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Marți, 18 august, s-au înche
iat, la Sala Palatului Republi
cii Socialiste România, lucrări
le Congresului al III-lea al 
educației politice și culturii 
socialiste.

Dezbaterile din cadrul aces
tui larg și reprezentativ forum 
s-au desfășurat, și in cea de-a 
doua zi, in aceeași atmosferă 
însuflețitoare, sub semnul mo
bilizatoarelor orientări și sar
cini cuprinse in magistrala cu- 
vintare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în deschi
derea lucrărilor Congresului.

In cursul dimineții de marți, 
lucrările s-au reluat în plen, 
sub președinția tovarășei Elena 
Ceaușescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru 
al guvernului.

Prima parte a ședinței a fost 
condusă de tovarășul Ion 
Ursu, membru supleant al. Co
mitetului Politic Executiv al 

al P.C.R., prim viceprc- 
Națio- 

Tehno-

C.C.
ședințe al Comitetului 
nai pentru Știință Și 
logic.

în cadrul discuțiilor 
le asupra problemelor 
pe ordinea de zi, au luat cu- 
vintul Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
Andrei D'ulcă, secretar al co
mitetului de partid, președin
te al Consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de 
autoturisme Pitești, județul 
Argeș, Ana Mureșan, președin
ta Consiliului Național al Fe
meilor, Radu Beligan, director 
al Teatrului Național „Ion Luca 
Caragiale" din București, loan 
Toma, secretar al C.C. al 
U.T.C., Maria Cebuc, secretar 
al Comitetului județean Bra

șov al P.C.R., Petru Enășoae, 
președinte al Comitetului de 
cultură și educație socialistă 
al județului Bacău, . Poliana 
Cristescu, președinte al Con
siliului Național al Organiza
ției Pionierilor, William Heinz, 
secretar al Comitetului comu
nal de partid Teremia-Mare, 
județul Timiș, Marius Butunoiu, 
sculptor, general maior Florea 
Cîrneanu, secretar al Consiliu
lui Politic, comandament de 
armă, Cornel Trăilescu, com
pozitor, dirijor al Operei 
Române din București, Elena 
Marinescu, secretar adjunct cu 
problemele de propagandă al 
Comitetului comunal de partid 
Cezieni, județul Olt, director 
al căminului cultural, Mircea 
Radu Iacoban, scriitor, direc
torul Teatrului Național 
sile Alecsandri" 
Mitran, redactor 
lui „Scînteia".

în continuare, 
fost conduse de 
Dobrescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor.

Au luat cuvintul tovarășii 
Coleta de Sabata, rectorul Ins
titutului Politehnic „Traian 
Vuia" din Timișoara, Victor 
Ștefan, secretar al comitetului 
de partid de la Șantierul naval 
Galați. Matei Ani, președin
tele Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia, Aurelia Bratu, secretar al 
comitetului de partid, pre-

genera- 
înscrise

?Va- 
din Iași, Ion 
șef al ziaru-

lucrările au 
tovarășul Miu

ședințele Consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de 
confecții Și tricotaje din Bucu
rești, Alexandru Bănică, secre
tar al comitetului de partid de 
la Combinatul Petrochimic 
Brazi, județul Prahova, Dumitru 
Ghișe, prorector al Academiei 
de Studii Social Politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., director 
al Editurii Politice.

Participantii la dezbateri au 
subliniat însemnătatea deose
bită a cuvintării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, document 
programatic de o inestimabilă 
valoare teoretică și practică, 
care stabilește căile de ridica
re, Ia un nivel calitativ supe
rior, a întregii activități poli- 
tico-ideologice și cultural-educa
tive, corespunzător cerințelor 
actuale și de perspectivă stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. și de Programul ideologic 
al partidului. S-a dat o înaltă 
apreciere rolului esențial al 
secretarului general al partidu
lui în stabilirea, pe baze 
profund științifice, a concep
ției, de largă perspectivă, pri
vind edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a țării spre co
munism.

In același timp, a fost expri
mată deosebita stimă și pre
țuire față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminentă persona
litate politică, om de știință de 
largă recunoaștere internaționa
lă, pentru contribuția de mare 
însemnătate pe care o aduce la 
transpunerea în viață a politi
cii partidului și statului, la 
dezvoltarea fără precedent a 
științei, invățămintului și cultu
rii, factori de prim ordin ai 
progresului neîntrerupt al pa
triei, Ia afirmarea plenară a 
spiritualității românești, la pu
nerea cuceririlor geniului uman 
in slujba păcii și bunăstării 
turor națiunilor.

Pornind de la obiectivele 
sarcinile complexe stabilite 
Congresul al XIII-lea al P.C.R., 
de la orientările și indicațiile 
secretarului generai al partidu
lui, participanții la dezbateri 
au analizat, cu exigență și răs
pundere, activitatea desfășurată, 
relevînd experiența acumulată 
și realizările obținute in sfera 
muncii politico-ideologice și 
cultural-educative. Totodată, au 
fost prezentate acțiuni
le Întreprinse pentru per
fecționarea in continuare a 
stilului și metodelor de mun
că, pentru intensificarea și di
versificarea activității din acest 
domeniu.

în numele tuturor celor care 
lucrează pe tărîmul educației 
politice și culturii socialiste, 
vorbitorii au reafirmat hotărîrea 
fermă de a face totul pen
tru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor cuprinse în cuvîn- 
tarea secretarului general al 
partidului, a prevederilor Pro
gramului ideologic, imprimînd 
un nou avînt întregii activități 
de formare a conștiinței socia
liste, patriotice și revoluționare 
a oamenilor muncii, de Îmbogă
țire continuă a valorilor mate
riale și spirituale ale poporului 
român, astfel ca munca poli- 
tico-ideologică și cultural-edu- 
cativă să aducă o contribuție

tu-

și 
dc
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In ______ ____ ________  _____
lui bucureșteari OLIMPIA stră
lucește tot mai puternic pe fir
mamentul sportului românesc. 
Pe cartea sa de vizită sînt tre- 
ute acum performanțe care nu 

stau la îndemîna oricui : locul 
III pe tară — prin rezultatele 
obținute — după marile clu
buri Steaua si Dinamo ; cinci 
secții de nivel olimpic si sase 
le nivel international ; numai 
in anul 1987, cucerirea a 21 de 
medalii la Campionatele Mon
diale, Campionatele Europene, 
Jocurile Mondiale Universitare, 
Balcaniade ; numeroși sportivi 
in loturile naționale de seniori, 
senioare si juniori...

Pornind de la bilanțul 
mai sus, ne-am propus să 

, în atmosfera

ultimii ani. numele clubu-

de 
a- 
de

nidi bUO, -lit 
g flăm, acum, 
g puternică efervescentă creată 
g de lucrările celui de al III-lea 
g Congres al educației politice și 
g culturii socialiste, care au fost 
I resorturile acestor succese în 

Ți dincolo de procesul instruc
tiv. Ni le-a dezvăluit președin
tele clubului. Aurel Dobincă : 

„Călăuziți de Mesajul adre
sat de secretarul general al

partidului nostru. tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, miș
cării sportive, care indică : 
«în cadrul cluburilor 
desfășoare, totodată, o 
gă activitate educativă, 
să cultive în rindul spor- 

. tivilor cinstea șj modestia, 
dorința de autodepășire, înal
tele calități 
mului nou al 
tre.„», noi am 
atenție acestei
pot să afirm că... educația este 
totul. Noi. fără ea. n-am fi reu
șit. Ideile bune, obiectivele 
noastre au fost traduse în via
tă de sportivi care știu exact 
care le sînt obligațiile, cer în
seamnă patriotism" • Am dori 
mai multe amănunte privind 
ceea ce realizați în această di
recție. De pildă, v-am sugera, 
pentru început, să ne vorbiți 
de „educația prin muncă", 
practicată de mult timp la „O- 
limpia" • Mai................
rețineți că noi 
rie de lucrări 
îmbunătățirea
a condițiilor de viată si pre
gătire ale sportivilor. Mă refer 
la o popicărie modernă cu sase

morale ale o- 
socletății noas- 
acordat o mare 
laturi. Și acum

Miercuri 19 august 1987

întîi, vă rog să 
am făcut o se
care au vizat 

bazei materiale.

piste. la o, cantină, la gospodă
ria anexă amenaiată la Strău- 
lești. Ei bine, stiti cu cine am 
lucrat toate acestea ? Cu spor
tivii noștri. Poate putini sînt 
cei care cred acest lucru, dar 
este adevărat. La ridicarea u- 
nor greutăți pe șantiere ne-am 
folosit de halterofili, la altele, 
mai delicate, de fetele de la 
canotaj. N-a fost nimeni în a- 
fara acestor activități. Iar dacă 
vreți nume ale celor eviden
țiat!. vă pot spune că ei sînt 
antrenori, sportivi juniori si se

Modesto FERRARINI
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Campionatele Europene de natafie

STRĂLUCIT DEBUT ROMÂNESC LA ÎNOT
NOEill LUNG, prima noastră campioana con! incului d
Alte dona medalii .• argint la moo metri liber

§ bronz - Tamara Costaclic -
• Victorie clara a

Id 100 inchi liber

I
STRASBOURG. 18 (prin te- 

g lcfon, dc la trimisul nostru 
Jî special). Satisfacții dintre cele 
JȚ mai alese în ziua inaugurală a 

concursului de înot din cadrul 
Ș Campionatelor Europene de na- 
ț. tație : Noemi Lung a cucerit 
șg medalia de aur la 400 metri 
g mixt, devenind prima campioa- 

nă europeană de senioare a 
g; notației românești, ștafeta de 
g 4X200 metri liber a urcat pe 
g cea dc a doua treaptă a podiu- 
ÎJ mului. iar Tamara Costache 
g și-a adjudecat bronzul la 100 
g metri 
g nine, 
g iorile 
|| lucit 
g ceasta a 18-a ediție a intre- 
g cerii continentale.
g Chiar dacă nu vom respecta 
^ordinea cronologică,a probelor, 
g nu putem începe decit cu me- 
g morabila cursă de 400 metri 
g mixt. Intrată în finală cu cel 
g mai bun timp al seriilor, 
g 1:44,15. Noemi Lung s-a aflat, 
g după primul procedeu, pe pozi-

liber. Trei finale femi- 
trei medalii centru cu
tării. iată un debut stră- 
al fetelor noastre în a-

O concluzie desprinsă din concursul de la Baia Mare

TINERII GIMNAȘTI ROMANI POT ASPIRE

poloiștilor
ția a 
după 
măreanca să-si pună măiastru 
în valoare calitățile de snatls- 
tă. Ea a preluat conducerea, 
s-a distanțat, rezistînd apoi 
tentativelor valoroaselor sale 
adversare care și-au încercat

doua, pentru ca imediat 
întoarcerea la 100 m, băi-

pe rind sansa. înotătoarea de 
la C.S.M. Școlar Baia Mare 
(născută la 16 mai 1968). a o- 
prit cronometrul la 4:40,21. timp 
de valoare mondială, victorie 
limpede, din moment ce sovie
tica Dendeberova a sosit a 
doua. în 4:42,62. iar campioana 
lumii. Kathleen Nord, din R. D. 
Germană, a fost a treia cu 
4:44,09. Eleva lui Gheorghe Di- 
meca si-a luat astfel o convin
gătoare revanșă pentru înfrîn-

Geo RAETCHI

(Continuare in vag a 4-al

„Turneul Prietenia" la handbal pentru juniori

ECHIPA ROMÂNIEI A
în sălile „Viitorul" din Lu

goj și „Olimpia" din Timișoa
ra au început ' marți 
miază 
XX-a a 
la handal rezervat juniorilor. 
La startul competiției s-au a- 
liniat ^selecționatele U.R.S.S., 
Cubei, Ungariei, Bulgariei și 
României B, în afară de con
curs — seria A și cele ale 
R. D. Germane, Cehoslovaciei. 
Poloniei, R. P. D. Coreene și 
României A — seria B.

