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Iin prezența tovarășului NICOLAE CEAUSESCU 
si a tovarășei ELENA CEAUSESCU, 

intr-o atmosferă entuziastă, 
de puternică vibrație patriotică, 

ieri a avut loc in Capitală
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ADUNAREA FESTIVĂ
CONSACRATA CELEI DE-A 43-a ANIVERSĂRI 

A REVOLUȚIEI DE ELIBERARE SOCIALĂ 
Șl NAȚIONALĂ, ANTIFASCISTĂ Șl ANTIIMPERIALISTĂ

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, a participat, sîmbătă 
după-amiază, la adunarea fes
tivă consacrată celei de-a 43-a 
aniversări a revoluției de eli
berare socială si națională, 
antifascistă și antiimperialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
lost intimpinati. la sosirea în 
sala Palatului Republicii, unde 
a avut loc adunarea, cu multă 
căldură și însuflețire de parti
cipant!. S-a aclamat îndelung 
pentru gloriosul nostru partid 
comunist si secretarul său ge
neral. pentru eroicul popor 
român, pentru patria noastră 
socialistă. In această primire 
entuziastă, de puternică vibra
ție patriotică, și-au găsit ex
presie sentimentele de aleasă 
stimă si profundă prețuire pe 
care toti fiii tării le poartă 
secretarului general al partidu
lui. președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In aplauzele, uralele și acla
mațiile celor prezenti. tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu au luat loc in 
loja oficială.

Au luat loc, de asemenea, 
membri si membri supleant! ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central al partidului.

In sală erau prezenti membri 
ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
membri de partid cu stagiu din 
ilegalitate, participant! la re
voluția de eliberare socială si 
națională, antifascistă si antiim
perialistă din august 1944, ve
terani ai războiului antihitlerist, 
generali și ofițeri superiori, con
ducători de instituții centrale, 
organizații de masă si obștești, 
activiști de partid si de stat, 
oameni de stiintă. artă si cui— 
tură, directori de întreprinderi, 
secretari ai comitetelor de 
partid si muncitori fruntași din 
mari unități economice ale Ca
pitalei.

Erau de fată șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
re ti atașați militari, alti mem
bri ai corpului diplomatic, oas
peți de peste hotare, aflati in 
vizită în țara noastră, precum 
și coresnondenti ai oresei 
străine.

A fost intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste România.

Luind euvintul. tovarășul 
Constantin Olteanu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal ' Bucu
rești al P.C.R., a spus :

Vă rog să-mi permiteți să de
clar deschisă adunarea^, festivă 
din Capitală consacrată celei 
de-a 43-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiim
perialistă din România.

Exprimînd cele mâi alese gîn- 
duri si simțăminte de înflăcăra
tă dragoste, adîncă prețuire si 
nețărmurită recunoștință ale 
comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii din București, cu 
înalt respect și deosebită stimă, 
adresăm un vibrant omagiu 
ilustrului conducător al Româ
niei socialiste, care, cu nemăr
ginit devotament si înalt pa
triotism. si-a dedicat, de peste 
cinci decenii si jumătate, eroica 
și strălucita activitate revolu
ționară slujirii idealurilor su
preme ale partidului si poporu
lui, marele Erou al națiunii, 
personalitate de excepție a vie
ții politice contemporane, mili
tant neobosit pentru cauza li
bertății. progresului si păcii în 
întreaga lume, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cu sentimente dc aleasă pre
țuire .și deosebită stimă, salu
tăm prezenta la adunare a 
tovarășei Elena Ceaâișescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central 
al partidului, prim viceprim- 
tninistru al guvernului, remar

cabil om politie, militant de 
frunte al partidului si statului, 
eminent om de stiintă dc largă 
recunoaștere internațională, a 
cărei prodigioasă activitate este 
exemplar dăruită creșterii con

Spectacolul festiv dedicat 
Zilei naționale a României, 
susținut de cele mai valoroase 
formații, artistice profesioniste 
și de amatori, laureate ale ce
lei de-a Vl-a ediții a Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei" 1985—1987, a adus, prin 
multitudinea momentelor sale 
artistice, un fierbinte și ales 
omagiu secretarului general al 
partidului, luptei poporului 
nostru condus de partidul co
munist pentru libertate națio
nală și dreptate socială, pen
tru continua propășire a pa
triei. Au fost oglindite cu deo
sebită forță emoțională, de-a 
lungul întregului spectacol, 
mărețele înfăptuiri ale ță
rii noastre, voința de neclintit 
a întregii națiuni de a face to
tul pentru transpunerea în 
viață a istoricelor hotărirî ale 

tinue a rolului științei, culturii 
și învătămintului în opera de 
edificare socialistă a patriei 
noastre. întăririi păcii. înțele
gerii Și colaborării între po
poare.

SPECTACOL FESTIV
Congresului al XlII-lea al 
P.C.R., de a întimpina cu noi 
și mari realizări Conferința 
Naționali a Partidului Comu
nist Roman,

Spectacolul începe printr-un 
impresionant moment muzi- 
cal-literăr închinat marii săr
bători naționale, urmat de o 
suită de imagini cinematogra
fice, ilustrind aspecte sem
nificative ale vieții noi edifi
cate în România după victoria 
revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. Răsună, în 
același timp, refrene ale unor 
cunoscute cîntece patriotice 
dedicate luptei poporului nos
tru pentru libertate și progres, 
pentru socialism. Ca o apoteo
ză a acestui moment distinct al 
spectacolului, toate forma
țiile corale aflate pe scenă in

Salutăm, de asemenea, pe 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului șî statului, precum 
și pe toți participanții la adu
narea festivă.

Totodată, adresăm un cald 
salut oaspeților de ;este ho
tare și membrilor corpului 
diplomatic ce iau parte la 
adunarea noastră.

Despre însemnătatea deosebi
tă a istoricului act revoluțio
nar de Ia 23 August 1944. des
pre marile prefaceri înnoitoare 
care au avut loc în patria noas
tră în anii socialismului a 
vorbit tovarășul Constantin 
Dascălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România.

In continuare, a avut loc un 
spectacol festiv.

Manifestarea din Capitală con
sacrată aniversării Zilei națio
nale a poporului român a luat 
sjîrșit înlr-o ambiantă însufle
țită, de puternic entuziasm. Prin 
întreaga ei desfășurare, adunarea 
s-a constituit intr-o nouă și 
vibrantă manifestare a unității 
dc nezdruncinat a întregului 
nostru popor în jurul Partidu
lui Comunist Român, al secreta
rului său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a voinței 
nestrămutate a oamenilor mun- 
cii de a înfăptui neabătut ho- 
tărîrile Congresului al XlII-lea 
al P.C.R., Programul de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si de îna
intare a României spre comunism.

tonează inflăcăratul cintec 
patriotic „Partidul, Ceaușescu, 
România".

„Marșul pionierilor" și cîn- 
tecul „Uteciștii de azi, comu- 

prefațează 
ce pune în 
revoluționar 

a 
am- 
so- 

și comunismului pe 
scump1 al patriei

mîine"
poetic < 

elanul
tînăra generație 
participă la

niștii de 
momentul 
lumină 
cu care 
României 
pla operă de edificare a 
cialismului 
pămîntul 
străbune.

Urmează, . .
suită de momente muzicale și 
coregrafice, ilustrind senti
mentele de adîncă și statornică 
dragoste ale întregii națiuni 
față de glia strămoșească, do
rința de a o face tot mai rod-

apoi, o frumoasă

(Continuare in pag. 2-3)



ADUNAREA FESTIVĂ
CONSACRATĂ CELEI DE-A 43-a ANIVERSARI 

A REVOLUȚIEI DE ELIBERARE SOCIALĂ 
Șl NAȚIONALĂ, ANTIFASCISTĂ Șl ANTIIMPERIALISTÂ

(Urmare din pag I)

ni că, mai frumoasă și mai bo
gată.

Momente coregrafice, în 
timpul cărora sînt recitate poe
me cu un profund mesaj pa
triotic, creează imaginea su
gestivă a ceea ce reprezintă 
România socialistă în anii noș

tri — o țară a muncii și rod
niciei, o țară cu frumuseți 
neasemuite, cu oameni liberi 
și demni, năzuind permanent 
spre mai bine, spre un viitor 
măreț, luminos. Se deru
lează pe ecran imagini ale fru
museților patriei noastre, ale 
dezvoltării unor importante 
ramuri economice, ale unor 
obiective economice și so
ciale ridicate în ultimele două 
decenii, ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", ce consti
tuie o expresie grăitoare a vo
cației constructive a poporului 
român.

