cîteva tre
săriri de orgoliu. Jocul Stelei 
l-a făcut Murariu, care ți-a con
dus cu toată dăruirea coechi
pierii la acțiuni ofensive, cele 
mai multe finalizate. Au mar
cat pentru Steaua — prin eseu
ri, MURARIU și IGNAT (cîte 3), 
RADULESCU și FLOREA (cîte 
2), LEONTE. DAVID, BOLDOR, 
MOȚ, VARZARU, L. CON
STANTIN și ALEXANDRU 
(cîte unul), celelalte puncte ale 
campionilor fiind opera lui A- 
LEXANDRU (20) și CODOI (fi), 
din transformări sau l.p. Pen
tru „U“: prin eseuri, AD MITO- 
CARU (2) și LAZAR (1) și 
DOMOCOȘ (cîte 2 Lp. și trans
formări). Bun arbitrajul lui M. 
Voina (Brașov), ajutat la linie 
de buzoienii 
Voinea.

N. Catalan ți Gh.

Foul IOVAN

FARUL — 
.3.3—23 (13—13).
datorită și _ .
lor care au oferit oaspeților 
nu mai puțin de 15 puncte I 
Desigur, spre decepția celor a- 
proape 5 000 de spectatori. Au

CS.M. SUCEAVA 
Joc echilibrat 

greșelilor gazde-

marcat: pentru Parul, prin e- 
seurt, OPRIȘ m, PLOȚSCHI, 
Șt. CONSTANTIN și ZAMFIR 
și BICA (3 l.p., 2 transt si un 
drop.); pentru suceveni, PADA
GIU AN, și OONACHE — cîte 
un eseu, LIVADARU — 3 l.p. 
și VASILIU — 2 drop-uri. <C 
Popa, coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE — „POLI" IAȘI 21—15 
(12—4). Gazdele au avut mai 

-mult inițiativa, meritfnd vic
toria. Realizatori: FULINA — 
eseu transt de V. ION, CAN
TEA 3 drop-uri si BUCȘA 2 
l.p., respectiv COSTEA 5 Lp. 
A arbitrat C. Stanca — Con
stanța. (A Crișan, coresp.)

STTINTA PETROȘANI — 
CONTACTOARE BUZĂU 19—18 
(12—9). Victorie fragilă a gaz
delor. dar meritată, pentru că 
au dovedit un plus de lucidi
tate. Realizatori : RATIU și 
MEDRAGONIU — cîte un 
eseu, BEZARĂU — o transt 
2 drop-uri si o Lp. Pentru 
buzoienl a Înscris POPIS- 
TEANU — cîte 3 l.p. si drop- 
uri. A condus P, ~ 
margine I. Udrea 
nescu — toți din 
Zamora, coresp.)

Viitoarea etapă, 
august.

'. Soare, la 
și V. Mari- 

Bucureștl (I.

sîmbătă 22

I

RAPID
Aproximații 

au urmărit 
pe stadionul 
de a 21-a edi 
piului Bucur 
disputat-o di 
divizionara 1 
Echipa ferov 
zilei de sîm 
treprins In 
kabir, au m 
și 1—0 cu E 
nea, Cuman 
ihștigat trot 
gotul realiza 
muu șut exp 
la mijlocul 
cel mal blau 
a trimis • 
ȚÎRA, aflat 
de 10 m, ac 
moașă preta 
sat, a trimt 
versală".

Partida, îi 
valențe deo 
a fost desti 
ne așteptam 
tea echipei 
se știe, dur 
prezinte Ja 
erorile au 
„construcții 
loc gl’uleș 
mult. Pro® 
joc ceva m 
n-a reușit ; 
— singura 
zitate fiind 
zionarul J 
10 (șut viol 
a deviat li 
se ducea k

a României—pe locul 2 |
cu 71—54 (38—32). Evident mai I 
bine pregătite fizic, tehnic si I 
tactic, cu o precizie remarca
bilă în aruncările la cos si o 
apărare tenace, reprezentantele 
valorosului baschet sovietic au 
condus permanent, obținînd o 
victorie clară, prin care si-au 
asigurat cîstigarea trofeului 
chiar înaintea ultimului lor 
meci, de duminică.

Sportivele noastre au încercat 
să echilibreze locul, dar nu au 
putut depăși apărarea „în zonă" 
a sovieticelor, foarte elastică si 
combativă. Pentru că nu i-âu 
produs fisuri, baschetbalistele 
noastre au încercat în compen
sație aruncări la" cos de la dis
tantă. dar acestea nu au t 
suficientă precizie, iar maiori- 
tatea mingilor ratate au fost 
recuperate de adversare.

Au marcat: Jerebie 10, Kiss 
8. Hînda 7. Petre 6. Stoichiță 
6, Maringuț 5. Marinache 3, 
Stefan 3. Caloianu 2. Dragos 2. 
Alioman 1. Laszlo 1. Coșgete
rele echipei din Minsk: Pekars- 
kaia 22, Ksenjik 15. Au arbi
trat W. Zeh (R. D. Germană) și 
Z. Wojcik (Polonia).

Tot sîmbătă. In partida deci
sivă pentru evitarea ultimului 
loc In clasament, echipele R. D. 
Germane și Poloniei au f 
nizat o dispută aprigă, cu dese 
egalități de scor si diferențe 
minime. Succesul a revenit ta 
ultimele secunde reprezenta- _ 
tivei R. D. Germane, cu 44—93 I 
(33—30). Coșgetere: Blauert 15, ■ 
Jeske 14 — de la învingătoare, 
respectiv Dudek 12. Portianko 
10. Arbitri: M. Alde* (Româ
nia) Bi T. Kemal (Turcia).

I
I
I
I
I

avut I 
iori- |

I
I
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fur-1
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Dumitru STANCULESCU I

F.C
TURI
BAIA 

într-o ■’“’R 
bătă șl di 
un foarte 
tat cu „Cu 
bucurat de 
zionare A 
F.CJU. Bra
— șl a ui 
Diviziei B,

In 
titii 
pele 
Cei 
tatori au 
deosebit d 
braț. Deși 
lipsit nici 
partidei, s 
gazde abil 
52. printr- 
clu al lui 
morenarilc 
trece ne 
54 si 55 (I 
portarului 
Beldie și 
continua» 
va trec 
parter, 
atacuri a. 
un gol e 
ta min. 71 
și cu un 
tn min, 1 
fe! S-«). 
▼a reuși < 
dicap in 
Scor fine 
mafiile a 
RENT: Zi 
lei. Ene
— Dragn 
Beldie. D 
dean (ml 
44 Tirehl 
RES: Fe 
Tunat. Bl 
Miriută 
robantu. 
Vase), I

Partida 
F.C.M. I 
oferit, la 
mie. de 
au descb 
BARBU 
tajui tn

prim: 
s-au 
din 

aprox:

„CONCURSUL PR
(Urmare din pag. 1)

colegele ei. Mirela Sidon, Ga
briela Potorac, Cristina Bon
ta?. Mirela Pașca, Eugenia 
Popa și Luminița Zăvod, au 
realizat o nouă si frumoasă 
premieră in gimnastica noastră 
feminină, obținînd pentru pri
ma oară victoria pe echipe in 
această puternică întrecere in
ternațională. In plus, Mirela 
Sidon a urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului si la in
dividual compus, devenind — 
după Nadia Comăneci și Da
niela Silivas — cea de-a trtia 
gimnastă română campioană 
absolută a .Concursului Prie
tenia". Iar ceea ce trebuie sub
liniat cu deosebire e faptul că 
frumoasele si spectaculoasele 
victorii ale gimnastelor noastre

au fost 
eră ex1 
unor ar 
tern!»-, 
briela 
Bontas 
bătă se 
pentru 
Iuții de 
Dacă 1 
prima 
si una 
trofeeli 
(5 med 
avem i 
portări 
în ace 

în a 
gimnas 
deci. ( 
sincer 
telor i 
special 
rean.



PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
elei de a 21-a ediții DIVIZIEI NAȚIONALE „A", EDIȚIA 1987-1988
Municipiului București"

ESUL VULCAN 1-0 (1-0)
►ectatori 
nineața, 
la celei 
Munici- 

și-au 
tapîd ți 
Vulcan, 

i cursul 
icul in
ti Diar- 
»1 Tira, 
rls GM- 
cu). a 
oc prin 
la pli

tă : de 
ghid — 
najei — 

pentru 
•areulul 
« fru- 

>ut pia- 
„trans-
-a avut 
repriză 
tă, deși 
Ilin par- 
e, cum 
i să se
A. LU- 

shlar la 
tie mfj- 

foarte 
‘.at un 
nici ea 

nallzare 
ericulo- 
ex-divi- 
Bn min.
Toader 

uH care

în partea a doua a întâlnirii, 
ctad s-au produs și cele mai 
multe modificări In ambele for
mații, jocul a fost ceva mai iute, 
mal cursiv șl mal „curat" (față de 
prima repriză cînd am Înregistrat 
și unele atacuri ,tarl"). Insistenta 
dominare a Rapidului n-a adus 
Insă și modificări pe tabela de 
marcaj (ocazii în min. 47, 57 și 76); 
dar să spunem eă șl Progresul a 
fost aproape de 1—I, Capăt trimi- 
țînd afară de la cîțiva metri, la 
un frumos contraatac. Astfel Ra
pid cucerește pentru a opta oară 
„Cupa Municipiului București", 
înmtaată de organizatori la sfir- 
șitul finalei.

Arbitrul bucureșten I. îonescu 
a condus formațiile :

RAPID : Toader — A. Marines- 
CU, MATEI, M. GRIGORE, Ba- 
coș (min. 33 Bolea) — DRAGinci. 
Pușcaș (min. 58 Curdea), Coman 
— Damaschlin H anin. 52 Vame- 
șu), GHENEA (min. 75 Teodores- 
cu), Țîră (min. 40 V. Radul.

PROGRESUL VULCAN : Blzola- 
nu — Bealcu Mineu, I. Popa, I. 
Marinescu —- P. Petre (min. 58 L 
VasHe). BOLBOHBA, A ELENEI — 
C. Zamfir, Dochia (min. 44 Oprea), 
DUNA (min. 75 Capăt).

tn deschiderea cuplajului, In 
partida revanșă a foștilor inter
naționali, Combinata Rapid-Dina- 
mo a Învins, din nou. Combinata 
Steaua-Progresul. Scor : 3—1. Au
torii goturllor : I. Moldovan, rră- 
țilă și Năsturescu, respectiv Pav- 
lovici.

Stelian TRANDAFIRESCU

ETAPA I
Steaua
C.S.M. Suceava
A.S.A. Tg. Mureș 
„Poli** Timișoara 
S.C. Bacău
Rapid
,U* Cluj-Napoca 
Dinamo
Univ. Craiova

ETAPA a II
Victoria București
Flacăra Moreni 
Sportul Studențesc 
F.C. Olt
Corvinui
F.C. Argeș 
F.C.M. Brașov 
Oțelul Galați 
Petrolul Ploiești

(23 august)
— Corvinul
- F.C.M. Brașov
- F.C. Argeș
- Victoria București
- Flacăra Moreni
- Oțelul Galați
- F.C. Olt
- Petrolul Ploiești
- Sportul Studențesc 

-a (26 august)
- A.S.A. Tg. Mureș
- Uni». Craiova
— C.S.M. Suceava
- Rapid
- „Poli** Timișoara
- S.C. Bacău
— Dinamo
— Steaua
- „U" Cluj-Napoca

ETAPA a lll-a (6 septembrie)
Steaua
„Poli" Timișoara 
C.S.M. Suceava 
„U" Cluj-Napoca 
Dinamo
S.C. Bacău 
Rapid
Corvinul 
Univ. Craiova

- F.C. Olt
- A.S.A. Tg. Mureș
- Flacăra Moreni
- F.C.M. Brașov
- Sportul Studențesc 
-T Victoria București
- Petrolul Ploiești
- Oțelul Galați
- F.C. Argeș

Flacăra Moreni 
F.C. Oit
F.C.M. Brașov

ETAPA a
Oțelul Galați 
C.S.M. Suceava
Steaua
Rapid
„Poli" Timișoara 
„U" Cluj-Napoca 
Dinamo 
Corvinul 
F.G Olt

ETAPA a Vlll-a
A.S.A. Tg. Mureș
Victoria București 
S.G Bacău
Flacăra Moreni • 
Sportul Studențesc 
F.C.M. Brașov >
F.C. Argeș
Petrolul Ploiești ■
Univ. Craiova

— Rapid
— „Poli" Timișoara 
— Corvinul

-a (4 octombrie)
— F.C.M. Brașov
— S.C. Bacău
- Flacăra Moreni
— F.C. Argeș
— Univ. Craiova

1 Victoria București 
’ A.S.A. Tg. Mureș
■ Sportul Studențesc
• Petrolul Ploiești

(11 octombrie)
■ „U" Cluj-Napoca
* Rapid
■ Dinamo
■ Corvinul
■ Oțelul Galați
■ F.C. Olt
> Steaua
■ „Poli" Timișoara
■ C.S.M. Suceava

ETAPA a IX-a (14-18 octombrie)

ETAPA a IV-a (9-13 septembrie)
Sportul Studențesc
Oțelul Galați
F.C.M. Brașov

C.S.M. Suceava 
Univ. Craiova 
Flacăra Moreni 
Sportul Studențesc 
Dinamo
F.G Argeș 
A.S.A. Tg. Mureș

— Rapid
— Steaua
— F.C.M. Brașov
— „Poli" Timișoara
— „U“ Cluj-Napoca
— Petrolul Ploiești
— Oțelul Galați

ETAPA a Xlll-a (21
Rapid
Sportul Studențesc 
F.C.M. Brașov 
„Poli" Timișoara 
Petrolul Ploiești 
Oțelul Galați 
Corvinul
F.G OM
Steaua

noiembrie)
— Dinamo
— Flacăra Moreni
— F.C. Argeș
— „U" Cluj-Napoca
— Victoria București
— S.C. Bacău
— Univ. Craiova
— A.S.A. Tg. Mureș
— C.S.M. Suceava