LUGOJ, 18 (prin 
Spectatorii care au 
pînă la refuz cocheta 
gojeană au asistat la 
dîrze, antrenante, 
partidă echipa Cehoslovaciei a

după-a- 
întrecerile ediției a 
„Turneului Prietenia"

telefon), 
umplut 

sală |u- 
meciurl 

In prima

întrecut pe cea a Poloniei cu 
28—20 (11—13). După cum în
cepuse întîlnirea. se părea că 
juniorii polonezi vor obține 
victoria. Treptat însă, handba- 
liștii cehoslovaci au 
meciul și au trecut 
obtinînd o victorie 
Marcatori : Para 9, 
Stelik 5, Lamac 
Hudak 2 pentru învingători, 
respectiv Maston 5. Mokrzki 4. 
Stankiewicz 4, Wenta 2, “ 
fianowicz 2. Frackowiak 
Klucznik. 
bine : Gh.
(România).

echilibrat 
la cîrmă 
meritată. 

Prokop 6. 
4, «Vanek 2.

Au arbitrat 
Sandor — N.

para
ți și 

foarte 
lancu

Ion GAVR1LESCU

/Continuare in oag a 4-a)

LA POZIȚII DE
Anul trecut, după „europe

nele" de la Karlsruhe, din R. F. 
Germania — încheiate cu fru
moase si prestigioase afirmări 
pentru tinerii sportivi români 
(Marius Tobă si Marian Stoi- 
can s-au numărat printre me- 
daliatii cu aur ai competiției) 
— numeroase comentarii au re
levat nivelul în continuă creș
tere al gimnasticii masculine 
românești, subliniind valoarea 
competitivă a performerilor 
noștri, posibilitățile lor reale de 
afirmare si în alte întreceri cu 
miză. O primă confirmare a 
acestor puncte de vedere a ve-

VÎRF ÎN IERARHIA
nit. se știe, anul acesta. Ia 
Campionatele Europene de la 
Moscova, din luna mai. la ca.-e 
Marian Rizan (două medalii de 
bronz) si Marius Gherman (lo
cul 7 la individual compus si 
4 în finala de la bară fixă) 
s-au numărat printre concu- 
rentii fruntași ai întrecerii. Un 
motiv în plus deci, de a aș
tepta cu interes disputa băie
ților din cadrul „Concursului 
Prietenia®, desfășurat la Baia 
Mare. Ia finele săptămînii tre
cute.

Un interes — să facem de 
la început precizarea — căruia

INTERNAȚIONALĂ
echipa reprezentativă a tării 
noastre i-a răspuns. printr-o 
comportare superioară, prin
tr-o mobilizare exemplară, prin 
exerciții competitive, bine si si
eur executate. Ceea ce am a- 
preciat cu deosebire la gim- 
naștii noștri au fost dorința lor 
fermă si ambiția cu care au 
luptat pentru a-si pune în va
loare pregătirea si talentul ie
șite în evidentă intr-o mult

Constantin MACOVEI
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Pe apele Snagovului,

CANOTORII NOȘTRI
CM. DE LA

„Etes-vous prets ? Partez !" 
(Sinteți gata ? Porniți !) Co
manda în limba lui Vol
taire, urlată (acesta e cu
vintul) in porta-voce, spar
ge, la intervale egale, li
niștea Snagovului. Și schi
turile țîșnesc puternic. ca 
niște păsări de apă speriate de 
detunătura armei. Au un kilo-

PREGĂTESC INTENS
COPENHAGA

metru in fată în care nu e- 
xis.tă nici o scăpare: bărcile 
cu motor ale antrenorilor au 
încadrat întreaga pistă, din fie
care răsună un sfat imperativ, 
peste dădăceala antrenorilor se

Ion CUPEN

(Continuare in vag 2—3)



In competiția ciclistă organizat! de Voința „CUPA PĂCII Șl PRIETENIEI

VICTORIE LA SPRINT IN ETAPA A DOUA LA KARTING
PLOIEȘTI, 18 (prin telefon). 

După o transbordare de la Plo
iești la Mizii. s-a disputat a 
doua etapă a tradiționalei cur->e 
cicliste 
Voința, pe ruta Mizii 
zău
Munte — Ploiești (148 km). La 
sprintul din centrul orașului 
Buzău ordinea era : V. 
(Steaua), H. Brenutz i 
si C. Nicoiae (Dinamo), 
lat in pluton compact 
punctul de cătărare de 
gura, unde Învingător
J. Skoweonek (Start), secundat 
de V. Meinerț (A.S.K.) și O. 
Celea (Steaua). La coborîre, 
plutonul s-a înșiruit, dar s-a 
regrupat pe plat, astfel că la 
sprintul de la Vălenii de Mun
te s-au Drezentat totl cicliștii. 
Ordinea de trecere a fost: Bre
nutz, W. Matuszozak (Start). 
V. Pavel. La sprintul final (des
fășurat pe o sosea cu patru 
benzi de circulație), marcat de

internaționale Cupa
Bu-

Vălenii deChislău

. Pavel 
(A.S.K.) 
S-a ru- 
pină la 
la Mă- 
a fost

o mică busculadă in care au 
fest angrenat! mal multi ci
cliști (printre care si Gh. Lău- 
taru, ocupantul locului secund 
în crima etapă), a participat un 
numeros grup de concurent!. 
Victoria i-a revenit dinamovis- 
tului V. Apostol, in 3.50:39. ur
mat de Matuszozak. E. Ramm, 
H. Brenutz (ambii A.S.K.), L. 
Kovacs si S. Burbuia (ambii de 
la Dinamo).

în clasamentul general nu 
s-au produs modificări impor
tante. un grup numeros de ru
tieri înregistrînd același timp. 
Miercuri, după transbordarea 
la Scăeni, se va desfășura (cu 
începere de la ora 9) etapa a 
3-a (contratimp individual tn 
pantă. 3 km), iar după-amiază 
(de la ora 16. ne un circuit în 
centrul municipiului Ploiești) 
va avea loc etapa a 4-a (semi- 

cufond 30 ture X 1600 m, 
sprint la fiecare trei ture).

Horațiu SIMA

Timp de două zile, kartodromul 
din Galați a găzduit întrecerile 
ultimei etape a tradiționalei com
petiții Internationale „Cupa Păcii 
și Prieteniei", la startul căreia 
s-au aliniat sportivi din șase țări: 
Bulgaria. Cehoslovacia, RJ). Ger
mană, Polonia, România șl 
U.R.S.S.

tncu de la Început trebuie spus 
că întrecerile — de viteză pe cir
cuit — au constituit, pe toate pla
nurile, o reușită deplină, miile de 
spectatori avînd ocazia să urmă
rească un concurs spectaculos și 
îndîrjit, tn care combatanții au 
etalat măiestrie, curaj, rezisten
ță. Deosebit de atractiv a fost 
duelul dintre sportivii reprezen
tând Cehoslovacia șl U.R.S.S. — 
de fapt principalii pretendenți ta 
cucerirea trofeului pus ta joc — 
care au oferit un adevărat reci
tal de îndeminare șl tehnică spor
tivă.

S-au disputat șase manșe a 10 
ture la capătul cărora sportivii 
din Cehoslovacia au repurtat un 
nescontat succes — dar absolut 
meritat — cîștigtad cinci din cele

LOTURILE CELOR 12 DIVIZIONARE A DE HANDBAL FEMININ
Miine începe cea-de a 30-a ediție, 1987/1988, 

a campionatului Diviziei feminine A de hand
bal. Vă prezentăm loturile celor 12 formații :

O REUȘITA
• Tradiționalul Festival 

șaliistă bucureșteanâ" tși progra
mează cea de a vm-a ediție In
tre 20 șl SI august. Asociația 
sportivă Calculatorul 11RUC, 
gazda Întrecerilor, anunță o a- 
devărată „premieră" prin organi
zarea lor in sistem opesn-mlxt, 
pentru toate grupele de partici
pare. Se va juca tn sălile Con
structorul șl Mecanică Fină, iar 
ședința tehnică inaugurală are loc 
mline, la ora 15,30. Duminică di
mineața se va desfășura obișnui
tul turneu de șah fulger, dotat cu 
„Cupa 23 August".

șase manșe, aslgurindu-șl astfel 
supremația în acest an atât la in
dividual, cât șl pe echipe. In plus, 
prin îosef Zahradka au stabilit șl 
un nou record al pistei. In ceea 
ce privește organizarea — este a 
patra oară cînd Galațiul găzduieș
te etape ale acestei competiții — 
Înserăm aprecierea maestrului e- 
merit al sportului Frantisek Dy- 
kast, conducătorul delegației Ce
hoslovaciei : „Ne-am simțit exce
lent In România și adresăm pe 
această oale felicitări gazdelor 
din Galați, ca și corpului tehnic 
condus cu competență de Marius 
Orădeanu, pentru organizarea 1- 
reproșabilă a Întrecerilor, tn ceea 
ce privește concursul, apreciez că 
a fost de o ridicată valoare teh
nică și spectaculară".

Rezultate tehnice: individual — 
1. I. Kalis, 2. I. Kostelnik (ambii 
Cehoslovacia), 3. R. Gudrikis, 4. 
M. Riabtciov (ambii U.R.S.S.), 5. 
F. Ralnke (R.D.G.), 6. M. Liska 
(Cehoslovacia). ...24. T. Podașcă, 
...26. R. Șochircă, ...28. M. Roșea, 
...31. L. ștefan 32. L. Tremurici; 
echipe — 1. Cehoslovacia, 2.
U.R.S.S., 3. R.D. Germană. 4. Bul
garia, 5. Polonia. 8. România.

Clasament final al „Cupei Păcii 
și Prieteniei": individual — 1. 1- 
Kalis (Cehoslovacia), 2. P. Busla- 
nov, 3. R. Gudrikis (ambii 
U.R.S.S.) Echipe — 1. Cehoslova
cia, 2. U.R.S.S, 3. R.D. Germană, 
4, Polonia, 5. Bulgaria, 6 Româ
nia, 7. Ungaria

Un concurs local — dotat cu 
„Cupa Danubius** — a revenit lui 
I. Kostelnik.

Tclemac SIRIOPOL

• La a doua ediție se află o 
altă competiție șahistă cu deose
bită semnificație. La Roș lent, co
muna Dobrun. jud. Olt, se des
fășoară Festivalul sătesc de șah, 
dotat cu „Cupa Muncii". Organi
zatorii — A.S. Munca Roșieni în 
colaborare cu C.J.E.F.S. Olt 
nunță dateSe de 25—30 
pentru programul 
Participă jucători de 
sate, indiferent de 
sportivă precum șl
puțind obține în Întreceri catego
riile m, n și I Inițiatorul com
petiției este prof N. Bădiță, un 
entuziast al șahului.