între toate aceste realizări 
fără egal, ce au ca dată de 
naștere epoca înfloritoare pe 
care o trăim, se individuali
zează noua capitală a Româ
niei — „inima țării luminoasă, 
vie..., gîndită de un erou în
tre eroi" — cum spun versuri
le, simbol al patriei în avînt, 
spre viitor, spre comunism. Pe 
ecran se succed imagini ale 
cursului înnoit al Dîmboviței, 
ale construcțiilor edilitare 
din noul centru civic, alte mă
rețe edificii ale devenirii ca
pitalei noastre socialiste. Avem 
astăzi, spun toate aceste ima
gini, o țară minunată, o 
Românie măreață ce se înal
ță mîndră, spre gloria acestor 
timpuri noi. Imagini reprezen
tative pentru această mă
reați epocă apar pe ecran : 
momente în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu pun. cu gest 
solemn de ctitor, primele canti
tăți de beton la temelia unor 
noi construcții.

Pentru tot ceea ce a făcut și 
face spre binele șl fericirea 
poporului, națiunea întrea
gă. unită' în cuget și simțiri, 
îl omagiază în această zi de 
august pe secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii, sub a cărui conducere a 
înscris și înscrie cele mai lu
minoase pagini din istoria sa, 
pe omul care a dat numele său 
timpului ardent în care trăim, 
strategul temerar al biruințelor 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Este mesajul momentului 
sugestiv intitulat „O Inimă ce 
bate pentru țară — omagiu". 
Te un fundal muzical cu so
norități ample, pe ecran se 
derulează imagini semnifica
tive ale activității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. Răsună în 
primă audiția cantata ..Oma
giu". Amplul moment poetic 
ce urmează este compus din 
stihuri de cinstire a celui mai 
iubit fiu al țării care și-a dedicat 
viața, din anii tinereții, co
munismului, cauzei eliberării 
celor ce muncesc, edificării li
nei-vieți noi pe pămîntul pa
triei, cauzei independenței și 
păcii, măreției și gloriei Româ
niei:

Cind cuprinde-ntreaga zare 
cîntecul nepieritor

Și cind faptele de muncă ne 
sînt semnul de putere 

Țara-ntreagă ii aduce, precum 
inima o cere, 

Luminos, ales omagiu bravului 
conducător.

Nicolae Ceaușescu — nume 
scump, simbol suprem —

In istorie a-nscris pagini demne, 
îndrăznețe, 

Și-i mereu in fruntea luptei 
pentru împliniri mărețe,

De aceea, cu credință, toți în 
inimă-l avem.

Timp de peste cinci decenii 
ne-nfricat a fost in luptă 

Pentru dreptul celor mulți 
militind cu eroism

El din viață a făcut o dovadă 
ne-ntreruptă

De istorică iubire pentru om 
și comunism.

aEl in anii noi ai vremii, 
strălucit conducător, 

România a-nălțat-o în lumina 
demnității

și-a Înscris in stema țării 
semnul suveranității —

Visul milenar ce-l poartă 
liberul, român popor !

Alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a aflat totdeauna 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, savant de 
largă recunoaștere interna
țională, căreia i se aduce, la 
acest ceas de sărbătoare, un 
fierbinte omagiu :

Lingă marea lui iubire pentru 
Om și pentru țară,

E Elena Ceaușescu, militant 
și om de știință,

Ce în luptă comunist și-a pus 
viața cu credință

Devenind prin fapta vieții 
eroină legendară.

Urmează apoi un tablou my- 
zical-coregrafic care se consti
tuie într-un vibrant mesaj de 
pace, al dorinței poporului 
român de a trăi în liniște și 
bună înțelegere cu toate națiu
nile lumii.

Un întreg univers artistic de 
simțire și gînd românesc ce 
pune în lumină inestimabilul 
tezaur de frumusețe și valori 
ale folclorului nostru, străluci
rile de neegalat ale cîntecului 
și dansului popular din diferite 
zone ale țării este conturat în- 
tr-un moment distinct, evocînd 
o șezătoare în care se întrec 
multe dintre cele mai repre
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zentative formații artistice din 
acest domeniu.

Finalul spectacolului con
sacrat aniversării revoluției 
de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimpe- 
rialistă de la 23 August 

1944 reunește în scenă toate 
corurile participante, care 
intonează cîntecul patriotic 
„Urmăm partidul cu credință". •

A fost intonat Imnul Frontu
lui Democrației și Unității Soci
aliste „E scris pe tricolor uni
re".

Spectacolul se încheie In
tr-o atmosferă entuziastă, de 
vibrant patriotism. Partici- 
panții aplaudă îndelung, cu 
putere, scandează cu Însufleți

re numele partidului și al 
secretarului său general.

In însufleți tele aplauze, o- 
vații și -urale ale celor pre- 
zenți, un grup de pionieri și 
șoimi ai patriei urcă în loja 
oficială, oferind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost oferit realiza
torilor spectacolului un frumos 
coș cu flori.

Spectacolul a fost organizat 
de Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, Consiliul Central al 
U.G.S.R., Comitetul Central al 
U.T.C., Consiliul U.A.S.C.R., 
Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor, Ministerul Apă
rării Naționale, Ministerul E- 
ducației și Invățămîntului, Con
siliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, Radioteleviziu- 
nea Română, împreună cu Co
mitetul Municipal București al 
Partidului Comunist Român.

§

COMPETIȚII 
OMAGIALE
Numeroase competiții de 

masă și de performanță, orga
nizate pretutindeni în țară, 
au fost dedicate marii noastre 
sărbători naționale. Iată infor
mații despre cîteva dintre ele :

VASLUI. Sala Sporturilor din 
localitate a găzduit, în organi
zarea asociației sportive Preci
zia, un reușit turneu de hand
bal cu participarea a 4 echipe 
divizionare B. La capătul unor 
jocuri viu disputate, clasamen
tul arată astfel : 1. Precizia
Vaslui, 2. Cetatea Tg. Neamț. 
3. Filatura Focșani, 4. Metalul 
-Olimpia Plopeni. (M. Florea
— coresp.)

LIPOVA. Ca tn fiecare an, 
mii de iubitori ai sportului cu 
motor au asistat la tradiționa
lul concurs de motociclism vi
teză pe șosea. Pentru prima 
dată s-au aliniat la start și 
posesorii motoretelor Mini-Mo- 
bra. La capătul unor curse 
spectaculoase pe primele locuri 
au sosit: Mircea Căpraș (Arad) 
la Mini-Mobra, Gheorghe Ker- 
teș (Arad) la 50 cmc începă
tori. Vasile Alioșan (Lipova) 
la 50 cmc sport și Cornel Bo- 
tofan (Arad) la clasa combi
nată 125—250 cmc (O. Berbe- 
caru — coresp.).

BRAȘOV. Sala culturală a 
întreprinderii Tractorul a găz
duit un atractiv concurs de 
culturism, cu participarea a 40 
de sportivi. La finele frumoa
selor demonstrații au fost de
clarați învingători: Alexandru 
Costache (Rapid București) la 
70 kg, Cristian Mihăilescu (Fa
rul Constanța) la 76 kg, Con
stantin Fronoiu (Farul Constan
ța) la 82 kg, Nicolae Giurgi 
(Cuprom Baia Mare) la 80 kg
— cîstigător si al open-ului, 
Petre’ Ciorbă (C.F.R. Iași) la 
+ 88 kg. In confruntările fe
minine. victoria a revenit Ele
nei Gliga de la Azo Tg. Mureș. 
(C. Gruia — coresp.)

BUCUREȘTI. C.S.Ș. nr. 1 — 
Pajura a programat în aceste 
zile pe baza sportivă Cireșarii 
un turneu de minifotbal pen
tru copii între 11 și 13 ani. 
S-au aliniat la start echipe de 
la Steaua, Dinamo, Progre
sul, Metalul, Mecon și C.S.Ș. 
nr. 1.

B RAIL A. 22 de echipaje din 
municipiul și județul Brăila 
au participat la Raliul automo
bilistic dotat cu „Cupa 23 
August". Iată ordinea sosirii : 
1. Cornel Vodă — Doru Țînțar 
(Felix Brăila), 2. Ion Paraschi- 
voiu — Gheorghe Spînu (Sănă
tatea Brăila), 3. Mario Dores — 
Ion Roman (C.J.A.K.). Cursele 
s-au bucurat de o bună orga
nizare asigurată de Automobil 
Club Brăila și asociația spor
tiva Sănătatea Brăila. (Tr. E- 
nache — coresp.).

ARAD. Concursul interjude- 
țean de haltere inițiat de C.S.M. 
Vagonul Arad reunește sportivi 
din Cluj-Napoca, Bistrița. Ti
mișoara, Tg. Mureș, Alba Iulia 
Si Arad la categorii de copil 
și tineret. Tot în organizarea 

, clubului sportiv menționat se 
află în plină desfășurare între- 
ceri cu caracter local la lupte. 