ETAPA a XlV-a (29 noiembrie)

'OV A CÎSTIGAT 
)E LA BAIA MARE 
tlefon). a transformat penaltyul acordat
L sțHi- pentru un fault asupra Iui Ter-
făsurat heș. Buoureștenii au ratat tn
u, do- schimb în min. 65 prin Caciureac
are s-a lovitura de la 11 m de care au
1 divi- beneficiat în urma faultului tn
jurești, careu asupra lui Stere, dar au
Moreni reușit totuși să reducă din scor
ntașele tn min. 70 printr-un spectaculos
. gol marcat de STERE cu capul,
tompe- Scor final : 2—1 (1—0). Iată for-

eehi- matiile aliniate: F.C.M. BRA-
Mare. ȘOV: Polgar — Bălan. Naghi,
spec- ștefănescu. Mandoca — Flllp

in joc (min. 71 Sulea). Mărgărit (min.
ețhili- 82 P. Lucian) Pătru (min. 85 An-

n-au dras). Barbu — Kramer. Terheș. 
tate a VICTORIA: Rotărăscu — Comă-
his de nescu. Mirea. Ursu. ToDOlinschl
i min. — Cojocaru. Stere. Caciureac
a vin- (min. 67 Dican). V. Ene — Tăl-
teplica nar. Augustin.
ei vor Duminică. în ziua a doua a 
, min. turneului, pe o vreme mal rece 
ite ale si ploioasă, uvertura orogramu- 
îl iul lui a pus fată în fată învinsele
e). în din ajun, adică Victoria și Fla-
tn joo căra, partidă încheiată cu scorul 

de de 5—6 (5—0). Victoria s-a impus 
-or cu O mare ușurință. înscriind

• Dină la pauză cinci goluri, dintre
gramă care trei (in min. 26. 30 și 34)
EANU Prln CACIUREAC, aflat totr-o
SAVA mare vervă, celelalte două fiind
d ast- opera lui TOPOLINSCHI (min. 
:nl nu 37) șl STERE (min. 44).
1 han- Așteptată eu viu interes finala 
?anA. a corespuns calitativ exigențelor
1 for- Publicului si s-a decis la penal- MO- tyurl : F.CJW. Brașov — F.C. Ma-
Butu- ramure» 5—3 (0—0, 0—0). Bălmă-
Nistor renii au avut mai mult timp inl-
PanD, tiativa. si-au creat destule ocazii
- Văi- de gol. dar s-au întrecut în ra-

(min. târî, ca de altfel tn unele mo-
IAMU- mente si brașovenii astfel eă
uzgău, scorul a rămas alb sl pentru de-

Laiș. semnarea eîstigătoarel s-a recurs
- Do- la loviturile de la 11 m. F.C.M,
tn. 17 Brașov a-a Impus tn final ea

3—3 prin transformările lui KRA- 
•nbătă. MER. BARBU. ANDRAS MAN-
ne-a DOCA sl MĂRGĂRIT. Pentru

dina- P. C. Maramureș au transformat
ovenil LAI$, NAPRADEAN sl VASC.
2 prin dar a ratat Ignat.
avan-

ambr Constantin FIRĂNESCU

Victoria București 
F.G Argeș 
F.C. Olt
Petrolul Ploiești 
Flacăra Moreni 
A.S.A. Tg. Mureș

— „U“ Cluj-Napoca
— „Poli" Timișoara
— Rapid
— Univ. Craiova
— C.S.M. Suceava
— Corvinul
— Steaua
— Dinamo
— S.C. Bacău

ETAPA a V-a (20 septembrie)
Oțelul Galați 
Corvinul
„Poli" Timișoara 
Steaua
Rapid
„U“ Cluj-Napoca 
Dinamo
C.S.M. Suceava 
Univ. Craiova

ETAPA a Vl-a
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul Studențesc 
F.C, Argeș 
Petrolul Ploiești 
Victoria București
S.G Bacău

- F.C. Olt
- Petrolul Ploiești
— S.C. Bacău
— F.C.M. Brașov
- Sportul Studențesc
— Flacăra Moreni
- F.G Argeș
— Victoria București
- A.S.A. Tg. Mureș 

(23—27 septembrie)
- C.S.M. Suceava
— Steaua
- „U" Cluj-Napoca
- Oțelul Galați
- Dinamo
- Univ. Craiova

Dinamo 
Corvinul 
Rapid 
Steaua 
„Poli" Timișoara

• Oțelul 
Petrolul Ploiești 
„U" Cluj-Napoca 
F.C. Olt

ETAPA a X-a

Flacăra Moreni 
Sportul Studențesc 
C.S.M. Suceava 
Univ. Craiova 
F.C. Argeș 
S.C. Bacău 
Victoria București 
F.C.M. Brașov 
A.S.A. Tg. Mureș

— Univ. Craiova
— F.C. Argeș
— A.S.A. Tg. Mureș
— Victoria București
— C.S.M. Suceava
— Flacăra Moreni
— F.C.M. Brașov
— S.C. Bacău
— Sportul Studențesc

(31 octombrie)
— F.C. Olt
— Petrolul Ploiești
— Dinamo
— „U" Cluj-Napoca
— Oțelul Galați
— Rapid
— Corvinul
— „Poli" Timișoara
— Steaua

ETAPA a Xl-a (8 noiembrie)

„Poli" Timișoara 
Rapid
Steaua
F.C.M. Brașov 
„U" CIuj-Napoco 
F.C. Olt
Oțelul Galați 
Corvinul
Petrolul Ploiești

ETAPA a XII
S.C. Bacău 
Victoria București

— Dinamo
~ Univ. Craiova
- S.C. Bacău

Sportul Studențesc 
— C.S.M. Suceava 
— F.C. Argeș 
— Victoria București 
— A.S.A. Tg. Mureș
- Flacăra Moreni

a (11 noiembrie)
— Corvinul
- F.C. Olt

MECIURI AMICALE
SPORTUL MUNCITORESC SLA

TINA — F.C. ARGEȘ 2—3 (1—1). 
După ce cu cîteva zile Înainte 
realizaseră 8—0 pe stadionul! din 
Pitești, de data asta slătinenU au 
cedat In fața formației divizionare 
A, care a înscris prin Jurcâ (min. 
32), Moromete (min. 77 șl 83). Lo
calnicii au punctat prin Răduț 
(min. 38) șl Păun (min. 33). Pi
tește!) II au Întrebuințat câte O 
formație In fiecare repriză : Hris- 
tea — Nedefleu I, stancu, Pîrvu, 
Tin ase — Badea, Ignat, Șerban — 
Jurcă, Ghioacă, Vlădod ; In ulti
mele « de minute doar Hristea a 
rămas in poartă. In rest : Răuță, 
Ileana Nedelcu n. Drăghlci — L 
Gbeorghe, M. Marcel, Grigorlu — 
BStață. Obreașcu. Moromete. Ju
cătorii Speriatu D. ștefan, E- 
duard. Bănuț? și votau nu au

mani- 
i fata 
e pu-

Ga- 
.stina 
sîm- 

de 10 
evo- 

rituri! 
it din 
e aur 
im si 
oarate 
ironz) 
com- 

oastre 
> aici. 
Mare.

fost, 
e. Un 
si fe- 
cîntat 
ăimă-

care

le-au asigurat o Înaltă pregă
tire de concurs.