— a- 
august, 

întrecerilor, 
la orașe și 

clasificare 
nelegiținwți,

O reușită „i 
la Grivița l 

C.S

Motivată : 
marea în Ca 
de rugby cu 
pelor din p 
ric a constil 
problemă. Ir 
petațe semn 
numai ale < 
derația de re 
vinge clubu: 
sportive cu 
o asemenea 
cit să atrag 
sporească n 
acestui ioc c 
cu toată răs 
tr-o asemen 
rugbyul buc 
o parte inse 
patizanții s 
întîrziind t< 
formării alt 
rîndul copi

Acum. Iată 
sa struct-—ă. 
te apror 
organizării 
jelor. 
chiar di 
celui di 
cînd r>e 
pilului" 
Grivița 
echipele 
dențesc

• tn perspectivă, o tntîlinire in
ternațională care se adresează e- 
chipelor de juniori-junioare (pînă 
la 16 ani). Se vor afla In întrecere 
echipele României, Bulgariei șl 
Poloniei, intre 1 și 5 septembrie, 
la Brăila. Se joacă la 10 mese, cu 
6 echipieri șl 4 echipiere.

portari ; Aspazia Cretan (22. 1.74 m), Gabriela
Horga (21, 1,73 m). Angela Haidău (24, 1,78 m), 
Valentina Cozma (24. 1.77 m), Corina Nisipeanu 
(21, 1,65 m), Lenuț.a Prundeanu (27, 1,70 m). Elena 
Iordache (27, 1,71 m). Bădița Oneț (24. 1,74 m), 
Lăcrămioara Alexescu (20, 1.70 m). Beatrice Duca 
(19, 1,78 m). Angela Anton (28. 1.79 m). Cornelia 
Tăcu (22, 1.74 m). Gabriela Condrea-Lupan (19, 
1.67 m). Gabriela Popa (18. 1.73 m). Rita Prlcop 
(17, 1,72 m). luliana Cozma (17, 1,75 m). Rodica 
Nicolai (17. 1,73 m), Miliaela Cbelaru (19, 1,71 m).

confecția BUCUREȘTI. Antrenor : Vaslle Măr- 
gulescu. Lotul : Florica Iliescu (30 de ani. 
m înălțime) Hainal Jianu (24. 1,76
Bance (18. 1,73 m). Florica Iosif eseu 
— portari ; Ioana Prică (26. 1.72 m). 
tina Mirciu (18. 1.77 m). Ecaterlna
1.64 m), Rodica Grigoras (33, 1.79

ȘTIINȚA BACAU. Antrenor : Alexandru Efte- 
ne. Lotul : Ioana Vasllca (29 de ani, 1,73 m înăl
țime), Angela Brindușolu (22, 1,76 m), Lenuta Bon- 

; Mariana Tîrcâ (25. 
Lunca (30, 1,74 m),— ---- ■ Adriana

(28. 1,69 m), 
Petrea (26.

________ _____ .... m), Elena
Ciubotaru (26. 1,75 m). Emilia Luca (18. 1,70
Lldla Butnârașu (20, 1,78 m).

MUREȘUL ELECTROMUREȘ TG. 
trenorl : Gheorghe Ionescu — 
lentin Pop — secund. Lotul : 
de ani. 1,76 m Înălțime). Emeșe 
Ana Mocean (32. 1,75 m) —
Bărbat (30, 1,66 m), Zita Blro 
Mozsi (26, 1,73 m). Elena Stroia <24.
Estera Laszlo-Matefi (2L 1.77 m), Erika 
Pardl (21, 1,79 m), Tdnde Kozma (23. 
Gabriela Florea (20. 1.73 m). Corina Mușat (23. 
1,71 m), Andreea Blro (19, 1,76 m). Maria Avram 
(24, 1,74 m). Eva Szamtho (21. 1.80 m). Elisabeta 
Godri (20, 1,74 m).

RULMENTUL BRAȘOV i
Drăgânescu 
ound. Lotul : Anca Balea-Căpraru
1.74 m Înălțime) Ileana Malorescu
Elena Drăgănescu (37, 1.66 m) — 
tiana Beschi (28. 1.68’ m).
(22, 1,80 m). Nlcoleta Boriceanu (20 1,75
Adina Bilă (27, 1.64 m). Cornelia Biolan
1,73 m). Mihaeia Constantlnescu (19. 1.76 m), 
nlkO Demeter (23. 1.74 m), Manuela Iiie
1.75 m), Adina Ion (18. 1,78 m), Rodica Marian
(31, 1,60 m). Irina Mureșan-Căiin (24 1.64 m).
Ribana Oancea (20. 1,70 m). Monika Partin (28. 
1,64 m), Alina Știrbu (19. 1,84 m>. Cristina Ta- 
che (26, 1,78 m).

CHIMISTUL RM. VÎLCEA. Antrenor : loan Gher- 
hard. Lotul : Doina Rodeanu (29 de ani. 1.78 m 
Înălțime), Carmen Moldovan (20. 1,76 m). Cris
tina Dogaru (17, 1,72 m) — portari : Maria Ve- 
rlgeanu-Măciuceanu (29, 1.71 m). Edit TorBk (23. 
1,7* m), Denlsa Romete (21. 1,66 m). Liliana Elena 
Blojn <20, 1,79 m). Maria Petre <27. 1,74 m), Ro
dica Pestrea (30 1,64 m). Maria Gabriela lvâ-
noiu (20, 1,74 m), Mihaeia Grădinaru (19. 1.78 m). 
Elena Păunescu (19, 1,76 m), Viorica Dumitrache 
625, 1,76 m). Doina Nifescu (1B, 1.76 m), Cristina Do
gern (26, 1,73 m), Monica Iacob (16, 1,75 m) Camelia 
Iova (11. 1,73 m), Mihaeia Cirlpan (17, 1,61 m), Geor
geta Curment (17, 1.61 m). Felicia Tipi (29, 1,64 m).

HIDROTEHNICA CONSTANȚA. Antrenor: Lu
cian Bișniță. Lotul : Viorica Ionică (32 de ani. 
' ~ — Înălțime), Elisabeta Roșu (19. 1.73 m).

Frangu (20. 1,82 m) — portari : Larisa 
(30, 1,74 m). Irina Cămui (25. 1.69 m). 

Teodora Dlaconu (24. 1.81 m). Esztera Carapetru 
<25, 1,68 m), Gabriela Plriianu (21, 1,79 m) Geor
geta Motoșcă (20. 1.65 m), Aurelii Terzi (23.
1.7» m). Daniela Constantin (1B. 1,70 m). Nlcoleta 
Roșu (16, 1,74 m). Daniela Alexandru (19 1.75 mi. 
Carmen Stan (18, 1,80 m).

RAPID BUCUREȘTI. Antrenor : Tiberiu Milea. 
Lotul : Ana Moldovan (24 de ani. 1.75 m înăl
țime), Stela Rupă (22 1.79 m). Doina Crișan (20.
l.U m) — portari ; Felicia Oanea (27, 1,76 m), 
Vasilica Dobre (26. 1.67 m), Gheorghita Oprea
(2*. 1,73 m), Sevastița Grigore (27. 1,70 m). Ma
rinei* Dolciu (20, 1,70 m). — “
m). Ioana Vasile (27. 1.69
(2*. 1,72 m). Aurelia Ignat 
Iagărn (51, 1,63 m).

TEROM IAȘI. Antrenori : 
principal și Mircea Pop — 
Roșu (28 de ani. 1,72 m Înălțime), 
eanu (20. 1,79 m), Iulla Dimofte (18. 1.76 m)
<♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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* 
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♦ 
♦ 
♦ 
♦

dar (27. 1,74 m) — portari 
1,7* m), Laurica Angela
Georgeta Cervenciuc-Voineia 
Popa (28. 1.55 m). Filofteia 
Eva Darvaș (21, 1,79 mi.
1,65 m), Marinela Bratu

___ (30, 
(25, 1,70 m), 
Danilof
Marilena 
(21. 1,74

m).

1.73 m
Carmen 
Cazacu

♦

ț 

î

ÎNALTE ÎNSUȘIRI POLITICE Șl MORALE
(Urmare din pag l) Partid al Capitalei. Mai orga

nizăm si alte acțiuni pentru 
îmbunătățirea pregătirii lor. 
Ne ajută în acest sens cola
borarea bună cu Centrul de 
perfecționare a cadrelor. Cen
trul de cercetări pentru edu
cație fizică si sport. Centrul de 
medicină sportivă — toate din 
cadrul C.N.E.F.S. • Felicitîn- 
du-vă pentru tot ceea ce între
prindeți pe plan educativ ">ă 
rugăm să ne spuneți cîteva cu
vinte pentru finalul discuției 
noastre • Vom Intensifica 
munca nolitico-ideologică si 
cultural-educativă astfel îneît 
in clubul nostru să se întro
neze o disciplină fermă, un 
climat sănătos de muncă, un 
spirit combativ fată de orice 
manifestări care contravin eti
cii socialiste, normelor de con
duită cetățenească. Si astfel, 
sîntem siguri, ne vom mări 
cota de participare Ia marile 
succese ale sportului româ
nesc...

1.65 
m). Liliana 
(33. 1,76 m) 
Irlna Cris- 
Mincu (23, 

______ _____ . __ m), Mireta 
Panait (20, 1.79 ir.). Niculina Preoțcscu (35. 1,75 
m), Steliana Croitoru (20. 1.70 m). Gabriela Cos- 
tea (20, 1,14 m). Liliana Murărașu (23. 1.73 m).
Vasilina Nuțu (31, 1,70 m), Georgeta Constantl- 
nescu (33, 1,65 m), Marusia Arvatu (22, 1,62 m.) Sori
na Arvatu (20, 1,68 m), Liliana Hăvimeanu (22, 1,71 
m), Rodica Gavriloae (22, 1,61 m). Doina Stoica (S3, 
1,54 m), Vasilica pirpiriu (19, 1,76 m).

DOROBANȚUL PLOIEȘTI. Antrenori : , Ion 
colac — principal șl Emillan Teodorcscu — 
ound. Lotul : Daniela Avramescu (27 de 
1,73 m înălțime). Cornelia Ciucardel (19, 1,75 
Aura Coteț (18. 1,70 m) — portari ; Elena 
canu Barbu (23. 1,83 m). Elena Apostol (28, 
m), Simona Curea (21, 1.76 m). Margareta 
nică (26. 1,66 m), Cristina Anton (22, 1.64 m). 
brieia Barzu-Dimcescu (23. 1,75 m), Ioana Keller 
(26, 1,61 m). Gyongyi Bandy (18. 1.72 m). Lidia 
Jianu (19. 1.73 m). Dantela Lupu (18. 1,77 tn),
Simona Dumitru (18. 1,82 m). Georgeta Ralcu- 
Petre (20. 1,66 m). Mirela Scridon (20, 1.65 m),
Carmen State (25. 1,64 m). Mihaeia Marlneac
(23, 1,65 m). Geta Stoenescu (26, 1,60 m), Felicia 
Tabără (19, 1,70 m).