§ polo, judo și tenis de cîmp. 
§ (B. Octavian — coresp.). 
I 

I

BUZĂU. Amatorii de sport 
participă la un bogat program 
competițional. Astfel, 62 de fete 
și băieți au susținut un inte
resant concurs de șah în sala 
Voința. După două zile de în
treceri, ei și-au desemnat în
vingătorii : Simona Dragomanu 
și Marius Lucaci (ambii de la 
Voința Buzău). în turneul de 
minifotbal, primele trei locuri 
au fost ocupate de echipele Per
la, Sănătatea și Contactoare. în 
continuare, au loc entuziate 
reuniuni la atletism, lupte, ju
do, popice, tenis de masă, volei 
și handbal. (M. Chisling — 
coresp.).

i
MilNE, ETAPA A ll-a A

Etapa a doua a Diviziei A la 
handbal feminin programează 
luni, 24 august, cîteva partide 
atractive. „Meciul rundei" se 
va disputa la Constanța, unde 
Hidrotehnica primește vizita 
handbalistelor de la Rapid, 
ambele formații obținînd vic
toria în partidele anterioare. 
Este, de altfel, singurul meci în 
care se întîlnesc două învingă
toare. Partide interesante se a- 
nunță șl la Brașov și Rm. Vîl- 
cea, unde vor evolua proaspe
tele promovate — Constructo
rul Timișoara șl, respectiv, O- 
țelul Galați —, care, deși au 
părăsit terenul învinse, în jocu
rile inaugurale au avut presta
ții notabile. Sub semnul echi
librului se anunță partida de 
la București, în care Confecția 
va primi replica ieșencelor de 
la TEROM. Fruntașele ediției 
anterioare a campionatului — 
Știința Bacău și Mureșul Tg.

In campionatul de

STEAUA CONTINUA SERIA
Farul pierde la Contactoare, iar
Așa cum am anticipat, etapa 

a ii-a a Diviziei A de rugby 
a prilejuit o dispută aprigă, în 
toate cele 6 partide programa
te, cu o victorie așteptată, cea 
a campioanei, Steaua, și cu re
zultate în general strînse, prin
tre care, într-un fel, și o sur
priză, eșecul Farului la Rîmni- 
cu Sărat...

în singura partidă de la Bucu
rești, cea dintre Sportul Stu
dențesc TMUCB și Steaua, pu
ținii spectatori prezenți la 
Complexul U.A.S.C.R. Tei au 
fost martorii unei întreceri de 
bună calitate în care campioa
na a reușit să-și adjudece vic
toria, cu 35—18 (16—9),

GfiYița Roș
trenorul ei 
rilă căldui 
tru acest 
promițător 

Arbit-ul 
. (ajutat i 
fir și P 
fără greșe 
TUL STU
Cojocaru, 
Năstase, 
Ion, FI.
— Sîrbu, 
Radu, B
STEAUA 
cu, Igna 
Alexandi 
Florea, 1 
Oroian, 1

Steaua, in plină acțiune- ofensivă !... Mur: 
late de Bucur, dar mingea a ajuns la Coi 
te propriei linii de treisferturi... In prin 
liștii" Munteanu și Rădulescu. “ 
dențesc TMUCB.
mai greu decît exprimă rezul
tatul. E drept, maturitatea și 
omogenitatea ,.XV“-lui militar 
au constituit atuuri cu mare 
pondere în balanța întîlnirii, 
numai că formația universi
tară a căutat să le anuleze prin- 
tr-un joc avîntat, curajos, așa 
cum o făcuse în etapa inaugurală 
în fața rugbyștilor de la Dina
mo. Și chiar dacă Steaua n-a 
evoluat la... turația sa nor
mală (avînd în vedere că pes
te cîteva zile va juca la Mos
cova, în compania echipei 
Armatei Sovietice, deci, motiv 
întemeiat de prudență), ea to
tuși, a reușit să-și etaleze ca
litățile-! remarcabile și în spe
cial forța în grămezi și mobi
litatea permanentă a liniei de 
treisferturi. Cu atît mai mare 
este meritul rugbyștilor de la 
Sportul, aflați deseori foarte 
aproape de redutabilii lor ad
versari (3—3 în min. 12, 6—9 
în min. 24, 9—12 în min. 36. 
12—16 în min. 49, 18—23 ‘
min. 66). Steaua a făcut o bu
nă repetiție generală pentru 
meciul cu rugbyștii sovietici, 
reușind să înscrie 4 eseuri, prin 
T. COM AN, D. POPESCU. 
BOLDOR și JOSEF (cel mai 
spectaculos dintre toate!), două 
transformate de ALEXANDRU, 
autor și a 5 l.p. Pentru Spor
tul, toate punctele au fost ope
ra lui NĂSTASE (6 l.p.). A- 
celași jucător a avut neșansa 
să rateze alte 3 l.p. și două 
drop-uri din poziții foarte bune 
Să mai notăm și faptul că 
Sportul a fost foarte aproape 
de cîteva situații clare de eseu 
— de două ori în prima repri
ză și o dată după pauză —. 
atîtea momente de suspens, de 
emoții și de speranțe într-un 
rezultat cît 
rezultat pe 
denții l-au 
bliniem cu 
că nu stă la îndemîna oricărui 
ca în două meciuri consecutive 
să înscrie 41 de puncte în fața 
celor mai puternice formații de 
club de la noi. Sportul (și an-

în

mai onorabil! Un 
care, de altfel, stu- 
și realizat. Să su- 
toată obiectivitatea

B

T

Mureș — dețin primele șanse 
în jocurile de mîine.

Etapa a II-a a Diviziei A 
feminine de handbal, ediția a 
XXX-a, se va desfășura după 
următorul program: BUCU
REȘTI : Confecția — TEROM 
Iași (Sala Floreasca, ora 10 : 
arbitri : C. Cristea — Gh. 
Dumitrescu, din Constanța), 
BRAȘOV : Rulmentul — Con
structorul Timișoara (M. Du
mitrescu — E. Niță, din Bucu
rești), TG. MUREȘ : Mureșul — 
Dorobanțul Ploiești (D. Dordea
— A. Kentzel, din Sibiu), BA
CĂU : Știința — C.S.M. Inde
pendența Sibiu (D. Purică — V. 
Erhan, din Ploiești), RM. VÎL- 
CEA : Chimistul — Oțelul
Galați (H. Marzavan — G. Lam- 
bru, din București), CON
STANȚA : Hidrotehnica —
Rapid București (Ad. Simion
— V. Ivanciu, din Ploiești).
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Astăzi, pe nouă stadioane

lor I MULT AȘTEPTATA INTRARE ÎN SCENĂ
lași...

ie) me
ri pen- 
2bit de
irincscu 
*. Zam- 
condus 

:SPOR- 
Piti — 
3ucur — 
Poro.jan, 
litrescu) 
rosearu, 
Itanciu);

Popes- 
ildor — 
I — c. 
lescu — 
- Căina-

I Etapa nr. 1, din ediția a 10-a, 
are loc astăzi pe stadioanele 
din București (trei întîlniri),

I Suceava, Tg. Mureș, Timișoa
ra, Bacău. Cluj-Napoca și 
Craiova. Să salutăm debutul, în 
calitate de gazdă a unui meci 

Ide prima divizie, a orașului 
Suceava, oraș care a pășit cu 
vigoare, în ultimii ani, printre 

(centrele viguroase ale sportului 
nostru, fotbalul fiind disciplina 
care întrunește cele mai multe 

(sufragii. După ani și ani de 
prezențe în primele rînduri ale 
campionatului secund, C.S.M.- 
ul a lansat, în finalul stagiunii

I. de primăvară, un sprint puter
nic care s-a soldat cu promo
varea pe prima scenă. Să subli- 

Iniem, de asemenea, reîntîlnirea 
cu primul campionat al tării a 
două dintre orașele cu o puter- 

Inicâ tradiție fotbalistică, Tg.
Mureș și Timișoara. Așa cum 
stabilește o regulă a progra
mărilor Diviziei A. cele trei 

Inou promovate evoluează, în 
etapa inaugurală, pe stadioanele

proprii. C.S.M. Suceava va avea 
ca adversar pe F.C.M. Brașov. 
Gazdele se recomandă prin 
marea încredere arătată lotu
lui care le-a adus promova
rea, menținut integral, nouta
tea fiind prezența lui Mulțescu 
la „pupitrul" de conducător 
de joc. Brașovenii anunță un 
cuplu de vîrfurl de atac inte
resant: Kramer — Terheș. 
A.S.A. Tg. Mureș, și ea 
fidelă grupului de jucă
tori (de altfel cu toții foști 
divizionari A) utilizați în „B“, 
va primi replica F.C. Argeșu
lui, unde a revenit Ignat, iar 
Radu II a depășit dificultățile 
unei grave accidentări. „Poli" 
Timișoara, de asemenea cu 
„unsprezecele" din „B“, are ca 
oaspeți pe fotbaliștii de la 
Victoria, care încep „rodajul" 
pentru debutul în cupele euro
pene. Campioana, Steaua, evo
luează în Capitală în compania 
Corvinului, un meci care, prin 
valoarea tehnică a jucătorilor 
ambelor formații, promite mult.