REZULTATE : feminin, echipe 
— 1. Romănia 197.65 p. 2. U.R.S.S. 
196.25 p. 3. Bulgaria 190.95 p «. 
Ungaria 190.45 o 5. R.P.D Core
eană 189.30 p. 6. Polonia 187.15 o: 
individual compus — 1. Mirela
sidon (România) 39.75 p. 2. Svet
lana Boginskala (U.R.S.S.) 39,76
P. 3. Cristina Bontas (România) 
39.55 n. 4. Mirela Pasca (Româ
nia) 39.35 o. 5. Gabriela Potorao 
(România) 39.80 o. 6. lulla Kuț 
(U.R.S.S.) 39.30 o. 7. Luminița 
Zăvod (România) 39.23 o. 8. Svet
lana Kozlova (U.R.S.S.) 38.95 p: 
finale pe aparate: sărituri — 1. 
Mirela Sidon. Svetlana Boginskala 20,00 p, 3. Cris'lna Bontaș. Svet
lana Kozlova și Milenka Zabrzova 
(Cehoslovacia' 19 700 p : paralele 
inegale — 1. Mirela Sidon. Svet
lana Boginskala 19.850 o. 3. Euge
nia Popa (România) lulla Kuț, 
Kim Hwang Suk (R.P.D. Coreea
nă). Henrieta Onodi (Ungaria) 
19.650 d: bîrnă — 1. Gabriela Bo- 
torac. Cristina Bontas. Svetlana 
Boginskala 19,000 p ; sol — 1. Ml-

reia Sidon. Svetlana Boginskala 
19,ft# p, 3 Cristina Bontoș, lulla 
Kuț și Karolina Cuch (Polonia) 
19.750 p: masculin, finale pe apa
rate: sol — 1. Cristlnel Brezeanu 
(România) 19.800 n. 2. Adrian Gal 
(România) sl Vladimir Scenoskin 
(U.R.S.S.) 19.550 d: cal eu minere 
— 1. Florin Purje (România), 
Valeri Belenikl (U.R.S.S.) 19.500 
D. 3. Niousor Fascu (România), Tomas Turdy rCehoslov cia) si V. 
Seenoșkîn 19.350 n: inele —1. See- 
poșktn și Andreas Weker îR.D.G.) 
19.600 p. 3. Attlla Racz (Ungaria) 
19.400 p: sărituri — 1. C Bre
zeanu. Scenoskin. Ivan Nikolov 
(Bulgaria) si plotr Filutowski 
(Polonia) 19.250 d: paralele — 1. 
Alexandr Kolivanov O7.R.S.S.) st 
Steffen Rammler (R.D.G.) 19. AM 
B. 3. Adrian Ciueă (România). 
Aramis Rodrigues (Cuba) si A. 
WOker 19 500 p : bară fixă — 1. 
N. Pascu si Serghei Harkov 
(U.R.S.S.1 19.700 n 3. A. Koliva
nov. Diang Sons Su (R P D. Co
reeană). Zoltan Snnola (Ungaria) 
sl Stolan Bachliski (Bulgaria) 
19.400 P.

evoluat fiind plecați la lotul ollnt- 
pîo. (C. Bughea — eovesp-K

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
C.IIMIA RM VILCEA 5—• O—•>. 
Au marcat : E. Săndoi (vnln. 0), 
Vaneea (min. 14) Gbițt (mta. M 
și 63 — penalty), Neagoe (mjn. 
56). studenții au prezentat forma
ția : Lung — Negrllă. E. Săndoi, 
Ciorolanu, Welssenbacher — Cita
rea, Ad. Popescu Irlmeșcu — 
Geolgău, Va.ncea Badea. Au mal 
jucat: Crișan n, Mateescu, Du
mitra. Bioa Stoica, Mănăilă, Nea
goe, Ghiță. (Șt. Gurgui — eo- 
resp.).

S.C. BACAU — SEU OLIM
PICA 9—2 (2—0). Selecționata o- 
limplcă a României a susținut M 
Bacău un meci de verificare kt 
campania formației SX. Bacâu. 
Partida s-a Încheiat la egalitate t 
9—2 (0—2) golurile fiind Înscrise 
de Șoiman, Lupu. respectiv Tis- 
mănaru șl Setatele. (S. Nentță — 
ooresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
CORVINUL HUNEDOARA 9-0 
(0—0). Au marcat : Roșea (min. 
47), Manea (min. 71), Oloșutean 
(min. 83). O’o’i" : Almăjan — 
Crăciun, Vușcan. Varga, Șunda 
— Manea. Neagu Vlătănescu — 
China, Foaie, Bozeșan n (au mai 
jucat : Icobescu Stolcdv, Leh
mann, Roșea Oioșutean). Corvi
nul : Mihailov — Bardac Mărgi
nean, Dubinciuc Tîmoveanu — 
Petcu, Nlcșa, Kiein — Burlan, 
Văetuș, Suciu (au mal jucat :

A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo
C.S.M. Suceava 
F.C. Argeș
Univ. Craiova
Victoria București 
Flacăra Moreni 
„U" Cluj-Napoca
S.C. Bacău

— Petrolul Ploiești
— Steaua
— Corvinul
— Sportul Studențesc
— Oțelul Galați
— F.C.M. Brașov
— ,.Poli“ Timișoara
— Rapid
— F.C. Olt

ETAPA a XV
Sportul Studențesc 
Petrolul Ploiești 

' F.C. Olt
Oțelul Galați 
Corvinul
Flacăra Moreni 
Steaua
F.GM. Brașov 
Rapid

ETAPA a XVI

Uni». Craiova 
Victoria București 
„U" Cluj-Napoca 
S.C. Bacău
Rapid
Dinamo
C.S.M. Suceava 
„Poli" Timișoara 
A.S.A. Tg. Mureș

a (2 decembrie)

— Victoria București
— S.C. Bacău
— Univ. Craiova
— C.S.M. Suceava
— Dinamo
— F.C. Argeș
- „U“ Cluj-Napoca
— A.S.A. Tg. Mureș

• — „Poli" Timișoara

■a (6 decembrie)

- Petrolul Ploiești
— Flacăra Moreni
- Corvinul
— F.C.M. Brașov
- Steaua
— Otelul Galați
- F.C. Olt
— F.C. Argeș
- Sportul Studențesc

ETAPA a XVil-a (13 decembrie)

F.C. Argeș
F.C. Olt
F.C.M. Brașov 
Petrolul Ploiești 
Oțelul Galați 
Flacăra Moreni 
Corvinul
Sportul Studențesc 
Steaua

- Victoria București
- Dinamo
- Univ. Craiova
- C.S.M. Suceava
- „U" Cluj-Napoca
- A.S.A. Tg. Mureș
- Rapid
- S.C. Bacău
- „Poli" Timișoara

Bejenaru, Postolache. Hangan, Tl- 
Mpa). (C. Crețu — eoreep^.