C.S.M. INDEPENDENTA SIBIU. Antrenor : Ni
coiae Mateiaș. Lotul : Gabriela Tania Mitre (19 
ani, 1,80 m înălțime). Mariana Corina Tincu (20, 
1,80 m), Monica Petrașcu (20, 1,80 m) — portari ; 
Cornelia Sorina Trifan (20. 1.62 m), Felicia Cion
tea (21, 1.68 mh Daniela Paștiu (18. 1.70 m).
Daniela Buta (18, 1.78 m). Doina Elena Coșulțchi 
(26. 1,69 m). Camelia Livia Strola (22. 1.78 m),
Simona Căpățină-Todea (21. 1,78 m), Daniela FUlp 
(18, 1,73 m). Simona Enescu (20. 1,78 m). Mioara 
Idu (18, 1,64 m), Ana Mohanu (24, 1,71 m). Da
niela Brănuț (20. 1,79 m). Edit Rotar (18, 1,72 m), 
Ane» Genoveva GyOrki (18. 1,72 m). Ioana Ga
briela Varadi (19. 1.70 m).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA. Antrenori : loan 
Mureșan — principal șt Lucian Gheorghe — se
cund. Lotul : Laura Bogdan (18 ani, 1,75 m înăl
țime), Florica Chlș-Calovici (29, 1,69 m), Maria 
Nica (29, 1,71 m), Ceraseia Păscuieseu (19, 1,79 m) 
— portari ; Anica Feler (21. 1,68 m). Dorina Tobă- 
Gurgu (26, 1,60 m). Monica Iliutâ (19. 1,82 m). 
Georgeta Oncu (21. 1.80 m). Rodica Ichișan-Păilcl 
(27, 1,74 m), Florina Rădoi (25, 1,79 m), Zoranca 
Gbeorghe-ștefanovici (29, 1,68 m), Dragoslava Stan- 
cov (20. 1,71 m). Rodica Scutelnicu-Simion (24, 1,81 
m), Aurica Covaci-Torjoc (26. 1,65 m). Daniela 
Trucă (19. 1.79 m). Daniela Ionescu (24. 1,62 m), 
Mirela Boicl-Căuș (24. 1,66 m), Meilta Neuror
(27, 1,66 m).

OȚELUL GALAȚI. Antrenor ; Constantin Cojocaru. 
Lotul : Zenovia Turcu (23 de ani. 1.72 m Înălțime). 
Tlncuța Petrla (19, 1,78 m), Ecaterina Blaga (18,
1.73 m) — portari ; Nlcoleta Marioara Ivan (19,
1.74 m). Gabriela Stoica (20. 1.67 m). Carmen Un-
gureanueflj 1,77 m), Gabriela Antonescu (19, 1,68 
m). Mihaeia Stan (19. 1,73 m). Manuela Elena Ur- 
sache (19, 1.65 m). Gabriela Câlmuc (20, 1.65 m). 
Alexandrina Oprea (19. 1.70 m). Mariana Ostache 
(18. 1,67 m). Emilia Tonca (18. 1.66 m), Petrica 
Neculal (16, 1,66 m), Lenuța Borș (16, 1,83 m).

niori. care au detinut sau de
țin titluri mondiale, europene 
ș.a.. purtători de medalii tn 
marile competiții : Mihai Con- 
stantincscu, Marin Grigore, 
Silviu Belivacă, Nicoiae Cris- 
tea. Nicoiae Dumitru, Augustin 
Cutiei, Andrei Socaci. Nicoiae 
Osiac ș.a. • Aveți sportivi care 
Învață ? • Ne interesează în 
mod deosebit activitatea lor 
școlară. Vicepreședinta clubu
lui nostru. Letița Miclescu, șe 
ocupă în mod special de aceas
tă problemă. Intre obligațiile 
sale există si aceea de a tine 
legătura cu școlile si părinții, 
de a urmări rezultatele obți
nute. modul cum sînt pregăti
te examenele, organizarea de 
consultații pentru sportivi si 
multe altele. Vă precizez că. 
la selecție, noi punem acum 
mare preț pe testul intelectual 
al celui eu care vrem să în
cepem a lucra. Nu corespunde 
Ia acest capitol, renunțăm ! 
Marea performantă reclamă in
teligentă în pregătire pentru 
obținerea obiectivelor propuse. 
Avem legături excelente cu ca
drele didactice de la Hceele 
Electroaparataj. numerele 18 si 
37 • Alte preocupări 7 • Pre
gătirea continuă, permanentă — 
tehnică si politică — a educa
torilor. a antrenorilor In prin
cipal. Si ei trebuie 
seze. în acest sens 
poziție un cabinet 
condus de Vaslle
pe care ne preocupăm să-l mo
dernizăm cit mal mult. în plus, 
ei sînt înscris! la cursurile de 
la Cabinetul municipal de
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Complexului

CANOTORII NOȘTRI PREGĂTESC
(Urmare din poa I)

să procre
au la dis- 
metodic — 
Petrîșor —

FINALELE 
BASCHETBALISTILOR 

CĂDEȚI
Turneul final al Concursului 

Republican de baschet rezervat 
cadeților (juniori II) se va des
fășura la Sf. Gheorghe. Intre 
26—30 august.

CLIPA DE MilNE TREBUIE PREGĂTITĂ ACUM !
Este desigur mal mult decît 

îmbucurător faptul că în atle
tismul nostru juvenil, la nive
lul unei performanțe cit de 
cit competitive pe plan inter
național, iși aduc contribuția 
nu doar cîțlva antrenori de 
la centrele atletice, d un nu
măr destul de mare de spe
cialiști din tot mal multe lo
calități. Că în această chestiu
ne s-ar putea face încă șl mal 
mult, acesta este un alt aspect 
al problemei, dar, oricum, se 
cuvine să subliniem frumoasa 
și rodnica activitate a unora 
dintre antrenorii care s-au 
specializat, de acum, In a" de
pista șl forma noi șl noi 
mente ' '
este o 
simplă

Spre

ete
rni 
de

talentate, ceea ce 
treabă chiar atât 
și atât de ușoară, 
exemplu, flecare dintre

tinerii atleți cane au evoluat 
recent la întreoerile „europe
nelor" de la Birmingham, a 
fost pregătit de un alt antre
nor. Faptul ni se pare șl mal 
edificator cu cit acești tehni
cieni, dar și alții, nu se află 
la prima, să-i zicem, „desco
perire". Ei au dat periodic atle
tismului nostru șl alți tineri 
talentați, dintre care unii au 
confirmat șl ea seniori; slnt 
oameni care în secția de atle
tism respectivă, în localitățile 
lor de reședință, duc de mal 
multă vreme o activitate eare 
se 
ba 
lut 
de 
de
de ........ ___
Dumitrescu, ori de brălleanul 
Romeo Buzolanu a cărui ultl-

cere evidențiată. Este vor- 
(exempleOe slnt alese abso- 
fără un anume criteriu) 

craloveancn Natalia Betlnl. 
tulceanul Mihai Moruzov, 
bucureșteanul Constantin

mâ elevă Daniela Pleșcan, 
după ce a devenit campioană 
balcanică de junioare, la 
m, la Pitești, s-a cilasat 
pe un meritoriu loc 5 la 
din Anglia etc.

In mod cert exemplul 
ar trebui să fie imitat și de 
alți antrenori chiar de colegi 
de-ai acestora, a căror activi
tate, din păcate, nu se ridică 
la nivelul cerințelor. Avem 
încă destule „pete albe" 
harta atletismului, sport 
din fericire, dispune de 
foarte larg contingent de 
cialiștl. Numai că slnt 
care, earr de multă vreme, au 
o producție modestă, asta ca 
să nu-1 spunem slabă, ceea 
oe se repercutează nemijlocit 
in dezvoltarea, tn ansamblu, a 
atletismului pe diferitele Iul 
trepte de vîrstă ale juniorilor.

400 
apoi 
C.E.

lor

pe 
care, 

un 
spe- 
unli

Șl tn această situație puți® 
plăcută, se pune firesc între» 
barea: dacă nu ai Juniori bunț 
de unde să al seniori de v*> 
ioare 7 Aceasta șl explică ni
velul generai destul de modeeț 
șl lipsit de competitivitate *• 
masei seniorilor noștri. Exist* 
destul antrenori care duc • 
activitate ternă, eenușie. Stol 
tehnicien, despre care nu te 
poate spune, eventual, eă n® 
muncesc, dar calitatea șl poa» 
te chiar volumul muncii pres
tate nu sint in pas eu certe» 
țele atletismului anului 1987 1 
Trebuie neîntârziat, însă, tă
cut ceva ca aceștia să „tră
iască" clipa de față pentru ■ 
o onora pe cea de mîlne I

Romeo VI LARA

♦♦
♦i
* «
♦
z

suprapune mereu îndemnul lui 
„plus unu“, care nu este, cum se 
crede, un personal pitoresc, de 
două ori mai mic decît vîslașul. 
ci un colaborator prețios care 
păstrează direcția, care impune 
ritmul, care, „simțind" în per
manentă barca, corectează ca
dența si armonizează eforturile 
individuale. Iar de pe singura 
porțiune de pămînt care înain
tează în larg, veghează ochiul 
sever al camerei-video mînuită 
de operatorul Serban Pretor de 
la
care 
terul 
netul 
brii 
canotaj, care pregătesc 
piatele Campionate 
de la Copenhaga, aveau să tre- 

■ sară, de cite șase ori, la co
manda în franceză strigată în 
pîlnia porta-voce-lui. care nu-i 
decît copia sonoră a unui start 
oficial intr-o regată internațio
nală. reprodusă cu scopul de a 
se pătrunde. încă de ne acum, 
în atmosfera marii întreceri din 
Danemarca. După care, antre
namentul o dată terminat, schi- 

, futile se întorc la bază, flan
cate de bărcile antrenorilor, ale 
căror motoare pufăie parcă 
mulțumite. După kilometrii de 
vîslit în forță, asudați, „storși". 
uzi. in echipamente „de lucru", 
„tricolorii" au si el sentimen
tul datoriei împlinite. Iar re
porterul consideră că are si el 
datoria să-i extragă, pentru o 
clipă, din palonierele lor, să 
smulgă vălul anonimatului tn 
care se antrenează si concu
rează. dincolo de sălcii si de 
stuf, departe de 
țimilor. si să-i 
lupă" pe acești 
nari de medalii 
românesc. Iată-i

Olga Homeghi:

.Centrul de cercetări", lingă 
a luat, iată, loc și repor- 
cu pixul la pîndă pe car- 
deschis în palmă... Mem- 

lotului reprezentativ de 
apro- 

Mondiale

privirile mvl- 
prezinte „sub 
mari colectio- 
pentru snortul

Olga Homeghl! 29 de ani. 1.75 
m. înălțime. 75 kg. greutate, le
gitimată la clubul Dinamo, pri
mul antrenor. Victor Moclanl.

medalii de e 
’86, argint 
bronz la

Rodica 
namo. Ion 
J.O. ’84. C.M 
C.M. ’83. b 
C.M. ’81 Si

Anișoara
Sieaua, I. ) 
C.M. (junior 
gint — C.M. ’

Maria Sav 
ința Timișc 
lemsz, aur - 
C.M. >79 și >8

Marioara 1 
Steaua. Nit 
J.O. ’84. ar 
bronz — C.R'

Anișoara 1
Dinamo. I. 
C.M. (j) ’84
- C.M. (1)

Lucia Tos
Steaua. Ste 
C.M. ’86. 
bronz — C.M

Veronica I 
Steaua. Virg 
C.M. (j) >85

Adriana C 
Dinamo. Ni< 
C.M. (j) >81
bronz — C.M

Veronica C 
V. T. Arad 
gint — C 
C.M. >85.