Cu interes este așteptată și 
partida Dinamo — Petrolul, care 
se bucură de tradiția unor echi
librate și spectaculoase dispu
te. In Ciulești, Rapid se va 
afla în fața unei ambițioase 
partenere de întrecere, Oțelul 
Galați. S.C. Bacău' — Flacăra, 
iată un meci care se prezintă 
ca foarte echilibrat, gîndindu-ne 
pe de o parte la omogenitatea 
formației gazdă și pe de alta 
la returul atît de spectaculos 
al oaspeților. La Cluj-Napoca se 
anticipează o partidă deschisă, 
date fiind preocupările ofensi
ve ale protagonistelor „U“ și 
F.C. Olt. încheiem cu meciul 
de la Craiova, deoarece el so
licită, pe bună dreptate, carac
terizarea de derby al etapei. 
Intr-adevăr, vor fi față în față 
două „europene", Universitatea 
șl Sportul Studențesc. O pleiadă 
de internaționali în ambele 
formații, pretenții justificate, 
deci, pentru un spectacol demn 
de cele două „cărți de vizită".

Documentar
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j PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B

| c.f.r. pașcani tintește un loc fruntaș
Echipa a început antrenamen-

Itele în ziua de 22 iulie la Paș
cani. In perioada 4—16 august 
întregul lot a efectuat pregă-

Itirea centralizată la Cîmpulung 
Moldovenesc. sub conducerea 
antrenorilor L. Antohi — prin
cipal și Marin Alexandru — se-

■ cund.

| UNIREA SLOBOZIA -

ICine a văzut-o pa Unirea Slobo
zia în recenta „Cupă Precizia", 
organizată „exemplar" (aprecierea 
aparține lui Nicolae Oostea, pre-

I ședințele secției de fotbal), la
Breaza, de întreprinderea locală
„Mecanică de precizie", cu greu 
ar fi recunoscut pe ocupanta lo- 

Icuilui 7 din seria I a campiona
tului trecut. Lipseau patru titu
lari de bază (Cîrîc, Dinu. Bă-trî- 
neanu, Roșu, reîntorși la F.C. Con- 

I stanța, de unde fuseseră împru
mutați), lipsea însuși antrenorul
Emanoil Hașoti, care s-o reîn- 

Itors, și el, la Constanța, prelata d 
echipa Litoralului. Cu toate aces
tea. Unirea a cîșt'gat competiția 
(3—2 cu Politehnica Iași, 1—0 cu 

IUniirea Cîmpina), completîndu-și 
seria meciurilor de verificare cu 
alte trei întîlniri. de asemenea cîș- 
tigate: 2—1 cu Unirea Urzicenî. 

15—2 cu Voința București și 3—1 
cu Unirea Cîmpina. intr-un meci- 
revanșă.

ITot președintele secției de fot
bal ne-a furnizat și lista „la zi" 
a jucătorilor de la Unirea: istrate,

Pînă în prezent C.F.R. a sus
ținut meciuri de verificare și 
omogenizare cu Minerul Vatra 
Dornei (2—0). S. C. Bacău (1—3). 
C.I.L. Sighet (2—0 81 1—2) și
Chimia Fălticeni (3—2). Forma
ția din Pașcani va mai disputa 
partide amicale cu Politehnica 
Iași și Steaua Mecanica Huși.

REMANIERE MASIVĂ
Ionescu, Matei (junior, provenit 
din pepinieră proprie) — portari; 
Drăguț, Mihali, Cristea, Țanecol, 
Proșteanu (de la Steaua), Drin- 
dea (de la Steaua Miziil), Vilea, 
Dumitru (ambii de la Oilimpla 
Slobozia), Stroe (de la Chimistul 
București) — fundași ; Gache, Pre
peliță, Ene, Mustacă, Răduțoiu, 
Radu (Rapid), Herțu (de la Olim
pia Slobozia) — mijlocași: con
stantin. Polifronl, Vintllă, Mărgă
rit, Tuican II (de la Victoria Țăn- 
dăire:), Gostln (de la Steaua), Ră- 
dulescu (de la Sportul „30 Decem
brie**) — atacanțl. Antrenori (și ju
cători) : constantin Gache șl Con
stantin prepeliță. Dintre noii le
gitimați, cel mai cunoscut este 
Proșteanu (39 de selecții In na
ționala de juniori). Această rema
niere a scăzut media de vîrstă, 
de la 27.3 ani. la 25,3 ani, ceea 
ce nu constituie o laudă în sine 
decit în măsura în care noii ve- 
niți vor reuși, prin elan și do
rință de afirmare, să suplinească 
rutina oelor plecați. (I.C.)

In perioada de vacantă au 
primit dezlegare următorii jucă
tori : Mihuț si Croitoru pentru 
Politehnica Iași. Cimpeanu, Pu- 
nei, Ambrozie și Ionescu pentru 
Aurora Tg. Frumos. Lotul a fost 
completat cu lancu. înaintaș, de 
la Autobuzul București. Biznic I. 
înaintaș, revenit de la Petrolul 
Ploiești. Luca, miilocas. de la 
Metalul Roman. Iliescu, nortar 
(17 ani), de Ia Petrolul Molnesti. 
In lot mai sânt: Bucu I, Mihăi- 
lă, Kaicu — portari. Crețu, Far- 
caș. Oprea. Caramalău. Ursu, 
Negl*i — fundași. Marinof. Ma
tei. Kereszi. Irimia, Biznic II — 
mijlocași. Scripcaru. Toma. Du- 
mitrlu. Eotaru — înaintași.

„Vrem să ne clasăm între 
locurile pati’u si șase, ne-a spus 
Emil Stumbea. președintele sec
ției de fotbal. Pentru a realiza 
acest obiectiv echipa se pregă
tește conștiincios in vederea 
practicării unui loc de bună ca
litate".

I

*

Cu începere din 1910 s-au disputat 69 de oampionate ale Româ
niei. Diferența dintre anid calendaristici scurși și numărul de 
ediții disputate se datorează celor două războaie mondiale, cînd 
întrecerea nu s-a organizat. Cele 69 de campionate de pînă acum 
au fost cîștigate de următoarele 20 de echipe:

Olimpia București (2 victorii finale) — 1910. 1911;
United Ploiești (1) — 1912;
Colentina București (2) — 1913, 1914;
Roma București (1) — i<9ti>5;
Prahova Ploiești (1) — 1916;
Venus București (8) — 1920, 1931, 1929, 1932, 1933/34, 1038,37, 

1938/34, 1939/40;
Chinezul Timișoara (6) — 1922, 1923. 1924, 1923, 1926, 1927;
C.S. Colțea Brașov (1) — 1928;
Juventvs București (1) — 1930;
U.D.R. Reșița (1) — 1931;
Itipensia Timișoara (4) —- 1932/33, 1934/35, 1935/36, 1937/38;
Unirea Tricolor București (1) — 1940/41;
U.T. Arad (I.T.A.) (6) — 1946/47, 1947/48, 1950, 1954, 19G8/69,

1969/70;
I.C. Oradea (1) — 1948/49;
Steaua (C.C.A.) București (12) — 1951. 1952, 1953, 1956, 1959/60, 

1*960 61, 1967/68, 1975/-76, 1977/78, 1984/85, 1985/86, 1986/87 ;
Dinamo București (12) — 1955, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 

1970.71, 1972/73 1974/75, 1976/77, 1981/32, 1982/83, 1983/84;
Petrolul Ploiești (3) — 1957/58, 1958/59, 1965/66;
Rapid București (1) — 1966/67;
F.C. Argeș Pitești (2) —' 1971/72, 1978/79;
Universitatea Craiova (3) — 1973/74, 1979/80, 1980/81.
Așadar, titlul național a revenit unui număr de 9 echipe din 

Capitală ș’ 11 din provincie.

...Fed era ți n Româ
nă de Fotbal a fost 
înființată în 1909, a- 
fUiată la Federația 
Internațională de 
Fotbal în 1930 (anul 
primului campionat 
mondial) și la Uniu
nea Europeană de 
Fotbal în 1955 ?

...primul golgeter 
al campionatului na. 
țiortal a fost ștefan 
Dobay ? Jucînd, în 
1932/33, Ia Ripensia 
Timișoara, el a mar-

ȘTIAȚI CĂ...
cat 15 goluri. Pentru 
acel ani nu era rău!

...de-a lungul ani
lor și-au disputat 
tiitliul echipe din 34 
de localități din ța
ră ?

...într-o evidență 
ținută din 1980. ar
bitrul cu cele mai 
multe prezențe la 
centru în Divizia A 
este timișoreanul

loan igna T Pînă... 
astăzi el a condus 
137 de partide. Este 
urmat de M. Salo- 
mir — 116, R. Pe
trescu — 1115, O.
ștreng — 109, Cr. 
Teodorescu — 107, D. 
Petrescu — 99, I» 
Crăciunescu — 80,
Al. Mustățea — 77, 
M. Neșu — 71, A. 
Gheorghe — 68, Ș. 
Necșulescu — 66. I. 
Vel ea — 59.