A.S.A, TG. MUREȘ — ELBC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 0—1 
<9—1). Au marcat t Panici 
(min. 5) Craiu (min. M), 
Urso (mtn. A autogol). 
Stoica (min. 81 — penalty), res
pectiv L. Popa (min. 15). Divizio
nara A a prezentat formația 1 
Vodă — Szabo, Jenei, mptr, B. 
Dumitrescu — Botezau. SrDs. 
Stoica — CMorcerl Fa nici, Craiu. 
Au mai jucat : AIbu, Marton, Do- 
robanțu, Moldovan, Szanto. fC. 
Albu — coresp.).

FEPA *74 BIRLAD — PETROLUL 
PLOIEȘTI 3—1 (1—0). Au marcat i 
Ciueă (min. 14 și 73), Dumiirache 
(min. 65), respectiv D. Laurentiu 
(mta. 89 — au to goli. Petrolul : 
Jipa — Panalt. Panou, P. Gușă 
Puse — Bărbulescu. Moeanu, Dră- 
gan — L Solomon, Purcăreață, Cr. 
Ene. Au ma! jucat : StolchiȘă, O. 
Grigore. I Gușă. (F. Șchiopa — 
coresp.).

DANUBIANA BUCUREȘTI — 
SPORTUL „30 DECEMBRIE» 9—1 
(1—1), prin golurile marcate de 
M. Oprea (min. '7) și Runceanu 
(min. 35) pentru învingători, res
pectiv lor-ulescu U. (O. Guțu — 
coresn.). Duminică : DANUBIANA 
— I.M.G. București 3—3 (0—1). (N. 
Ștefan — coresp

UNIREA URZICEN1 — LOTUL 
U.E.F.A. ’89 3—0 0). Au mar-

cat : Sbîreea (mtn. 26), Andrei 
(min. 30), Tudorache (min. 85). 
<M. Tabarcea — coresp.).

PETROLUL MO. VEȘTI — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 2—1 (1—0).
Golurile au fost reușite de Sandu 
(min. 38) și Biciilă (mim. 00), res
pectiv Susan.: (min. 60). (M. Ro
tară — oores-.)

LA SF1RȘITUL săptămânii tre
cute U.T. Arad a susținut două 
meciuri : 9—1 (2—1) cu F.C. Bihor 
prin golurile marcate de Negrău 
(min. 7). Vu.a min 25), țirban 
(mtn. 6a — penalty). Pentru oră- 
denl a înscris Tămaș (min. 9) ; 
și 1—0 (1—0) cu Vagonul Arad, u- 
nicul gol fiind marcat de Cberegi 
(min. 16). (Gb. Mornăilă — eo- 
reap.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
SPORTUL MUNCITORESC CARA
CAL 3—1 (3—1) Au marcat: Ca- 
lafeteanu 3. Luțâ. Crețu, respectiv 
Popa. (V. Popoviei — coresp.).

TRACTOR: ’ BRAȘOV — MON
TANA SINAIA 8—1 (0—1). Proas
păta divizionară C a clștigat prin 
golul marcat de Bo.ăzan (min. 
19). (V. Secăreanu — coresp.).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
I.P.A. srBrt -2 (1—1). Au în
scris ; Sfrijau (mb.. 4) Stănicuța 
(min. 48), Borbelyi (min. 71) res
pectiv Glugtumică (min. 26) și 
Vlad 'min 72). <V. Lazăr — co
resp.).

DACIA MECANICA ORAȘ TIE 
— SPORTING MEAD DAMASC 
(Siria) 4—> (1—0> Golurile au fost 
marcate d_ Dobrău (min. 40). O- 
nlga (min. 501 C°cîrlă (min. 75), 
Mltu (min. 83) respectiv Imead 
(min. 82) a. Sitrinie — coresp.).

IDMIMSH'MIA 01 STAI LOTO PRONOSPORT INTORMEAZA
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 16 AUGUST 1987

FA2A I :
EXTRAGEREA I : 67 89 29 55 

41 13 30 90 27 6 37 81 î

EXTRAGEREA a H-a : 77 68
61 52 47 19 5 20 10 2 17 8 :

EXTRAGEREA a lll-a: 10 88 15 
14 30 37 31 80 48 72 75 87 î

EXTRAGEREA a iV-a: 58 5622 
25 32 18 60 7 34 77 1 66.

FAZA a ll-a :
EXTRAGEREA

17 22 57 52 ;
EXTRAGEREA 

78 31 36 :
EXTRAGEREA

18 66 41 46
FOND TOTAL

1.234.683 lei.

a V-a i 86 88 

a Vl-a 1 29 84 

a Vil-a 8 87 19

DE CIȘTIGURIs



TOVARĂȘUL I
NICOLAE CEAUSESCU

Șl TOVARAȘA I
&

ELENA CEAUȘESCU START ÎH CAMPIONATELE EUROPENE DE NATAȚÎE

AU PARTICIPAT LA DESCHIDEREA
EXPOZIȚIEI REPUBLICANE ORGANIZATE
CU PRILEJUL ÎNCHEIERII CELEI DE-A Vl-a

EDIȚII A FESTIVALULUI NAȚIONAL
„CÎNTAREA ROMÂNIEIz/

! (Urmare din pag. t)

ce ilustrează dezvoltarea lite
raturii social-politice, științifi
ce, beletristice.

La Ioc de cinste este pre
zentată monumentala operă 
teoretică * tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, intr-un 
măr de volume, 
contribuție la 
creatoare a teoriei 
revoluționare, la 
patrimoniului gindirii 
politice l____ '___
Sînt expuse cunoscuta lucrare 
„România pe drumul constru
irii societății socialiste multi
lateral dezvoltate", precum șl 
volume cuprinzînd pagini din 
gindirea social-politică, filozo
fică. economică a conducătoru
lui partidului și statului nos
tru, o serie de studii și ana
lize referitoare la solutionarea 
constructivă, în interesul po
poarelor, a problemelor de 
mare complexitate ale lumii 
de azi. Editată în milioane de 
exemplare, in țara noastră și 
tn străinătate, impresionanta 
operă teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se bucură 
de aprecieri elogioase din 
partea celor mai prestigioase 
foruri academice și politice, a 
unor distinse personalități ale 
vieții științifice, politice și e- 
conomice.