Doina Ciu< 
Ceahlăul P. 
Cantemlr, > ar 
gint >86. .n

EUsabeta 1 
Dinamo. Elei 
’84, argint •

Mariana 7 
Steaua. Ane 
C.M. >86. b 
C.M. >85.

Livia Țiar 
llmpia Buci 
bronz — C.M

Mihaeia A 
73. Voința 
Georgescu, 
bronz — C.

Liliana G
C.S.M. Iași.

Georgeta 1 
Știința Cons

Valentina
Ceahlăul P. 
tem ir.



LE BUNE L
uplaje bucureștene cu divizionarele A

Iu DuiOU

î MECI DL VERIFICARE ÎNTRE ECHIPELE

I OLIMPICE ALE ROMÂNIEI Șl BULGARIEI

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR 0
Politehnica lași, un gînd, o dorință:

rămadă a mingii pe care rugbyștii de 
'.ta să o valorifice... Fază din meciul cu 
etapa inaugurală a campionatului

Foto: Aurel D. NEAGU

rogi a- programul comisiei de compe-
laielor titii a federației, constatăm cu
echi- satisfacție că noi cuplaie rug-
valo- bystice vor avea loc la 26 au-

:ile o gust. în etapa a TTI-a a primei
ț re- serii valorice a Diviziei A a-
i (nu poi la 30 august. în etapa care
). fe- coincide cu startul formațiile r
ț con- din a doua serie valorică. Si
iatiile — ni se dau asigurări — cu-
by că pla jele vor continua să fie cla
re de- nificate în tot sezonul comne-
si să titional de toamnă. în ambele

tarilor serii ale Diviziei A. în „Parcul
rmăm Copilului", pe stadionul Steaua
Prin- sau pe „Tineretului", în fune-

reșită, țîe de programarea etapelor,
lerdut De bună seamă, spre bucuria

sirn- celor ce iubesc rugbvul. dar si
săi. spre satisfacția iucătorilor care

lentul — cum ne spunea apreciatul
> din international Florică Murarîu
tulul. — „într-un fel joci cînd tri-
noua bunele sînt pline si altfel cînd
*-ar- sînt goale ; cota de interes si

si de răspundere este cu totul
.„,1a- alta".
lizată Semne bune, așadar, in rug- 
lă a by. O problemă rezolvată, care 
ionat, poate si trebuie să se înscrie 

Co- în snriiinul calității, obiectiv
ri de de referință si pentru cel mai
Sibiu. vechi sport de echipă de la
Stu- noi.

iltînd Tiberiu STAMA

I BACĂU, ÎS (prin telefon).
Frumosul oraș de pe Bistrița 
intră de azi in circuitul ora- 

Isclor-gazdă ale reprezentative
lor de seniori ale tării. Aici, 
lotul olimpic al României par- 

Iticipă la prima sa acțiune cen
tralizată a sezonului. în vede
rea apropiatei tntîlniri cu echi
pa similară a Danemarcei, din I preliminariile J.O.. programată
la 3 septembrie. Ca o etapă 
importantă de verificare a unor I jucători, miercuri, pc stadionul
„23 August" din localitate, va 
avea Ioc fntîlnirea amicală I dintre formațiile olimpice ale
României si Bulgariei adică o 
„revanșă" a partidei de la 4 
martie a.c.. de la Ruse, cînd 

I fotbaliștii din tara vecină au I cîștigat cu 1—0. din penalty.
Lotul olimpic al tării noastre 

Ise află de vineri în acest oraș 
el participînd la un Intens pro- 

t gram de pregătire, cu câte două 
antrenamente Pe zi. Din păr 

Icate. antrenorul Florin Hala- 
gian se vede confruntat cu u- 
nele probleme, indisponibilită

țile unor jucători pe care nu-1 
poate verifica. Este vorba de 
Balaur I. la care s-a adăugat, 
de ieri, si portarul Speriate, 
accidentat la antrenament Se 
fac eforturi pentru recuperarea 
lui C. Solomon. în timp ce 
Vaiscovicl. retinut de examene 
școlare. pină marți n-a sosit 
la lot

Lotul bulgar a sosit la Ba
cău marți după-amiază si el 
cuprinde pe următorii iucători : 
Nikolov, Gancev — portari ; 
Hupcev, Ghizdov. Z. Ivanov, 
T. Ivanov, Karusev, Gheor- 
ghiev, Markov. Metkov, Ian- 
cev, Bakalov, Mitev, Penev, 
Balîkov, Mironov — Jucători 
de cîmp. Antrenor: Ivan 
Kuisiukov, conducătorul dele
gației: cunoscutul antrenor 
Stoian Ormandjiev.

Partida va Începe la ora 17.30 
(arbitru : I. Crăciunescu). a- 
vînd în deschidere meciul ami
cal dintre Sport Club si Poli
tehnica Iași.

revenirea în
.Există adeziune totală la efort 

din partea tuturor jucătorilor — 
ne spunea antrenorul principal, 
Petre Gavrilă — pentru a da 
uitării nereușita din campionatul 
trecut, cînd s-a ratat revenirea in 
Divizia A. Sintem deciși ca pe 
fondul unul climat de ordine, 
muncă șl disciplină, să ne atin
gem obiectivul propus șl dorit de 
toată lumea. Ne-am pregătit la 
cotele marii performanțe șl stat 
sigur că echipa va avea o com
portare net superioară, care să 
se reflecte prin jocuri de calita
te și rezultate foarte bune*.

De la 20 luiTle Politehnica lași se 
antrenează Intens, având la con
ducerea tehnică un nou cuplu de 
antrenori: Petre Gavrilă (princi
pal), Kurt Gross (secund). lată 
și lotul cu care „atacă" ieșenii 
noul campionat: Ctmpeanu șl Po- 
povlcl (de la TBPRO Iași) — 
portari; Mantale, Huluță (Vlcto-

A. S. Paroșeni Vulcan

Divizia A
ria Tecuci), Baicea, Gheorghiu, 
Ivanov (A.S.A. Tg. Mureș), Frîn- 
cu, Dușmanu, Baciu și Urdaru 
(ultimii doi promovați de la cen
trul de copii șl juniori) — fun
dași; Constantin, Paveliuc, Flo
rean, Măciucă. Burdujan, pal, 
Cănănău (revenit de la Inter Va
slui) și Tănase (TEPRO Iași) — 
mijlocași; Radu Mircea. Stănclo- 
iu, Diaconescu (Dunărea C.S.U.), 
Croitoru șl Mlhuț (ambii de la 
C.F.R, Pașcani). Pîrv și Sertov 
(ultimul îșl reia activitatea după 
o Întrerupere de doi ani cauzată 
de o dublă fractură) — Înaintași. 
Cioclrlan și Muntean u nu mal fac 
parte din lot. iar Filip nu s-a 
prezentat la pregătiri.

Jocurile de verificare vor con
tinua după următorul program s 
astăzi la Bacău, cu Sport Club, 
joi la lași, cu F.C.M. Brașov, 
sîmbătă cu Constructorul Iași și 
duminică la Vaslui, cu Inter.

dorește sâ confirme

frumoasa comportare de pina acum

Înainte* ..turneuiui prietenia-
âniei meci de verificare (decisiv
întru pentru definitivarea listei ju-
5—30 cătorilor care vor face depla-
Ger- sarea) în compania dîviziona-

ora rei A Sportul Studențesc
cinta T.M.U.C.B. Arbitrează AI. 
. un Pavlovici.

M DE LA COPENHAGA
C.M. Elena Nedelcu : 23. 1,62. 45,

*35 Metalul București, Ilie Husarencu.
i»81. Antrenori (fete) î Ion Boicu,

Di- antrenor emerit, maestru al spor- 
r — tulul, vice-campion european. în

nt — 1958 : Doina Bălașa, maestrâ a
10 și sportului. 6 medalii de argint si

3 de bronz la „europene* ; Ho- 
70. ria Constantinescu. fost canotor
— la Steaua. Larion Teodor, maes-

. ar- tru al sportului.
’85. La băieți, ce-1 drept, „inven-

Vo- tarul* este mal sărac :

namo. Radu Nicolae. aur — C.M.

Wil- Vasile Tom oi agă : 23 1.03. 07.
IZ — Dinamo. Dan Toma. argint —

J. O. *84 și C.M. *85.
73 Dimitrie Popescu : 25. 1.95 95.

r — Steaua. Florin Roșea. argint —
•85. J.O. *84 și C.M. *85.

Dănut Dobre : 20 1.93 85.
70, Steaua. Mlrcea Popa aur —

it — C.M. (j) *85.
ronz Dragoș Neagu : 20. 1,37. 102 Di-

77, gen Unguritu, foști canotori la

70, d) *84, argint — C.M. 0) •85.
— Marin Gheorghe 7 28. 1.59. 50.

’84 Dinamo. Misu Barcan.
Antrenori : Dan Toma $1 Bu-

r — steaua.
*88- Socotit! si dumneavoastră î 24 
79 de canotori. 62 de medalii, din- 
” tre care 17 de aur. numai la 

’84. Jocuri Olimp.ce șl „mondiale*.
După cum se vede, o „flotilă*

77 încărcată de metale prețioase.
ar’ Cine s-a obișnuit cu atîta stră- 

— lucire, tiu se poate întoarce eu 
mîinile goale, nici de ta Co- 

"8» penhaga...>afa
ar- 
*4.
80, 

T.O, 
16.

71.

91
O- 

pu,

.80, 
itin 
’84.

79
CU.
75.

CU.
75. 

an-

I 
I 
I
I

MECIURI AMICALE, ȘTIRI
• Prima ședința a comisiei de 

disciplină * F.R.F. via avea loc Joi 
27 august Ia orele 14.
• „CUPA TlRNAVEI", care a 

avut loc la Oristuru Secuiesc, cu 
ocazia Împlinirii a 00 de ani de 
la înființarea primei echipe de 
fotbal din localitate, s-a încheiat 
cu următoarele rezultate: Unirea 
Crlsturu Secuiesc — Progresul O-

dorhdu Secuiesc 3—1 (1—0). Me
canică Fină București — Chimica 
Tlrnăvenl 3—1 (k—•). în ziua a 
doua. In .finala mică": Chimica 
Tlrnăvenl — Progresul Odorhelu 
Secuiesc 1—4 (după penalty uri), 
iwr In finală: Mecanică Fină 
București — Unirea Crlsturu se
cuiesc 1—4 (1—0). (V. Lorens —
boresp.)