I GLORIA REȘIȚA SPERĂ

I înainte de reluarea pregătirilor
*.n vederea noului sezon competi- 
ți'O.n.a-1. la conduioeroa tehn'că a e-

I chipei a fos-t numit antrenorul
Carol O ții. De asemenea, șl în ca
drul lotului au survsn't unele 
modificări. Astfel, Rrteș s-a trann- 

Iferat la Auto-mecanica Reșița. Chi- 
țan — la Muncitorul Reșița. Au 
venit următorii jucători: Trifan 

((mijlocaș. de la C.S.M. Reșița)
Radu (mijlocaș, de la M'nerul A- 
nlna). Marcă (fundaș). Marcu 
(mijlocaș) și Manole (mijlocaș). 

Itoți de la C.S.Ș. Reșița. In lot
mai stat jucătorii: Bardea, SuciH
— portari. Mesztric. Matache, Mi- 
tar, Panescu, Irimia. Capornai —

■ fundași, Sirian. croitoru, iacob,

SĂ NU AIBĂ EMOȚII
Porojniuc — mijlocași, Doja, Cio
can, Bălean, Toth — înaintași.

Glor a a susținut mai multe 
meciuri amicale: cu Politehnica 
Timișoara (0—3), A.S.A. Progresul 
Ti mi 70 ara (0—0), F.C.M. U.T. Arad 
(0—0). Minerul Moldova Nouă 
(0—0 șl 4—0) și va mai disputa 
partide cu A.S. Drobeta Tr. Se
verin C.S.M. Reșița. Minerul lu- 
peni și Minerul Anina.

„Vrem ca, în acest campionat, 
să nu mai avem emoții, ne-a spus 
Alexandru Pușcaș, secretarul sec
ției da fotbal. Chiar în meciurile 
ele pregătire echipa pune accen
tul pe calitate, construind faze 
spectaculoase, pe care sperăm că 
le va repeta în campionat".

I
. TEMSHIML RĂZVAN IIU -

PE PRHIl LOC 
| LA „(IPA DE CRISLAL"

I Reprezentantul nostru Răz-
van Itu a cîșligat concursul 
internațional de tenis pentru I juniori (care contează pentru 
clasamentul mondial al aces
tora), desfășurat la Praga și I dotat cu „Cupa de Cristal". în
finala probei de simplu el l-a 
învins pe cehoslovacul Vizner, 
cu 7—5, 6—4, după ce în se- 

Imifinale dispusese de un alt 
reprezentant al țării gazdă, 
Brucek. cu 6—2, 6—1.

I Reamintim că Răzvan Ilu 
terminase învingător și în con

cursul anterior, de Ia Bratisla- 
Iva, atît în proba individuală,

cit și în cea de dublu, alături 
de Marian Onilâ.

TURNEU INTERZONAL DE ȘAH
ZAGREB, 22 (Agerpres). — 

Cu o rundă înainte de încheie
rea turneului interzonal de șah 
de la Zagreb, în clasament se 
menține lider V. Korcinol cu 
10,5 puncte (1), urmat de El- 
vest 10 p, Nikolici — 9,5 p, 
Seirawan, Nogueiras și Gran
da cite 9 p etc. în runda a 
16-a Inkiov a cîștigat la Torrtf, 
Nikeiici la Einhorn, Elvest la 
Miles, Polugaevski l-a învins pe 
Pinter, Barlov a pierdut la Kor- 
cinoi.

RECORD MONDIAL LA CICLISM
MOSCOVA, 22 (Agerpres). 

Cu prilejul concursului ci
clist desfășurat pe velodromul 
olimpic din Moscova, sportivul 
sovietic Viaceslav Ekimov a 
stabilit un nou record mondial 
pe distanța de 5000 m cu 
timpul de 5:48,51.

| • MECIURI AMICALE @ MECIURI AMICALE G
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JOCURILE PANAMERICANE
NEW YORK (Agerpres). — Con

cursul feminin de gimnastică din 
cadrul Jocurilor Panamericane de 
la Indiana polis a fost cîștigat de 
echipa S U.A., cu 385.950 puncte, 
urmată de formațiile Cubei — 
376,375 p și Canadei — 368,325 p.

In turneul de fotbal, în meciul 
pentru locurile 3—4, selecționata 
Argentinei a învins cu scorul de

5—4 (după executarea loviturilor 
de la Li m) echipa Mexicului. Fi
nala se va dispu! a între formați
ile Braziliei și Chile.

Partidele semifinale din turneul 
masculin de baschet s-au înche
iat cu următoarele rezultate : 
S.U.A. — porto Rico 80—75 (39—34) ; 
Brazilia — Mexic 137—116 (61—52).

Fotbal

• Pregătiri ale echipelor italie
ne: Milan a dispus de Lazio cu 
2—1 (Van Bastan a marcat un goi 
pentru învingători), Intemazlona- 
le a terminat la egalitate cu F.C- 
Porto (1—1). la Cesena, golurile 
fiind marcate de Altobelli, respec
tiv Gomes. Avellino a fost Învinsă 
acasă de Olimpiakos Pireu (0—1), 
Iar Pescara șl Ascoli au încheiat 
nedecis (2—2). o formă remarca
bilă arată Juventus, care a dis
pus. cu 4—2, de Bologna. Ian 
Rush a marcat de două ori. De 
cînd britanicul se află ia „Juve“ 
a Înscris 10 goluri 1

• ABATORUL — METALUL 
I BUCUREȘTI 2—1 (1—1). Au în- 
I sc-ris: Calianu (min. 32) și Huța- 

nu (mân. 48) pentru Abatorul, 
I respectiv P. Mihai (min. 38). (P.

PEANA, coresp.)

9 F.C. CONSTANTA — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA 4—1 (2—1).

IAu marcat: Popa (min. 10), Za- 
hiu (min. 25) și Iovănescu (miin.

55 și 70 — ambele din 11 m), res
pectiv Stamate (min. 2.0).

O I.M.U.-C.S.Ș. MEDGIDIA — 
F.C.M. PROGRESUL BRAILA 2—3 
(1—2). Golurile au fost marcate 
de Marin (min. 5). Văsîi (imin. 25) 
și Stamate (min. 70) pentru brăi- 
leni, respectiv Slpineac (min. 40) 
și Horga (min. 75). Ambele parti
de au avut loc la Medgidia. (N. 
CARABAȘ, coresp.).

la Galați „CGMCURSUL PRIETENIA" IA VOLEI JUNIORI
iți cunoaște 
tmosfera spe- 
or internațio- 
ea de a 19-a 
Lilui Prietenia" 
i. Și-au a- 
ea echipe din 
ovacia, R.P.D.
R.D. Germa- 

lânia I și II, 
. — compeii- 
interes major 
rilor de volei.

pînă acum, 
te, U.R.S.S. a 
e 9 ori. Bul- 
;ia, R.D. Ger

mană șl Polonia de către două 
ori. România o dată.

în vederea acestei competiții 
internaționale, organele locale 
au depus toate eforturile nece
sare pentru asigurarea unor 
condiții foarte bune de desfă
șurare a întrecerilor (pregăti
rea sălii, a vestiarelor, a cen
trului de presă ș.a.). Pentru 

antrenamente, oaspeții au la 
dispoziție Sala Universitatea și 
pe cea a. Liceului industrial nr. 1.

In întrecerea care începe as
tăzi și durează pînă la 30 au
gust echipele sînt împărțite în 
două grupe: A —R.P.D. Coreea

nă, Cuba, Polonia, România II, 
U.R.S.S.; B — Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Româ
nia I, Ungaria.

Programul de azi, de la ora 
10,30 : R.D. Germană — Ceho
slovacia; de la ora 15: Cuba— 
R.P.D. Coreeană, Festivitatea de 
deschidere, Polonia — U.R.S.S., 
România I — Bulgaria; luni, 
de la ora 10,30 : România II, 
Cuba, R.P.D. Coreeană — Polo
nia ; de la ora 15 : Bulgaria — 
R. D. Germană, Ungaria 
România I.

Telemac SIRIOFO!