Un loc aparte este rezervat 
lucrărilor tovarășei academici
an doctor inginer Elena 
Ceaușescu din domeniul chi
miei macromoleculare, tipărite 
in limba română și in nu
meroase limbi de largă circula
ție. apreciate în cercurile știin
țifice din întreaga lume drept 
contribuții de cea mai mare 
însemnătate Ia dezvoltarea și 
aprofundarea cunoștințelor din 
acest domeniu de mare actua
litate în plan teoretic și teh
nologic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat în continuare sectorul 
expozițional consacrat creației 
tehnico-științifice.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
ie-au fost înfățișate o serie de 
realizări din chimie și petro
chimie, construcții de utilaj 
greu, metalurgie, geologie și 
industria extractivă, industria 
lemnului și materialelor de 
construcții, transporturi și te
lecomunicații, construcții, din 
cercetarea agricolă, silvicultură 
și gospodărirea apelor, ocro
tirea sănătății, biologie.

S-a vizitat, în continuare, 
sectorul expozițional rezervat 
artei plastice, în cadrul căruia 
zeci de lucrări de pictură, 
sculptură, grafică și artă de
corativă realizate de artiști 
profesioniști și amatori din în
treaga țară conturează o ima
gine revelatoare a dezvoltării 
artelor plastice românești.

Ampla expoziție cuprinde, de 
asemenea, aspecte și date re
velatoare despre activitatea

mare nu- 
strălucitâ 

dezvoltarea 
si practicii 

îmbogățirea 
___ „___--21 social- 
a contemporaneității.

presei, radioului și televiziunii, 
despre modul în care acestea 
își îndeplinesc menirea de _ a 
promova neabătut concepția re
voluționară a partidului nostru, 
a secretarului său 
tovarășul Nicolae i 
de a contribui 
activ la unirea 
bilizarea maselor

general,
Ceaușescu, 
tot
Și
în

STRASBOURG, 16 (prin te
lefon, de la trimisul nostru 
special). Capitala Alsaciei, stră
vechiul oraș ce numără în pre
zent 400 000 de locuitori, a de
venit nu numai un centru po
litic unde se află sediile mai 
multor organisme internaționa
le, dar și unul sportiv. După 
ce a găzduit competiții conti
nentale la patinaj, gimnastică, 
baschet sau fotbal, această lo
calitate deosebit de pitorească 
i-a primit acum pe cei mai buni 
specialiști din marea familie a 
natației europene: înotători și 
înotătoare, jucători și — în pre
mieră — jucătoare de polo, să
ritori și săritoare în apă, plus 
practicantele înotului sincron. 
Sînt reuniți aici circa 1300 
participanți din 29 de țări, în 
rîndul lor aflîndu-se multe ste
le ale sportului lumii, campi
oni și recordmani olimpici sau 
mondiali, cum e, ca să dăm un 
singur, dar atît de familiar 
nouă, exemplu, Tamara Costa
che, vitezista numărul 1 din 
bazinele de pe mapamond. Ei 
au luat primele contacte cu 
cele patru moderne bazine de 

• care Schilti-

niai 
mo- 

__ __ ___ _______ _ ve
dere* înfăptuirii politicii in
terne și externe a partidului 
și statului, la educarea patrio
tică, revoluționară a maselor, 
la formarea omului nou, con
structor conștient și devotat al 
socialismului și comunismului 
pe pămintul României.

Tovarășului - Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
ie-au fost înfățișate, in con
tinuare, date semnificative re
feritoare la activitatea cultu
rală de masă desfășurată în 
cadrul celei de-a Vl-a ediții a 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Este reliefat faptul 
că în cadrul celor peste 2 900 
de universități cultural-științi- 
fice au fost organizate aproape 
25 000 de cursuri, urmate de 
circa 850 000 oameni ai muncii, 
caro și-au însușit un important 
volum de cunoștințe din cele 
mai diverse domenii. In activi
tatea cultural-artistică de masă 
aproape 4 milioane de artiști 
amatori au participat cu bune 
rezultate în cadrul a peste 
165 000 de - formații artistice. 
Peste 1,3 
de toate 
au luat 
cercurilor 
tistică, al 
cut în prezent la 60 000. 
strînsă legătură cu aceasta, 
remarcă activitatea desfășurată 
de bibliotecile publice, care 
și-au sporit continuu numărul 
de cititori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, g slovacia 18—18 <10—7). 
tovarășa Elena Ceaușescu au " 
vizitat sectoarele rezervate ac
tivității muzeale, cinematogra
fiei, muzicii, teatrului, domenii 
ce au cunoscut, Ia rindul lor, 
in ultimii ani, o intensă dez
voltare. Sînt reliefate preocu
pările creatorilor de artă de a 
realiza opere cu un bogat con
ținut de idei, inspirate din is
toria țării, din realitățile con
strucției socialiste, caracteriza
te prin profund patriotism, prin 
atașament deplin față de poli
tica partidului și statului, față 
de idealurile nobile 
lismului și păcii.

La încheierea 
tovarășul Nicolae 
tovarăș* Elena Ceaușescu 
adresat calde felicitări tuturor 
celor eare au realizat lucrările 
prezentate, organizatorilor aces
tei foarte frumoase expoziții.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați din 
nou cu deosebită căldură. Cei 
prezenți au aplaudat și aclamat 
îndelung, au ovaționat cu în
suflețire pentru partid și 
secretarul său general, pentru 
patria noastră socialistă.

în
■ formații 

milioane de cetățeni 
vîrstele ' și profesiile 
parte la activitatea 
de creație literar-ar- 
căror număr a cres- 

In 
se

0 ceie pai.ru moue
0 întrecere, dintre
■

gheim, undejncep marți curse
le la înot, este acoperit, spre 
deosebire de ediții precedente 
(să precizăm, pentru publicul 
larg, că regula atletismului, 
prin care recordurile în aer 
liber sînt diferite de cele In
door, nu prezintă similitudini în 
natație, performanțele de vîrf 
avînd aceeași valoare indife
rent de categoria piscinelor, cu 
condiția ca ele să fie de ace
leași dimensiuni — obligatoriu 
olimpice în cazul marilor com
petiții).

De fapt, Campionatele Euro
pene cu numărul 18 au și în
ceput. Az( (n.r ieri) au debu
tat în concurs poloiștii și sări
toarele în apă. Pentru delega
ția noastră, care a ajuns sîmbă- 
tâ seara tîrziu la Strasbourg, 
au existat două puncte în pro
gramul duminical: antrenamen
tul de dimineață al înotătoa
relor Tamara Costache, Noemi 
Lung, Anca Pătrășcoiu, Stela 
Pura, Luminița Dobrescu, An
dreea Sighiarto și Livia Co- 
pariu, pe urmă — prima evo
luție a naționalei de polo, re
venită în grupa de elită con
tinentală. Un meci care se a- 
nunța de la bun început foar
te dificil, din moment ce ad
versara era vicecampioana mon-

dială, reprezentativa Italiei. A- 
ceasta a și cîștigat în final
7—4 (0—1, 3—2, 2—1, 2—0), dar 
cea care a controlat cel puțin 
jumătate din timp disputa a 
fost echipa noastră. Ea a și 
deschis scorul printr-o fru
moasă evoluție a lui Hagiu și 
s-a aflat extrem de aproape de
2— 0 și chiar de 3—0, irosind 
însă bune ocazii. Squadra 
azzurra a egalat abia în min. 
9, dintr-un 4 metri inventat. 
S-a jucat strîns în continuare, 
dar Italia a condus cu 2—1 și
3— 2. Poloiștii români au răs
turnat rezultatul la 4—3 pentru 
ei, pentru ca din finalul repri
zei a treia, vicecampioana lu
mii să-și valorifice superiori
tățile numerice, în vreme ce 
formației noastre nu i-a mai 
ieșit nimic! Au marcat: Hagiu 
2, Ionescu, Costrăș, respectiv 
Campagna 3, Porvio 2, Dostig- 
lione și D’Altrui. Au arbitrat, 
cu decizii defavorizînd echipa 
României, Schauermann (R.F.G.) 
și Van Zenderen (Olanda). Alte 
rezultate: U.R.S.S — Spania 
13—6, R.F.G. — Bulgaria 11—5 
(Echipa noastră va juca luni 
cu echipa R.F.G., Olanda — 
Polonia 7—8).