„Locul VI ocupat la finele cam
pionatului trecut este foarte bun 
pentru o promovată din «C», așa 
cum am fost noL Tocmai de ace
ea, pentru * confirma frumoasa 
comportare de pină acum, A-S- 
Paroșem Vulcan, denumirea exac
tă a echipei noastre, s-a pregătit 
eu deosebită atenție pentru sezo
nul viitor. Pină acum am susți
nut următoarele partide amicale: 
4—1 eu'Lotru Brezei, 3—0 eu Spor
tul Muncitoresc Caracal, 0—0 eu 
U.T.A. și 4—2 cu Avintul Hațeg. 
In clipa de față formația se află 
intr-un turneu ta U.R.S.S., ea 
răspuns la invitația minerilor de 
la Donețk". ne-a spus tag. Tudor 
Petre, vicepreședinte al secției de 
fotbal, oare ne-a oferit, eu ama
bilitate. și alte Informații. Am a- 
flat astfel că an fost transferați 
portarii Radu (ide la ITRA Bucu

rești) șl L. Homan (de la Jiul 
Petroșani-tineret, fiul titularului 
postului, Stelian Homan), atacan- 
țll Topor (fost la Minerul Știința 
Vulcan), Dodu (Jlul-ttoeret) șl 
Ad. Rusu (revenit de la Minerul 
știința Vulcan). în rest, echipa, 
pregătită de prof. Tiberiu Benea 
șl de jucătorul Cornel Sălăgeaa, 
se bazează pe următorii jucă
tori: Șt. Homan, Crecan — por
tari, Dodenclu Leleșan, Buzduga, 
Bîrsan, Hădărean Ghișan — fun
dași, Nichimiș, Dleuț, Boboc, săr 
lăgen, Matula — mijlocași, Bălta- 
ru, Barbu, Crăciun (golgeterul •- 
chlpel ta campionatul trecut, eu 
14 goluri marcate) — atacanțl.

Existând un sprijin deosebit dta 
partea organelor locale, la sta
dion s-au făcu4 o serie de Îmbu
nătățiri (vestiare, teren, tribune).

| PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI B, EDIȚIA 1987-1988
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ETAPA
F.C.M. Delta Din. 77.
Olimpia Rm. Sărat 
F.C. Constanța 
Ceahlăul P. Neamț 
Politehnica Iași 
Șiretul Pașcani 
Petrolul Brăila 
Inter Vaslui 
Metalul plopenl

ETAPA a II
Gloria Buzău 
C.S. Botoșani 
FEPA 74 Bîrlad 
Unirea Focșani
F.C.M. Progresul Br. 
Steaua Mizil
Prahova C.S.U. PI 
C.F.R. Pașcani 
Unirea slobozia

ETAPA a III
Șiretul Pașcani 
Metalul Plopenl 
F.C.M. Delta Din. U. 
Ceahlăul P. Neamț 
Gloria Buzău 
F.C. Constanța 
Politehnica Iași 
Petrolul Brăila 
Inter Vaslui

I (30 august)
— Prahova CJS.U. P4.
— C.F.R. Pașcani
— Unirea Slobozia
— Gloria Buzău
— FEPA 74 Blrlad
— C.S. Botoșani
— Unirea Focșani
— F.C.M. Progresul Br.
— Steaua Mizil
a (6 septembrie)
— F.C. Constanța
— Ceahlăul P. Neamț
— Șiretul Pașcani
— Politehnica Iași
— Petrolul Brăila
— Inter Vaslui
— Metalul Plopenl
— F.C.M. Delta Din. TL
— Olimpia Rm. sărat 
a (13 septembrie)
— Unirea Focșani
— C.F.R. Pașcani
— Unirea Slobozia
— FEPA 74 Blrlad
— C.S. Botoșani
— Olimpia Rm. Sărat
— F.C.M. progresul Br.
— Steaua Mizii
— Prahova C.S.U. PI.

ETAPA a IV-a (20 septembrie)
C.S. Botoșani 
FEPA 74 Bîrlad 
Unirea Focșani 
F.C.M. Progresul Br. 
Steaua Mizil
Prahova C.S.U. PI.
C.F.R. Pașcani 
Unirea Slobozia 
Olimpia Rm. Sărat

ETAPA a V-
Ceahlăul P. Neamț 
Metalul Plopenl 
Șiretul Pașcani 
Gloria Buzău
C.S. Botoșani 
F.C. Constanța 
Politehnica Iași 
Petrolul Brăila 
Inter Vaslui

ETAPA a
C.F.R. Pașcani
Unirea Slobozia 
Olimpia Rm. Sărat 
F.C.M. Delta Din. TI. 
F.C.M. Progresul Bir. 
Steaua MizT
FEPA 74 Blrlad

SERIA I
Unirea Focșani — C.S. Botoșani 
Prahova C.S.U. PL — Șiretul Pașcani

ETAPA a Vll-a (11 octombrie)
Gloria Buzău — Steaua Mizil

CJ.R. Pașcani 
Prahova C.S.U. PL
Steaua Mizil 
Petrolul Brăila 
Inter Vaslui 
Metalul Plopenl 
F.CJU. Delta Din. 77.

— Unirea Focșani
— F.CJd. Progresul Bz.
— F.C. Constanța
— Politehnica Iași
— Șiretul Pașcani
— Ceahlăul P. Neamț
— Gloria Buzău

C.S. Botoșani 
FEPA 74 Blrlad 
Șiretul Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț 
Politehnica iași 
Petrolul Brăila 
Inter Vaslui

F.C.M. Progresul Br. 
Unirea Focșani
C.F.R. Pașcani 
Prahova C.S.U. PQ.
Unirea Slobozia 
Olimpia Rm. Sărat 
F.C.M. Delta Din. TI

ETAPA a Xlll-a (22 noiembrie)

FX. Constanța — Metalul Plopenl
ETAPA a Vlll-a (18 octombrie)

F.C.M. Delta Din. TL — Petrolul Brăila
Metalul Plopenl 
Olimpia Rm. sărat 
Unirea Focșani 
F.C.M. Progresul Br. 
Steaua Mizil 
Prahova C.S.U. FU. 
C.FJl. Pașcani 
Unirea Slobozia

ETAPA a
F.C. Constanța 
Politehnica Iași 
Petrolul Brăila

Șiretul Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț 
Gloria Buzău
CJS. Botoșani 
FEPA 74 Blriad 
Unirea Focșani 
F.CJU. Progresul Br. 
Steaua Mizil
F.C. Constanța

— Petrolul Brăila
— Inter Vaslui
— Metalul Plopenl
— F.C.M. Delta Din. TI.
— Olimpia Rm. Sărat
— Unirea Slobozia
— C.F.R. Pașcani
— Prahova C.S.U. PI.
— Politehnica Iași

ETAPA a XlV-a (25 noiembrie)

— F.C. Constanța
— Gloria Buzău
— Ceahlăul P. Neamț
— Șiretul Pașcani
— Politehnloa lași
— Petrolul Brăila
— Inter Vaslu’
— Metalul Plopenl
— F.C.M. Delta Din. TI. 
a (27 septembrie)
— F.CM. Progresul Br.
— Olimpia Rm. sărat
— Steaua Mizil
— Unirea Focșani
— FEPA 74 Bîrted
— F.C.M. Delta Din. TI. 
— Prahova C.S.U. PI.
— C.F.R. Pașcani
— Unirea Slobozia

Vl-a (4 octombrie)
— Politehnica Iași 
— Petrolul Brăila
— Inter Vaslui
— Metalul Plopenl 
— Gloria Buzău
— Ceahlăul P. Neamț 
— F.C. Constanța

AVANTAJE DEOSEBIT DE MARI
72 de numere, in cadrul a 8 
extrageri, „legate* cite două;

Se ciștigâ și cu 3 numere din 
18 extrase;

Biletele de 25 de lei au acces 
la toate cele 14 categorii de 
ciștiguri;

ULTIMA ZI pentru numerele 
favorite, SIMBĂTA, 22 august

Șiretul Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț 
Gloria Buzău 
Unirea Focșani 
C.S. Botoșani
FEPA 74 Bîrlad

ETAPA a
Prahova C.S.U. PL 
Steaua Mizil
F.C.M. Progresul Br. 
Inter Vaslui 
Metalul Plopenl 
F.C.M. Delta Din. TU. 
Olimpia Rm Sărat 
Unirea Slobozia 
C.F.R. Pașcani

ETAPA o Xl-o
Șiretul Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț 
Gloria Buzău 
C.S. Botoșani 
FEPA 74 Bîrlad 
Unirea Focșani 
F.C.M. Progresul Br. 
F.C. Constanța 
Politehnica lași

Olimpia Rm 
Unirea Slobozia

— Inter Vaslui
— Politehnica Iași
— F.C. Constanța
— FEPA 74 Bîrlad
— C.S. Botoșani 
— Gloria Buzău 
— Ceahlău’ P. Neamț 
— Șiretul Pașcani

IX- a (25 octombrie)
— Inter Vasli-i
— F.C.M. Delta Din. Ti
— Metalul Plopenl
— Olimpia Rm. Sărat
— Unirea Slobozia
— C.F.R. Pașcani
— F.C.M. Progresul Br. 
— Prahova C.S U. PI.
— Steaua Mizi

X- a (1 noiembrie)
— FEPA 74 Blrlad
— Unirea Focșani
— F.C. Constanța
— Petrolul Brăila
— Politehnica Iași
— Șiretul Pașcani
— Ceahlău] P. Neamț
— Gloria Buzău
— C.S. Botoșani

(8 noiembrie)
— Metalul Plopenl
— F.CJd. Delta Din. TI.
— Olimpia Rm. sărat
— Unirea Slobozia
— C.F R. Pașcani
— Prahova C.S.U. PJ.
— Steaua Mizil
— Petrolul Brăffln 
— Inter Vaslui

(15 noiembrie)
— C.S. Botoșani
— FEPA 74 Bîrlad

F.C. Constanța 
Politehnica Iași 
Petrolul Brăila 
inter Vaslui 
Metalul Plopenl 
F.C.M. Delta Din. TI. 
Olimpia Rm. Sărat 
Unirea Slobozia 
C.F.R. Pașcani

ETAPA a XV-a
F.C-M. Progresul Br. 
Steaua Mizil

— Prahova C.S.U. PI.
— Șiretul Pașcani
— Ceahlăul P. Neamț
— Gloria Buzău
— C.S. Botoșani
— FEPA 74 Blrlad
— Unirea Focșani
— F.CJJ. Progresul Br.
— Steaua Mizil

(29 noiembrie)
— Olimpia Rm. Sărai
— Unirea stobozia
— C.FJț. Pașcani
— F.C. Constanța
— Petrolul Brăila
— Inter Vaslui
— Metalul Plopenl
— F.C.M. Delta Din. n.
— Politehnica lași

ETAPA a Xll-a
Sărat

Prahova C.S.U. PL 
Șiretul Pașcani 
Gloria Buzău 
CJS. Botoșani 
FEPA 74 Blrtad 
Unirea Focșani 
Ceahlăul P. Neamț

ADMINISTRAȚIA DE
• Animată de dorința de a ofe

ri un cîmp cit mal larg de posi
bilități tuturor participanțiloF 
periodic se organizează acțiuni 
cu caracter deosebit, astfel ca, 
atît sub aspectul atractivitățll for
mulei, cit șl al șanselor de cîștlg, 
Interesul acestora să se mențină 
la cote înalte, o confirmare a 
acestei practici este șl TRAGE
REA MULTIPLA LOTO progra
mată pentru dumln’că, 23 august. 
Consultînc prospectele oferite in 
mod gratul de agențiile din re
țea precum șl Programul Loto- 
Pronosport al ^ăptămînil, particl- 
panții se pot convinge de multi
plele avantaje ale formulei, care 
prevede extragerea a nu mal pu-

ETAPA o
Șiretul Pașcani 
Politehnica Iași 
Petrolul Brăila 
Inter Vaslui 
Metalul Plopenl 
F.C.M. Delta Din. TL 
Olimpia Rm. Sărat 
unirea Slobozia 
VjC. Constanța

XVl-a (6 decembrie)
— Ceahlău] P. Neamț
— Gloria Buzău
— C.S. Botoșani
— FEPA 74 Bîrtad
— Unirea Focșani
— F.C.M. Progresul Br.
— Steaua Mizil
— Prahova CJS.U. Pi.
— C.F.R. Pașcani

ETAPA a XVII-a (13 decembrie)
CJ-R. Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț 
Gloria Buzău 
C.S. Botoșani 
FEPA 74 Blrlad 
Unirea Focșani 
F.CJM. Progresul Br. 
Steaua Mizil

— Unirea Slobozia
— F.C. Constanța
— Șiretul Pașcani
— Politehnica Iași
— Petrolul Brăila
— Inter Vaslui
— Metalul Plopenl
— F.CJd. Delta Din. TL

Prahova C.S.U. PI. — Olimpia Rm. Sărat

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
țin de 72 de numere, ta cadrul a 
opt extrageri cuprinse In două 
faze. Reamintim șl importantele 
cîștlgurl, Intre care excursii pes
te hotare, autoturisme șl diverse 
sume de bani.