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• PE SCURT • PE SCURT ® PE SCURT •
ATLETISM. © Cu o săptămină 

înaintea C.M. se desfășoară cam
pionatele R.D.G., în cadrul căro
ra au fost obținute cîteva rezul
tate de primă mărime : 400 m — 
Thomas schonlebe 44,48 — record 
european, prăjină : Uwe Lan- 
ghamm-er 5.65 țn — record na
tional, ciocan — Ralf Haber 81 84 
m : femei : 400 m — Petra MUller 
49,64 — cel mal bun rezultat
mondial al sezonului, 800 m — 
Christine Wachtel 1:55,86 —
c.m.b.r.m.s., 400 mg — Sabine
Busch 53.24 — record mondial,
disc — Eke Wyludda 71.64 m — 
record mondial de junioare. © 
Concurs tn Berlinul Occ. con- 
tind pentru „Marele Premiu 
tAAF-Mobil" : 100 m : Smith
(S.U.A.) 10.12, 200 m : Lewis
(S.U.A.) 20.99 4Oo m : Reynolds 
(S.U.A.) 44.49, 800 m : Konchel-
lah (Kenya) 1 :44,40, 110 mg :
Foster (S.U.A.) 13.21. 400 mg : 
Moses 47.82. Harris (ambii 
S.U.A.) 47.92, 4X100 m : S.U.A.
38.18 c.m.b.r.m.s.. înălțime : Pa- 
klin (U.R.S.S.) 2.34 m. lungime : 
Mvricks (S.U.A.) 3.24 m. prăji
nă : Bubka (U.R.S.S.) 5.80 m. c'o- 
can : Sahner (R.F.G.) 79.88 m. Sedîh 
(U.R.S.S.) 79.12 m ; femei : 100
m: Devers (S.U.A.) 10.98. 200 m : 
tsalenko (Canada: 22.55, 800 m : 
Ouirot (Cuba) 1:56,56. 100 mg :

Joyner-Kersee (S.U.A.) 12,81,
înălțime : Kostadinova (Bulga
ria) 1.98 m. suliță : Thyssen 
(R.F.G.) S9.68 m.

BASCHET © Turneu' feminin 
la Sofia : U.R.S.S. — Polonia 
93—49. Iugoslavia — R.P. Chineză 
78—64. Bulgaria — spania 91—76.

HOCHEI PE GHEAȚA © La 
Tampere : Finlanda — Suedia
0—2 (în primul meci scorul a 
fost 3—6) © In meci amical: VSH 
Kosice — SKA Leningrad 5—2.

HOCHEI PE IARBA © C.M. 
de >a Moscova (bărbați) : Olan
da — Spania 1—0. M. Britanie — 
Belgia 4—1 Scoția —- Italia 1—0.

TENIS A în turul doi al tur
neului feminin de la Toronto, 
jucătoarea vest-germană Bettina 
Bunge a învins-o cu 6—1, 6—2 
pe Mariana Roidan (Argentina), 
iar Eva Pfaff (R.F. Ge-monia) a 
dispus cu 6—3. 7—6 de Tina Mo- 
■dhuki cS.U.A.) © tn optim! de 
finală la Cincinnati (Ohio), cam
pionul nigerian Nduka Odlzor 
1-a eliminat cu 6—4. 7—5 pe a- 
mericanul Jonathan Canter, 
vest-germanul Boris Becker 1-a 
învins cu 6—4. 7—6 pe Derrick 
Rostango (S.U.A.). iar suedezul 
Stefan Edberg a cîștigat cu 6—3. 
6—1. nartlda cu francezul Tarik 
Benhablles.

© Campionatul U.R.S.S. a con
tinuat cu meciurile etapei a 21-a: 
Spartak Moscova — Zenit 2—2. 
Dnepr — Guria Lenclutk! 3—1. 
Donețk - Dinamo Tbilisi I—0, 
Ț.S.K.A. — Erevan 1—0. Jalghlria
— Harkov 2—0, Dinamo Minsk — 
Torpedo Moscova 3—1, Alma Ata
— Dinamo Kiev 1—1. Pe p-lmele 
locuri : Spartak 39 p. Dnepr șt 
Jalghlris cu cite 27 p (toate cu 
cite 21 de meciuri).

© Fratele lul Diego Maradona 
(Napoli), talentatul Hugo Mara
dona. tn vîrstă de 18 anl, va Juoa 
la o altă echipă Italiană, la As- 
eoll. unde are un contract pe un 
an. Inițial era vorba ca Hugo să 
joace alături de fratele său, dar 
între timp Napoli l-a angajat pe 
brazilianul Careca.

© înaintea Începerii unor cam
pionate au avut loc partide pentru 
Supercupa națională. Despre 
unele am relatat. Iată ș! alte re
zultate : Elveția : Xamax Neuchâ- 
tel — Young Boys Berna 3—0 I 
Polonia : Gornik Zabrze — Slask 
Wroclaw o—!. Anglia : Ever
ton — Coventry 1—0.

© tn Brazilia, 13 echipe din li
gile superioare ale diferitelor sta
te au propus Confederației b**a- 
zll ene de specialitate să Înfiin
țeze o singură ligă superioară, ou 
28 de formații din țară (cele mal 
bune ale statelor). Un verdict nu 
a fost Încă dat.

© Frank Stapleton. de 56 ori 
internațional al reprezmtat'vel 
Irlandei, loacă acum la Ajax.

Numărul următor

al ziarului nostru

va apărea marți 25 august



Campionatele Europene de natație

NOEMI LUNG DIN NOI P£ PODIUM:
MEDALIE DE DRONE LA 200 m

STRASBOURG, 22 (prin te
lefon, de la trimisul nostru 
special). Penultima zi a ma
rii Întreceri a natației eu
ropene ne-a oferit satisfac
ția de a vedea din nou o 
înotătoare 
dium, ___ „
tivă Noemi Lung, 
aflat și azi (n.r, ieri), 
patru zile foarte solicitante de 
concurs, în luptă pentru su
premație, în două curse grele. 
In prima, 200 metri în proce
deul procedeelor, unde a cuce
rit aurul pe 400 metri, băimă- 
reanca a acces cu al doilea 
timp al seriilor, 2:16,77. Cursa 
decisivă a fost extrem de dis
putată. Dacă Komelia Sirch a 
luat destul de repede avantaj, 
în urma el s-au succedat 3—4 
sportive. Noemi a fost a treia 
după fluture (30,36), a doua 
după procedeul spate (1:03,77), 
s-a văzut a patra după bras 
(3:44,73), pentru a remonta 
spectaculos pe ultimii 50 de 
metri la craul, obținînd meda
lia de bronz, cu 2:15,84, față de 
2:15,89, al înotătoarei sovietice 
Elena Dendeberova. (Pe pri
mele locuri : 1. Sirch, din R. D. 
Germană, 2:15,04, 2. Hunger,
R. D. Germană, 2:15,27). La ci- 
teva zeci de minute 
ceasta finală, Noemi 
ticipat la una, in 
feminin, 800 metri 
fost o finală pentru 
tației, din moment 
MShring, din R.D.G., 
rit sub 8:20, aducînd recordul 
lumii la 8:19,53. Noemi Lung 
a încercat să țină ritmul, dar 
in cele din urmă s-a clasat pe 
poziția a cincea, în 8:39,07.

Ștafeta de 4X100 metri mixt 
a obținut în serii 4:22,91, și a 
ratat intrarea în finală pentru 
doar 4 sutimi de secundă.

în ceea ce privește marile 
rezultate înregistrate acum la 
Strasbourg, este comentat mai

seamă cel al brasistei Silke

română pe po- 
Este admirabila spor- 

, care s-a 
I, după

după a- 
a mai par- 
maratonul 
liber. A 

istoria na- 
ee Anke 

a cobo-

cu
IlSrner, sportivă care a trecut 
prima din lume sub limita 
de 1:08 pe 100 metri. Se vor
bește și despre timpul unguru
lui Josef Szabo — 2:13,87 la 200 
metri, în același procedeu, re
cord european, dar mare vil- 
vă a fost produsă de întîmpla- 
rea din disputa ștafetelor mas
culine de 4X100 metri liber. 
Care sînt faptele? După ce a 
devenit, dimineață, în serii, cel 
mai rapid înotător pe sută, cu 
49,51, Stephan Caron a ridicat 
tribunele în picioare, după-a
miază, cind a înotat în finală, 
din nou în primul schimb al 
cvartetului francez. El a smuls 
alte fracțiuni performanței con
tinentale, aducînd-o la 49,35. 
întrecerea a continuat în ritm 
ridicat, echipa R.D. Germane a 
trecut prima cu 3:19,17, record 
european, Franța a fost a do
ua. Ropotele de aplauze pre
găteau premierea dar, după o 
așteptare ciudat de lungă, s-a 
anunțat că ștafeta gazdelor a 
fost descalificată pentru că 
Laurent Neuville a plecat al 
doilea, mal înainte însă ca vi- 
tezistul nr. 1 al Europei să a- 
tingă placa. Ce reprezintă *- 
ceasta pe cronometru ? Filmul 
a arătat că n-a fost vorba de- 
cît de 7 sutimi de secundă! Și 
așa, R.F. Germania a trecut pe 
locul 2, U.R.S.S. pe 3, france
zilor rămînîndu-le doar conso
larea cu isprava lui Caron și 
a Cathrinei Plewinski, bronz 
la 100 metri fluture, care a a- 
dus țării sale prima medalie la 
feminin, după 20 de ani 
mai amintiți pe Christine 
ron?).