Geo RAETCHI

^„TURNEUL PRIETENIA"
8 la baschet...

BUDAPESTA, 16 (Agerpres). 
0 Desfășurat la Șopron. „Turneul 
g Prietenia" la baschet, rezervat 
g echipelor de junioare, a revenit 
g selecționatei U.R.S.S.". urmată de 
0 Ungaria. România. Bulgaria, 
g R.P.D. Coreeană, Cehoslovacia, 
g Polonia, Cuba. în ultima zi a 
g competiției, echipa României a 
ă întrecut cu scorul de 81—65 
A (35—43) formația Bulgariei. Alte 
g rezultate: U.R.S.S. — Ungaria 
g 82—76 (47—37): Cehoslovacia —
â Cuba 78—36 (37—15) : R.P.D. CO- 

reeană — Polonia 84—81 (48—33). 
g Cea mal bună jucătoare a tur- 
g neului a fost desemnată românea 
g Magdalena Manea, autoarea * 
â 129 puncte.I ...la handbal
g
0 SOFIA (Agerpres). La Vediko 
0 Timovo. In cadrul competiției 
g internaționale de handbal pentru 
g junioare „Turneul Prietenia--, e- 

chîpa României a întrecut cu 
scorul de 22—21 (11—9) selecțio- 

§ nata U.R.S.S. Alte rezultate: 
g Bulgaria — Polonia 30—25 (16—15): 
g Ungaria — R.P.D. Coreeană 33—25 
îă (16—9): R. D. Germană — Ceho-

I
COMPETIJIA DE ȘAH

• Cu prilejul unui concurs des
fășurat la Klagshamm (Suedia), 
atletul suedez ștefan Fernholm a 
stabilit cea mai bună performan
ță mondială a sezonului in proba 
de aruncarea discului, cu rezul
tatul de 69,C0 m.
• In cadrul concursului Inter

național de la Koblenz (R. F. Ger
mania), atletuj belgian William 
van Dijcke a stabilit cea mal 
bună performanță mondială a 
sezonului in proba de 3 000 m ob
stacole. cu timpul de 8:13,27.

Alte rezulta ■ : masculin : 100
m : Johnson (Canada) — 10,00 ; 
400 m garduri : Philips (S.U.A.)
— 49.02 ; 800 m : KoncheJliah (Ke
nya) — 1:43,98 ; săritura in înăl
țime : Conway (iS.U.A.) — 2,31 m; 
5 000 m : coghlan (Irlanda-) — 
13:20,57 ; săritura eu prăjina : 
Salbert (Franța) — 5,70 m ; fe
minin : 3000 m : Cornelia Bdrkl 
(Elveția) — 8:44,98 ; 400 m gar
duri : Nawal bl Moutawakll (Ma
roc) — 55,38 ; loo m garduri : 
Laurence Elloy (Franța) — 13,15 ; 
1 500 m : Christine Boxer (Anglia)
— 4:09,46.

Bucuria alergătorului belgian 
Van Dijcke avea insă să fie doar 
de scurtă durată, deoarece s-a 
constatat că. dintr-o eroare orga
nizatorică, de pe pistă a 
un... obstacol 
său 
mă, 
zoin

O In concursul de la Indianapo
lis în cadrul căruia recordmana 
mondială de la hontatlon. ameri-

lipsit 
și deci rezultatul 

n-a mai fost, în cele din ur- 
c-efl mai bun din actualufl s«- 
!...

canea Jackie Joyner-Kersee, cu 
7,45 m, a egalat recordul lumii la 
săritura In lungime, deținut de 
Heike Dreohsler. ea a avut o 
evoluție excelentă : 7.13 m. dep.,
7,25 m, 7,21 m 7,15 m, 7,45 m 1

O Rezultate remarcabile în-con
cursul de la Londra.- oontînd, ca 
șl cele ae mai înainte, ca verifi
care pentru apropiatele Campio
nate Mondiale de !.a Roma : 100
m : Christie (M. Brit.) 10.24. rOO 
m : Jefferson (S.U.A.) 20,50, 400
m : Reynolds (S.U.A.) 44,42. Eg- 
bunike (.Nigeria) 44,80, Redmond 
(M. Brit.) 44,89 ; 800 m : McKean 
(M. Brit.) 1:46,28 ; 2 mile : O’Mara 
(Irlanda) 8.22.97. Walker (N. ~ 
elandă) 8:23 92, Ovet <M.
8:24,05 : 110 mg : Blake (IS.U.A.i 
13,31, Ridgeon (M. Brit.) 13.34, 
Campbell (S.U.A.) 13,41 ; 400 mg : 
Moses (S.U.A.) 48.07 ;. lungime :
Powel (S.U.A.) 8,15 m ; Înălțime : 
Sjoberg (Suedia) 2.32 m ; suliță : 
Hill (M. Brit.) 81.64 m ; femei : 
100 m : Marlene Ottey-Page (Ja
maica) 11,11 , 800 m : Diane Ed
wards (M. Bit.) 2:00.41 i: 400 mg : 
Debbie Flintoff (Australia) 54.80 ; 
lungime : Nicole Boegman (Aus
tralia) 6,62 m ; înălțime : Louise 
Ritter (S.U.A? 1,95 m : suliță : 
Fatima Whitbread (M. Brit.) 
72,22 m.
• Un surprinzător record a în

registrat austriacul Andreas Ber
ger : 100 m — 10,19 (vînt favora
bil 0,5 m/s), In cadrul campiona
telor naționale la Vocklabruck. 
Rezultatul l-a obținut ta serii, în 
finală el reușind 10 26 si

Ze- 
Brit.)

ale socia-

vizitei, 
Ceaușescu, 

au

DE LA HERCULANE
g BĂILE HERCULANE. 16 
0 (Agerpres). înaintea ultimei 

runde. în turneul internațional 
feminin de șah de la Băile 

§ Herculane. continuă să con- 
ș ducă marea maestră româncă 

Margareta Mureșan, cu 8 punc- 
te. urmată de Smaranda Boicu 

3 — 7,5 puncte si Nina Sitnikova 
g — 6.5 puncte.
ș In penultima rundă. Ligia 
g Jicman a învins-o pe Eva For- 
Ș go (Ungaria). Gertrude Baum- 
â stark a cîștigat la Eugenia 
g Ghindă, iar partidele Margareta 

Mureșan — Johana Jagodzinska 
(Polonia), Nadejda Mitescu — 

0 Smaranda Boicu. Nina Sitniko- 
gva (U.R.S S.) — Natalia Tlto- 
g renko (U.R.S.S.) și Antye Rie- 
0 del (R. D. Germană) — Ga- 

briela Stanciu s-au încheiat 
remiză.