• Continuă să se bucure de 
mare succes .LOZUL MARILOR 
CIȘTIGURI*, una din emisiunile 
speciale limitate ale celui mal 
popular sistem (Lozul ta Pilc), ce 
atribuie câștiguri suplimentare. In 
clipele de destindere, in timpul 
plimbărilor sau al excursiilor, la 
munte sau la mare, precum și In- 
tr-o mie una de alte ocazii, aveți 
posibilitatea ca. In modul cel 
mal simplu cu putință, să vă pro

curați satisfacția unui ciștlg din 
cele mal frumoase, din care s-ar 
putea să nu lipsească și un auto
turism „Dacie 1300".
• Vă reamintim că, pentru a 

furniza particlpanțllor o serie de 
informații strict necesare, Intre 
care numerele extrase la trage
rile Loto șl Pronoexpres, rezulta
tele Pronosport precum șl rezul
tatele la diverse omologări, Admi
nistrația de Stat Loto-Pronosport 
colaborează cu principalele orga
ne ale presei centrale, posturii 
de radio șl serviciul- telefonic de 
informații speciale (051).



IERI S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
CELUI DE AL Ill-lea CONGRES

AL EDUCAȚIEI POLITICE
Șl CULTURII SOCIALISTE (CAMPIONATELE EUROPENE DE NATATIE

(Urmare din pag. 1)

sporită Ia istorica operă de edi
ficare a socialismului și comu
nismului pe pămîntul patriei. .

La propunerea prezidiului, 
care a informat că în cadrul 
dezbaterilor, in plenul Congre
sului și în secțiuni, au luat 
cuvîntul 180 tovarăși, fiind a- 
bordate principalele probleme 
prevăzute pe ordinea de zi, de
legații au hotărît sistarea dis
cuțiilor.

într-o atmosferă însuflețjtoa- 
re, de puternic entuziasm, 
participanții au adoptat cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, rostită în des
chiderea lucrărilor Congresului, 
ca document programatic al 
întregii activități politico-edu
cative, de dezvoltare a conști
inței revoluționare și formare a 
omului nou, de înflorire a cul
turii socialiste.

Delegații au aprobat apoi, 
Raportul privind înfăptuirea 
Programului ideologic al parti
dului, a hotăririlor Congresului 
al XIII-Iea, a orientărilor și in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitoare la îmbu
nătățirea și intensificarea acti
vității politico-ideologice și 
cultural-educative de formare a 
omului nou, participant activ 
la edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate în 
patria noastră, precum și Pro
gramul de măsuri privind creș
terea eficienței activității poli
tico-educative și cuUurai-artis- 
tice în vederea formării și afir
mării trăsăturilor moral-politi- 
ce ale omului nou. constructor 
conștient al socialismului 
România.

In continuare, Congresul 
fost consultat cu privire 
componența Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

Cu cele mai alese sentimen
te de stimă, de respect șl 
profundă gratitudine, tovarășei 
Elena Ceaușescu i-a fost expri
mată rugămintea de a lua cu- 
vînlul în încheierea lucrărilor 
Congresului al III-lea al educa
ției politice și culturii socialis
te.

în

a 
la

In aplauzele asistenței, a luai 
cuvîntul tovarășa Elena 
Ceaușescu, 'membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului.

După rostirea cuvintării, 
tovarășei Elena Ceaușescu l-au 
fost adresate, in numele parti- 
Cipanților la Congres, de că
tre tovarășul Miu Dobrescu. 
cele mai ealde și vil mulțu
miri pentru aprecierile făcute 
șl sarcinile trasate frontului 
nostru Ideologic și cultural.

Pe baza propunerii tovarășei 
Elena Ceaușescu, participanții 
au adoptat, în unanimitate, A- 
pelul Congresului al III-lea al 
educației politice și culturii 
socialiste din România pentru 
dezarmare nucleară și generală, 
pentru pace.

In semn de adincă prețuire, 
de profundă dragoste și recu
noștință față de eel mai Iubit 
fiu al poporului, ilustru con
ducător al partidului și statului 
nostru, ctitor al României mo
derne, participanții au adresat 
o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Republi
cii, în care este reafirmat anga
jamentul solemn de a nu precu
peți nici un efort pentru trans
punerea în viață a hotăririlor 
stabilite de Congres, pentru 
ridicarea, la un nivel superior, 
a întregii munci politico-educa
tive, pentru creșterea contribu
ție! acestui important sector de 
activitate Ia progresul general 
al țării.

Desfășurat în lumina tezelor, 
ideilor și orientărilor cuprinse 
în cuvintarea rostită de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marele 
forum a adoptat hotăriri de 
deosebită Însemnătate privind 
Înfăptuirea consecventă a po
liticii partidului tn domeniul 
educației, culturii șl artei, for
marea și dezvoltarea conștiin
ței Înaintate a omului nou, 
promovarea și afirmarea spiri
tului revoluționar, novator, în 
toate sferele creației materiale 
și spirituale.

tn încheierea lucrărilor Con
gresului, a fost Intonat Imnul 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste — „E scris pe 
tricolor unire !“

(Urmare din pag. I)

Stela Pura Luminița Dobrescu Anca Pătrășcoiu

g---------------------
^gerea de la Madrid. Felicitări 
Șli se cuvin din plit. amîndu- 
grora ! Cu atit mai mult, cu cit 
§ această mare sportivă si-a adus 
p contribuție decisivă la o altă 
performantă în premieră a na- 
pației românești, „argintul" în- 
șî tr-o probă de ștafetă, cea de 
§1X200 metri liber 1 In primul 
p chimb. Stela Pura a fost 
g cronometrată în 2:02,34, apoi. 
^Luminița Dobrescu a atins 
^placa la 4:04,04, Anca Pătrășcoiu 
Pa 6:07,52. iar Lung la 8:09,15. 
pupă ștafeta Republicii Demo
crate Germane (7:55,47 record 
^mondial). Înaintea R. F. Ger- 

mania (8:09,89).
ÎJ Dar cea dinții medalie, in or
gi dine cronologică, a delagatiei 
parii noastre la marea com
petiție a fost adjudecată de 
â Tamara Costache. Ploiesteanca 
Șa pornit lansat în cursa de 100 
Ș metri liber, a întors in frunte 
Ș’a 50 de metri (26,58), pentru 
pa. pe ultima parte, atacurile 
^sportivelor din R. D. Germană 
pă se fructifice: 1. Kristin Otto 
Ș 15,38, 2. Manuela Stellmach 55,49, 
^3. Tamara Costache. 56,11. Iar

’ ” »
pe poziția a patra, un debut 
onorat, al resitencei Luminița 
Dobrescu, cronometrată în 56,36.

★
în cel de al treilea ioc sus

ținut în cadrul grupei A, re
prezentativa noastră de polo 
a intîlnit formația Bulga
riei,

de 
formația 

în fața căreia s-a im- 
autoritar : 8—3 (3—1.
2—0, 2—2), după un
pe care reprezentanții 
l-au dominat încă de la

meci 
noștri 
început, materializînd în goluri 
unele dintre ocaziile avute, dar 
ratînd numeroase altele. Au 
marcat: Costrăș 3. Ionescu
Gordan, Hagiu. Dan, Moiceanu 
respectiv Andreev. Nanov. 
Georgiev. Au arbitrat corect 
Simons (Belgia) si Klarici (Iu
goslavia). Să sperăm că această 
primă victorie va fi semnul u- 
nor comportări superioare ale 
poloiștilor noștri în următoarele 
meciuri.

MECI DE RUGBY
BUENOS AIRES. 18 (Ager- 

pres). — în primul meci al 
turneului pe care-1 întreprin
de în Argentina, echipa de 
rugby a Spaniei a evoluat la 
Mar del Plata în compania se
lecționatei țării gazdă. Rugbyștii 
argentinieni au terminat învingă
tori cu scorul de 40—12 (13—6).

JOCURILE PANAMERICANE
SI ALE PACIFICULUI

INDIANAPOLIS. Jocurile 
Panamericane au fost folosite 
de unii atlet! ca serios crite
riu de verificare a stadiului de 
pregătire cu putină vreme îna
intea desfășurării Campionate
lor Mondiale, de la sfîrșitul 
săptămînil viitoare, de la Roma, 
între aceștia si săritorii în lun
gime. Campionul mondia’ Cari 
Lewis a cîștigat autoritar, cu 
8,75 m. A fost urmat de Larry 
Myrickș (8,53 m) și cubanezul 
Jaime Jefferson (8,51 m). Alte 
rezultate : 800 m : Johnny Gray 
1:46,79 ; 4x100 m : S.U.A. 38,41, 
Cuba 33,96 ; 4x400 m : S.U.A. 
2:59,5* ; greutate : Geri Weil 
(Chile) 20,21 m. Gregg Tafra- 
lis 20,17 m (!)

Proba de sărituri de la plat
formă a fost cîștigată de cam
pionul olimpic Greg Louganis, 
cu 694,68 p. în finala turneu
lui feminin de handbal. S.U.A. 
a întrecut Canada cu 22—20.