Apropo de recorduri, se 
că vor maj fi- „Unul în 
sigur" — ne spune Tamara 
Costaehe. Cea mai bună sprin
teră a lumii a avut la antrena
mente timpi uimitori, înotîpd, 
pentru prima oară, sub 11 se-

cundc ce

Noemi Lung

25 
de metri, 
ceea ce în
seamnă 
acel 25,28
50 metri, 
oreciat 
Madrid.
Campiona

tele Mon
diale. drept 
„fantastic", 

se află în
pericol. Dar
51 Luminița 

aceeași probă.

că 
pe 
a- 
la 
la

Dobrescu are. în 
gînduriie sale îndrăznețe, după 
cum Stela Pura sau Noemi 
Lung la 200 metri fluture. Anca 
Pătrășcoiu sau Andreea Si- 
gbiarto la 200 metri spate pro- 
punîndu-si fiecare, după puteri, 
o clasare cit mai bună în ie
rarhia continentală.

Geo RAEȚCHI

• La ora închiderii ediției se 
dispută meciul de polo Româ
nia — Iugoslavia din cadrul 
grupei A. Reamintim că dumi
nică, echipa noastră joacă ul
tima partidă, cu Spania.

IN

S-AU
(v-o
Ca

pare 
mod

e FIȘIER ®
4X100 metri (M): 1. R.D. GER

MANA, (RICHTER, FLEMMING, 
ZESNER, LODZIEWSKI) 3:19.17 
(rec. european). 2. R.F.G. 3:20,51, 
3. U.R.S.S. 3:21,14;. 200 metri
bras (M) : 1. J. SZABO (UNGA
RIA) 2:13,87 (rec. european), 2. 
S. Sokolowski (U.R.S.S.) 2:14,97,
3. A. Moorhouse (Manea Brita
nie) 2:15,78 ; 100 metri fluture (F):
1. KRISTIN OTTO (R.D.G.) 59,52,
2. "Blrte Weigang (R.D.G.) 59,59.
3. Katerlne Plewinski (Franța)
59,89; 100 metri bras (F): 1. SIL
KE HORNER (R.D.G.) 1:07,91
(rec. mondial), 2. Manuela della 
Valle (Italia) 1:09,66, 3. Sylvia
Gerasch (R.D.G ) 1-.09,83 ; 40® metri

liber (M) : 1. U. Dassler (R.D.G.) 
3:49,19 2. R. Henkesl '
3:49,28. 3. T. Fahrner
3:49,82; platformă (M): 1. G. 
GIOGOVADES (U.R.S.S.) 615,63 p,
2. A. KiHa«t (R.F.G.) 570,24 p, 3. S. 
Haage (R.D.G.) 562,33 p; polo,
grupa A: U.R.S.S. — Bulgaria
8—6, Spania — italia 7—10. R.F.G. 
— Iugoslavia 8—1.1, grupa B: O- 
landa — Suedia 12—4, Polonia — 
Marea Britanie 12—2, grupa C: 
Turcia — Elveția 11—4, Ceh-o slova
cia — Malta 20—5, feminin: Marea 
Britanie — Belgia 9—10, R.F.G. — 
Norvegia 11—8, Olanda — Ungaria 
11—8.

(R.F.G.)
(R.F.G.)

DUISBURG, 22 
fon, de la trimisul 
cial). Sîmbătă, în

ȘAPTE ZILE PÎNĂ LA „MONDIALELE"J9

C.M. DE LUPTE GRECO-ROMANE 
IN PLINĂ DESFĂȘURARE

CLERMONT FERRAND, 22 
(prin telefon). în Sala Sportu
rilor din localitate au conti
nuat întrecerile Campionatelor 
Mondiale de lupte greco-ro- 
mane, la care au fost înscriși 
202 concurenți. în ziua prime
lor cinci finale au concurat și 
doi reprezentanți ai țării noas
tre, ambii angajați în lupta 
pentru cucerirea medaliilor de 
bronz : Sorin Herțea (82 kg) și 
Vasile Andrei (100 kg). In me
ciul decisiv pentru treapta a 
treia a podiumului de premie
re, Vasile Andrei l-a Intîlnit pe 
J. Gotte (R.D.G.). După cum 
este cunoscut, multiplul cam
pion al țării noastre a cîștigat 
partida din finala mică, obți- 
nînd medalia de bronz. Repre
zentantul țării noastre s-a do
vedit net superior adversaru
lui, conducînd lupta pe tot 
parcursul intilnirii. în final, V. 
Andrei a obținut victoria la 
puncte (9—2). în disputa hotă- 
rîtoare din grupă, Andrei fuse
se învins la puncte de G. Gu- 
dalauri (U.R.S.S.). Sorin Her
țea, după ce' a fost depășit 
greu la puncte (0—2) de T. 
Comaromi (Ungaria), clasîn
du-se pe locul secund în gru
pă, a pierdut la limită (3—4) 
partida pentru locul 3, în fața 
lui S. Nașeviei (U.R.S.S.), cla-

ÎNTRECERILE C. M •»

foarte multe probe 
echilibru deosebit 
de rezultate de 

proporție de masă, 
determina, desigur, 
echilibrate, la înalt

Ca de fiecare dată înaintea 
unei competiții atletice inter
naționale de vîrf se prospec
tează șansele sportivilor pentru 
cucerirea medaliilor, în special 
a celor de aur. Campionatele 
Mondiale, care încep sîmbătă, 
la Roma, evident nu pot face 
excepție. Am răsfoit și noi nu
meroasele file cu rezultatele 
concursurilor acestui sezon și 
după ce am cercetat în amă
nunțime bilanțul mondial ’87 
am ajuns la următoarele con
statări :
• La

există un 
determinat 
valoare, în 
ceea ce va 
și întreceri 
nivel.

• Sînt însă unele probe la 
care rezultatele din acest an, 
constanța lor, deci valoarea 
propriu-zisă a unuia sau a al
tuia dintre viitorii competitori 
conduc la constatarea logică a 
existenței unor ... soliști, 
a unor 
Johnson 
100 m), 
(12:58,39 
Bubka - 
prăjină), Serghei 
U.R.S.S. (83,48 m 
Ingrid Kristiansen 
(31:15,66 la 
Kostadinova 
la înălțime), 
— U.R.S.S. 
tate), Diana 
(74,08 m la 
ner — S.U.A. (6979 p la hcp- 
tatlon) ș.a.
• Există alte probe la care 

■bilanțul mondial ’87 începe cu 
performanțe care reprezintă 
noi recorduri ale lumii și totuși

, deci 
mari faVOTÎțf:_*Ben 

(9,95 la 
- Maroc 

m), Serghei 
(6,03 m la 

Litvinov _ — 
la ciocan), 
— Norvegia 
m), Stefka 

— Bulgaria (2,06 m 
Natalia Lisovskaia 
(22,63 m la greu- 
Gansky — R.D.G. 
disc), Jackie Joy-

— Canada
Said Aouita 

la 5000
- U.R.S.S.

10 000

atleții respectivi sînt doar fa- 
voriți, dar nu cvasi-certitudini ! 
Italianul 
campion 
așteptat 
22,91 m 
întrecut 
Werner 
european ’86, 
aruncările pește 22 
în, acest an). Alțl 
mondiali aflați în 
tuație sînt, după părerea noas
tră : suedezul Patrick Sjoberg 
(2,42 m kr înălțime), Jackie 
Joyner (7,45 m la lungime) și 
chiar Petra Felke — R.D.G. 
(78,90 m la suliță) etc. Ei pot 
învinge, ceea ce ar fi normal, 
dar tot atît de bine pot fi și 
întrecuți, ceea ce nu ar fi însă 
o surpriză !
• în situație identică, deci 

capi de listă, dar nu sînt re
cordmani mondiali, se află Ro
bert Emmian — U.R.S.S. 
(8,86 m la lungime), Danni Har
ris — S.U.A. (47,56 la 400 mg), 
Sigi Wentz — R.F.G. (8645 p 
la decatlon), Anclia Nuneva — 
Bulgaria (10,86 la 100 m), Chris- 
tin Wade — Marea Britanie 
(4:00,73 la 1500 m), UIrike Bruns 
— R.D.G. (8:38,08 la 3 000 m) 
etc.

• Grosul îl formează însă 
probele la care numărul can- 
didaților la medalia de aur este 
destul de mare.

★
Atleții români se vor număra 

printre participanții la această 
a doua ediție a campionatelor 
lumii și, deși, evident, dispu
tele vor fi aprige, nutrim spe
ranța că unii dintre ai noștri 
se vor afla în întrecere directă 
pentru un loc pe podium. Va 
fi greu, indiscutabil, dar nu și

Alessandro Andrei, 
olimpic în 1984, ne- 

recordman mondial, cu 
la greutate, poate fi 
„acasă" de elvețianul 
Giinthoer, 

mai
campionul 

constant în 
m (22,47 m 
recordmani 
aceeași si-

Vasile Andrei

sîndu-se 
locul 4.