UNGARIA • Campionatul a în
ceput sâmbătă : Ujpești Dozs-a — 
Zalaegerszeg 4—0, Bekescsaba — 
Fees 1—0, Kaposvar — Gyor 1»—2. 
Rezultatele meciurilor de dumini
că seara nu ne-au sosit până la în
chiderea ediției. M.T.K., adversara 
formației Steaua în C.C.E. a jucat 
la Szekesfehervar cu Videoton. 
AUSTRIA (et 6) : Sturm Graz 
— Austria Viena 3—4, Rapid — 
L.A.S.K. 3—1, Voest Linz — Kla
genfurt 1—0, Molding — Vienna 
2—3, Admira — Grazer A. K. 3—0, 
Wiener Sportclub — Tirol 2—2. In 
fruntea clasamentului : Rapid 12 
p, Austria Viena 8 p. ANGLIA 
(prima etapă) : Trei surprize, sol
date cu victorii în deplasare : Ar
senal — Liverpool 1—2 (golul vic
toriei a fost marcat de Nicol în 
min 87) ; Charlton — Nottingham

CĂLĂRIE • Proba de dresaj 
din cadrul concursului internațio
nal de la M-armhelm (R.F. Germa
nia) a fost cîștigată de sportiva 
vest-germană Ann-Kathrta Lin- 
sehoff (..Courage"). cu 1 265 
puncte.

CICLISM • Cu prilejul concur
sului desfășurat pe velodromul 
olimpic din Moscova, formația 
Locomotiva Leningrad a cîștigat 
proba de urmărire pe echipe în 
4:11,241, cea m,ai bună performanță 
mondială pe pistă acoperită. * 
E'apa a doua a Turului Anglie1 
(Newcastle — Manchester, 272 
km) a revenit la sortat rutieru
lui englez Joey McLoughlin în 
8.02:48. iar etapa a treia (Man
chester — Blrm'ngham, 177 km) a

• PE SCURT © PE SCURT • PE SCURT •
fost cîștigată de rutierul britanic 
Steve Joughta In 4.9o:05. In da- 
samervtul general conduce olan
dezul Steven Rooksi.

HANDBAL * Intr-un meci ami
cal feminin, disputat in localita
tea vest-germană Nou-Ulm, repre
zentativa țării-gazdă a 
scorul de 14—13 (0—7)
ționata Norvegiei.

HOCHEI PE IARBA 
med masculin disputat 
va selecționata U.R.S.S. a între
cut cu scorul de 3—2 (I—1.) for
mația R. D. Germane.

POLO • La Schaffhausen s-a 
disputat meciul revanșă dintre

d'spus cu 
de &elec-

© într-u.n 
la Mosco-

selecționatele feminine ale Elve
ției și R. F. Germania. Jucătoarele 
vest-germane au terminat din nou 
învingătoare, de data aceasta cu 
scorul de 25—2 (8—1, 3—0, 7—1. 
7—0).

RUGBY • ,,Cupa U.R.S.S." a 
revenit anul acesta echipei Strol- 

întrecut, 
(12—3)

t-el Kutaisi care a 
în finală, cu scorul de 1*2—3 
formația V.V.A. Moscova.

ȘAH 9 în runda a 10-a 
neului interzona’ de șah de 
greb. Barlov a cîștigat la 
Korcinoi la Hulak “ 
învins p e Grunfeld. Gram da l-a 
întrecut pe Bara car și Inkiov pe

a tur
la za- 
Mil-es, 

Setrawa.n l-a 
Gram da

Pinter. Runda a 11-a a fost o 
rundă a surprizelor : cubanezul 
Nogueiras a cîștigat la Korcinoi, 
liderul clasamentului, Elvest, l-a 
învins pe Granda, Einhorn pe 
Torre, Pinter, cu albele, a pierdut 
Ia Nikolici. A fost consemnată re
miza în partidele Miles — Inkiov 
și POilugaevski — Hickl. în clasa
ment se menține lider Korcinoi — 
cu 7,5 puncte © La Tuzla, în meci 
de baraj pentru calificarea la 
campionatul mondial feminin, 
după partida a 4-a poloneza 
Brustman o conduce cu 3—1 pe 
sovietica Semenova și mai are 
nevo-le doar de o jumătate de 
punct pentru a termina învingă
toare.

1— 2, West Ham — Q. p. Rangers 
0—3. Alte rezultate : Everton — 
Norwich 1—o (Power miin. 35), 
Derby — Luton 1—0 (Harford de 
la tavtași a fost eliminat în mîn. 
4 !), Chelsea — Sheffield Wednes
day "2—1 (Dixon a marcat primul 
goi ad Învingătorilor ta mln. 4, 
totodată șl al campionatului), Co
ventry — Tottenham 2—1, Oxford
— Portsmouth 4—2, Southampton
— Manchester Utd. 2—2. Newcastle 
nu a jucat. R F. germania (et. 
3) : Stuttgart — Monehengladbach 
6—0 1 (Au marcat Klinsmann 3, 
Sigurvinsson 2 și Fritz Wailier), 
Bayern Munohen — Mannheim
2— 1, Dortmund — Homburg 2—0, 
Uerdlngen — Frankfurt 3—0, Le
verkusen — NCirnberg 1—1, Bo
chum — Kota 0—0, Kaiserslau
tern — Bremen 0—0. Karlsruhe — 
Schalke 4—1. Hamburg șl Hanno
ver n-au jucat. Pe primele tocuri: 
Bayern 6 p, Stuttgart și Bremen 
cite 5 p. R. D. GERMANA (et. 
2) ; Union Berlin — Dyna
mo Berlin 0—4 !, Branden
burg — Frankfurt'O. 2—0. Jena
— Kart Marx Stadt 3—0, Riesa —
Halle 0—0. Aue — Rostock 1—0. 
Magdeburg — Lok. Leipzig 2—0, 
Erfurt — Dynamo Dresda 2—1. In 
clasament : ‘ j.'
Jena 3 p.. FRANȚA (et. 5). St. 
Etienne — 
Nice 2-1. .
Germain 1—2. Monaco — Toulouse 
5—1 !. Cannes — Montpellier 0—0, 
Bordeaux — Le Hâvre 2—2, Tou
lon — Lens 2—0 Lille — Marseille 
1—1. Brest — Auxerre 1—1. Lavas
— Nantes 1—1. In clasament I 
Monaco 8 p. Bordeaux și Paris 
St. Germain et’e 7 p.

Dynamo Berlin 4 p.

Metz 2—0, Racing — 
Niort — Paris St.

pai.ru