BRISBANE. în ultima zi a 
Jocurilor Pacificului înotătorul 
american Steve Bentley a cîș
tigat proba de 200 m bras, cu 
timpul de 2:14.99. iar austra
lianul Michael McKenzie s-a 
situat oe primul loc la 1500 m 
în 15:08.08. în proba feminină 
de 200 m bras victoria a reve
nit sportivei americane Amv 
Shaw — 2:29,58.

|INTRE BAZINELE C.E
Șs • Rezultate de pe bazele edl- 
Șției cu numărul 13 a competiției 
g continentale : polo, masculin, gru- 
g pa A l Iugoslavia — Bulgaria 10— 
p, UJl.S.S. — Italia 12—10, Un- 
g garla — Spania 7—S ; grupa B t 
g Marea Brltanle — Suedia 10—0, 
g Franța — Olanda T—0 ; grupa C l 
g Elveția — Malta 0—0 ; feminin : 
g Ungaria — RJ. Germania 10—0, 
g Franța — Norvegia 10—5, Ungaria 
g— Marea Britanic 14—3. • în 
Șprogramul de miercuri, o probă 
gcu participare românească este 
g aceea de 200 m liber, tn care 
g Sleia Pura are al treilea timp 
0pe lista înscrierilor, iar Luml- 
g nișa Dobrescu pe al patrulea. • 
g Primul campion european Ia 
g Strasbourg a fost. .. o camplo- 
g nă : olandeza de 22 de ani Daphne 
g Jongejans, surprinzătoare invta- 
g lătoare La sărituri de la trambu- 
g lină cu un total de 325,70 p. • 
g Mulțl polciști eliminați definitiv 
g nentru ieșire greșită din apă. O 
g mare parte din „vină* revine con- 
gdlțiiaor specifice ale olsclnei Wac- 
g ken cu dimensiuni la limita re- 
Kgulamentulul, dacă nu cumva...

„TURNEUL PRIETENIA** LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

tn partida vedetă a reuniu' 
nil. România A — R. P. D. Co 
reeană 37—25 (21—10).
juniorii primei noastre selee-

Deșt

TINERII GIMNAȘT1 ROMÂNI
ret" (cu un exercițiu pe care 
pot să-1 „invidieze" chiar si 
sportivii seniori) si al medaliei 
de bronz la individual compus, 
a făcut mari progrese in ulti
mul an. fiind tot mai bun de 
la un concurs la altul. El se 
anunță de pe acum ca un can
didat valoros la selecția în pri
ma reprezentativă a tării. Deo
sebit de promițătoare a fost si 
evoluția lui Florin Purje, după 
accidentul suferit toamna tre
cută. sportivul orădean dove
dind certe calități de bun con
curent Medalia de aur de la 
cal cu minere este o mărturie 
evidentă in acest sens. Atît 
sol. cit si la sărituri, probe 
care s-a situat pe locul 
Cristinel Brezeanu a avut 
xecuții de înaltă clasă, ceea
probează talentul Incontestabil 
al acestui tinăr gimnast brașo
vean sl perspectivele sale cer
te. Faptul că alti doi compo
nent! ai echipei noastre. Adrian 
Gal si Adrian Ciucă. s-au nu
mărat printre medaliațil com
petiției si că patru gimnasti 
români s-au situat pe primele 
opt locuri la individual compus 
reprezintă tot 
si gimnastica 
nă poate si 
mal viguros
ale ierarhiei internaționale.

(Urmare din pag. 1)

mai mare măsură decît în alie 
întreceri. Această mentalitate 
nouă a tinerilor noștri gimnasli 
s-a materializat pe planul dis
putei sportive prin note supe
rioare la toate aparatele, prin- 
tr-un echilibru al luptei pen
tru locul I pe echipe, puțin 
previzibil Ia startul competiției. 
Așa se explică, în cele din 
urmă, faptul că diferența din
tre echipa României câștigă
toare a medaliei de argint, si 
cea a Uniunii Sovietice, situa
tă ne locul I. a fost foarte 
mică, pe parcursul derulării 
concursului gimnastii noștri a- 
propiindu-se deseori spectacu
los de poziția de lideri.

Buna pregătire pe care le-a 
asigurat-o colectivul tehnic al
cătuit din antrenorii loan Albu 
și Cristian Balinț, condițiile ce 
le-au fost asigurate pentru 
perfectionarea măiestriei spor
tive si abordarea cu încredere 
a luptei pentru victorie, pen
tru poziții cit mal bune la in
dividual compus sau pe apa
rate au făcut posibilă obținerea 
unui bilanț record în acest pu
ternic concurs international. în
tre care patru medalii de aur. 
Nicușor Pascu, cîștigătorul „ba-

ționate au înscris 37 de goluri, 
echipa — în ansamblu — nu a 
dat satisfacție pentru că s-a 
apărat defectuos. Brimind un 
număr prea mare de goluri 
(25). La capitolul apărare tre
buie exceptat portarul Liviu 
Ianoși, care a evoluat foarte 
bine. Au înscris : Bursuc 7. 
Popovici 6, Săftescu 6, Gali 5, 
Cicu 4, Fielck 3, Licu 2, Ștot 2 
șl Condruz 2. Au condus foarte 
bine G. Gyulai (Ungaria) șt 
M. Stăncilă (România).

TIMIȘOARA, 18 (prin tele
fon). în Sala-„Olimpia" au În
ceput jocurile din 
partida inaugurală 
nit selecționatele 
Ungariei. După un 
juniorii unguri au 
riori, victoria le-a 
29—24 (14—10). Au
Kovacs 10, Gylas 6, Kalocsay 5, 
Kertes 3, Eles 2, T. Kovacs, Vo- 
lent si Gy3ri, respectiv Rames 
5, Rosicus 5, Vrio 3, Alberto 3,

seria A. In 
s-au întil- 
Cubei șl 

joc in care 
fost supe- 
revenit cu 
înscris : L.

Cruz 3. Duvalon 2. Agusro 2 si 
Lukas. Au arbitrat : Al. Isop 
și Gh. Mihalașcu, ambii Româ
nia. în cel de-al doilea meci. 
Bulgaria — România B 30—27 
(15—10). Cu un gabarit mai 
mare, handbaliștii bulgari s-au 
impus în fața unor adversari 
mai timizi. Marcatori : Bașva- 
rov 7, Sianov 7, Viktorov 6, 
Naumov 5, Ivanov 2, 
Tanasov și Onov. Au 
AI. Vîrtopeanu șl Șt. 
cu, ambii România.
Constantin CREȚU —

Astăzi au loc meciurile : se
ria A, în Sala Sporturilor din 
Sînnicolau Mare : U.R.S.S. — 
România B (ora 16.30) și Cuba 
— Bulgaria (ora 18) ; seria B. 
la Timișoara. în Sala ..Olim
pia": R. D. Germană — R.P.D. 
Coreeană (ora 16.30) și Româ
nia A — Cehoslovacia

★
SOFIA, (Agerpres). — 

ția Internațională de 
pentru junioare „Turneul Priete
nia", desfășurată la Veliko Tir- 
novo, a fost cîștigată de echipa 
Bulgariei., urmată de formațiile 
României, U.R.S.S., Poloniei. Un
gariei. R.P.D. Coreene, R.D. Ger
mane și Cehosilo zaciei.

Zafirov, 
arbitrat s 
Georges ■

corcsp.

(ora 18).

Competi- 
handbal

la 
în 
I. 
e- 
ce

atîtea mărturii că 
noastră masculi- 

trebuie să atace 
pozițiile de vitf

IUGOSLAVIA (et. 3) i Dinamo 
Zagreb — Vardar Skoplje 3—1» 
Pristina — Rad 0—2, F.C. Saraje
vo — Buduonost 0—0, Sloboda 
Tuzla — Vojvodlna Novl Sad 
2—0, Rijeka — Velez Mostar 1—1, 
Partizan Belgrad — Celik Zenica 
0—1, Radnlokl Nlș -- Steaua Ro
șie Belgrad 3—2, Hajduk Split — 
Osljek 2—1, Sutjeska — Zeleznl- 
ciar Sarajevo 2—0. Clasament: 
Dinamo — 5 P, ' ‘ " "
Buduonost — 4

POLONIA (et. 2): Legla Varșo
via — Stal stalowa Wola 3—1, 
Gornik Zabrze — Baltyk Gdynia 
1—1, Lechia Gdansk — Szombier- 
ski, Bytom 0—0, wldzew Lodz — 
Slask Wroclaw 0—0, Zaglebie Lu
blin — LKS Lodz 0—1, GKS Ka
towice — jageMomla Bialystok 1—0, 
Pogon Szczecin — Gornik Zabrze

1.
2. Rad - 5 p. 3. 
P.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT 9
BOX • columbianul Fidel Bas- 

sa șl-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria muscă 
(W.B.A.). termtnînd la egalitate 
meciul disputat la Ciudad de Pa
nama cu Hilario Zapata (Pana
ma).

CICLISM • Turul Angliei a re
venit rutierului englez Joey 
McLoughlin, urmat in Clasamen
tul final de olandezul Steven Ro
oks — la 3 s șl Italianul Sergto

Finozzi — la 9 s. Ultima etapă, a 
5-a, a fost ciștigată de belgianul 
Michel Vermote, Înregistrat pe 
distanța de 99 km cu timpul de 
2.28:22.

HANDBAL • Turneul Interna
țional feminin de la Bad Urach 
(R.F Germania) a fost cîștlgat 
de echipa austriacă Hypobank 
Sudstadt, învingătoare cu scorul 
de 14—13 (7—6) in finala disputa
tă tn compania formației vest-

germane VFL Engelskirchen. In 
meciul pentru locurile 3—4, echipa 
poloneză Pogon Szczecin a Între
cut cu 17—16 (9—9) formația VIF 
Sofia.

tenis • Turneul de la Praga, 
eonlind pentru „Marele Premiu", 
s-a încheiat cu succesul jucăto
rului cehoslovac Marian Vajda. 
care l-a întrecut în finală cu 6—1, 
6—3 pe coechipierul său Tomas 
Smid.

3—1, Olimpia Poznan — Lech Poz
nan 1—3.

TURCIA (et. 1): Eskișehir — 
Galatasaray 9—1, Beșiktaș — De- 
nlzllspor 3—0, Allay — Samsun
3— 1, Tranbzonspor — Adana 2—0, 
Boluspor— Ankâragucu 2—0, Fe
nerbahce — Karslyaka 2—1, Zon- 
guldalk — Rizespor 1—1, Sakara- 
yaspor — Sarlyer 1—1.

OLANDA (et. 1): Eindhoven — 
Den Bosch 6—1,
Twente 4—1, Sparta Rotterdam — 
Utrecht 6—2, Alkmaar — Ajax 1—2, 
Groningen — Fortuna Sittard 1—2, 
Haarlem — Volendam 4—1, Til
burg — Feyenoord 2—3. Zwolle — 
Venlo 2—0.

UNGARIA (et. 1): Kaposvar — 
Gyor 1—2. Izzo VAC — Honved 
1—1, Ujpestl Dozsa — Zalaegerszeg
4— 0. Bekescsaba — Pecs 1—0. Ha- 
ladas — Vasas 2—2, Tatabanya — 
Slofok 3—1, Videoton — MTK 1—1, 
Ferenevaros — Debrecen 2—0.

CEHOSLOVACIA (et. 1): Hra- 
dec Kraluve — Dukla Praga 1—1, 
Inter Bratislava — Cheb 3—1, Vlt- 
kovice — Presov 1—0, Nitra — Os
trava 1—5, Sparta Praga — OOo- 
mouc 2—2; celelalte jocuri slot a- 
minate

BULGARIA (et. 2): Cernomoreț 
— Lok. Sofia 0—2, ȚSKA Sredeț — 
Sliven 4—3 Trakia — Vitoșa 0—1, 
Lok.. Goma Oreahovlța — Beroe 
4—1. Vrața — Minlor 2—0. Spar
tak Pleven — Lok. Plovdiv 3—1, 
Spartak vama — Etdr 3—1. Sla
via — Plrin 1—0
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