Petre Cărare 
s-a compor
tat slab, fi
ind eliminat 
după prime
le două tu
ruri.
Pentru cei

lalți trei con- 
curenti ro
mâni. care ____ ______
au început 
competiția ulterior, Mihai Cis- 
maș (52 kg), Ilie Matei (90 kg), 
Ion Grigoraș (130 kg), sîmbătă 
a fost o zi deosebit de impor
tantă. Mihai Cismaș l-a întîl
nit, pentru locul I în grupă, pe 
francezul R. Serge. Ilie Matei, 
tot în grupă, s-a calificat în 
finala de trei, alături de A. 
Komcev (Bulgaria) și V. Popov 
(U.R.S.S.). Ion Grigoraș, în
vins în serie de campionul 
mondial T. Johansson (Suedia), 
a luptat cu D. Koslowski 
(S.U.A.) pentru locul 2 în gru
pă.
• Pînă la închiderea ediției 

nu ne-au parvenit rezultatele.

pe 
La 

68 kg.

LA CAIAC
DISPUTAT PRIMELE TREI FINALE

(prin tele- 
nostru spe- 
decorul pi

toresc al lacului Wedau, pe o 
vreme călduroasă și în fața 
unei asistențe record, s-au 
disputat primele trei finale 
în probele de caiac. Prezente 
la startul fiecăreia din ele, 
echipajele noastre au evoluat 
sub așteptări, pierzînd teren 
în special pe porțiunile de 
finiș, clasîndu-se surprinză
tor de modest. Iată cursele în 
ordinea desfășurării lor : 
(fete) — 500 m: Marina 
cur, Luminița Munteanu, Te- 
cla Borcănea, Mihaela Nedejde 
au avut un start bun, pe cu
loarul doi, dînd impresia că-și 
pot adjudeca una dintre me
dalii. N-au rezistat însă, pînă 
la urmă, atacului „primelor 
trei", pierzînd „bronzul" 
diferență
1. R.D.G.
1:38,66, 3.
ROMÂNIA 1:40,30, 5. Bulgaria,

„I 
minimă. 
1:35,10, 
U.R.S.S.

K-4 
Ciu-

la
Ordinea : 

2. Ungaria 
1:40,11, 4.

w ■ ■

imposibil ! Nenumăratele ore 
de intensă și serioasă pregă
tire, experiența 
condițiile 
acum, în 
cate !

de concurs, 
create trebuie să fie 
mod firesc, valorifi-

Romeo VILARA

6. Suedia, 7. Canada, 8. R.F.G., 
9. S.U.A.

K-2 (băieți), — 1000 m:
Campionii mondiali Daniel
Stoian și Angelin Velca au 
dezamăgit. Ei s-au numărat
printre protagoniștii finalei doar 
o jumătate de cursă, cînd au 
„rulat" dinamic, intr-un pluton 
fruntaș de 4. După 500 m, însă, 
au fbst... înghițiți de 
terminînd cursa 
Rezultate: 1.
(Jan Ferguson, 
nald) 3:22,71, 2.
3. R.D.G. 3:24,84, 4. S.U.A., 
Norvegia, 6. Anglia, 7. U.R.S.S.,

. . pluton,
la periferia lui. 
Noua Zeclandă 
Paul Mac Do-
Franța 3:23,03;

5.

8. ROMÂNIA 3:28,30. 9. Unga
ria.

K-4 (băieți) — 1000 m : A. 
Popa, A. Dulău, I. Constantin, 
N. Feodosei au făcut un traseu 
mediocru, clasîndu-se penulti
mii. Rezultate : 1. Ungaria
3:01,21, 2. Suedia 3:02,20,
U.R.S.S. 3:02,31, 4. S.U.A., 
Polonia, 6. Noua Zeelandă, 
R.D.G., 8. ROMÂNIA 3:08,00, 9. 
Cuba.

întrecerile se încheie dumi
nică cu celelalte 7 finale în 
probele de caiac (dimineața — 
viteză, după-amiază — fondul).

Vasile TOFAN

3.
5.
7.

CAMPIONATUL MONDIAL DE CANOTAJ
LA ORA STARTULUI

între 24 și 30 august, pe pista 
de apă de la Bagsvaerd, în a- 
propiere de Copenhaga, se va 
disputa Campionatul Mondial 
de canotaj, după următorul pro
gram : 24 și 25 august, califi
cările ; 27 august, semifinalele; 
29 și 30 august, finalele. Com
petiția este precedată de Con
gresul federației internaționa
le, care a fost găzduit de ora
șul Broendby, în ziua de 22 
august.

După pregătirile asidue pe la
cul Snagov, reprezentanții noș
tri au plecat ieri în Danemar
ca, cu echipaje complete în

probele feminine și cu două 
echipaje de băieți (2 rame f.c. 
și 2+1 rame). Ei au de apărat 
prestigiul școlii românești de 
canotaj, așa cum au făcut-o, 
de altfel, și cu un an în ur
mă, la Notthingham, cînd s-au 
întors, tot de la „mondiale", cu 
3 medalii de aur, 2 de argint și 
1 de bronz. Printre „tricolori", 
nume respectate in orice regată 
internațională, cum ar fi Rodi- 
ca Arba, Olga Homeghi, Ma
ria Sava, Lucia Toader, Elisa- 
beta Lipă, Marioara Popescu, 
Dimitrie Popescu, Vasile To- 
moiagă.

„Turneul Prietenia*4 la handbal pentru juniori

VICTORIE PREȚIOASA A ECHIPEI ROMÂNIEI:— .>

29-24 CU SELECȚIONATA R. D. GERMANE
TIMISOARA, 22 (prin tele

fon). Sîmbătă seara. în sălile 
de sport „Olimpia" din Timi
șoara si „Viitorul" din Lugoj, 
s-au încheiat meciurile în cele 
două serii ale ediției a XX-a 
a „Turneului Prietenia" la 
handbal pentru juniori. La Ti
mișoara. într-o partidă de mare 
atracție, reprezentativa A a țării 
noastre, la capătul unei evolu
ții cu adevărat de excepție, a 
întrecut formația R. D. Germa
ne cu 29—24 (16—9). Echipai
României are meritul de a se 
fi detașat la șapte goluri (10—3. 
min. 16). depășind o 
foarte bună, avansată si 
obstrucționistă, pe care 
puns-o eu pase rapide 
omului aflat în poziție 
de aruncare la poartă. Desigur, 
întreaga 
obținerea 
omul cel 
librat, si 
eficace, i 
bcrt Lieu, care a înscris 9 go-

apărare 
deseori 
a stră- 
trimise 
ideală

echină are merite in 
i acestei victorii, dar 

mai lucid, mai echi- 
prin aceasta cel mai 

a fost din nou Ito-

Iuti din acțiune. Apărarea a 
lost si ea la înălțime. îndeo
sebi datorită intervențiilor foar
te sigure ale portarului Liviu 
Ianoși. Marcatori: Licu 10. Gali 
6 (toate din aruncări de la 7 
m). Bursuc 5. Cicu 4, Urs 3 și 
Popovici pentru echipa Româ
niei. respectiv Wagner 7. Bolk 
6. Tiaub 4. Bock 4. Ganschow 
2 ?i Markus. Au arbitrat foarte 
bine R. Petkoy și S. Saev (Bul
garia). Cu această victorie re
prezentativa A a tării noastre 
s-a clasat pe locul secund în 
seria B cu 7 p., golaveraj +25, 
primul loc fiind ocupat de e- 
chipa Cehoslovaciei, tot cu 7 p., 
dar cu golaveraj +32. Locul 3 — 
R. D. Germană 4 p.. 4. Polonia 
2 p.. 5. R.P.D. Coreeană 0 p.

Polonia — R.P.D. Coreeană 
38—26 (18—11). Cei mai eficienți 
au fost Maslon 10 si Mork-’’ '■ 
8 de la învingători, resp 
Tho Hyong si Li Chon, cu 
5 goluri. Arbitri: Al. Isop și 
Gh. Mihalașcu (România).

La Lugoj. Ungaria a dispus

marcatori: Eles 11. Vo- 
de
6.
Au

la învingători. Fer- 
Năstase si Găbrean 
arbitrat: G. Gyulai 
si . St. Georgescu 
U.R.S.S. — Bulgaria

de România B cu 30—22 
(13—11). învingătorii s-au des
prins abia în ultimele mir.ute. 
Printre
Ieht 6 
meșan 
cite 5.
(Ungaria) 
(România). 
31—15 (15—7). Cei mai eficace : 
Karpuk și Volovik cite 5 go
luri pentru formația sovietică, 
respectiv Viktorov 4 si Nau
mov 3. Au arbitrat: Gh. Șandor 
și N. Iancu (România).

Clasamentul seriei A: 1. 
U.R.S.S. 6 p.. 2. Ungaria 4 p.. 
3. Cuba 2 p.. 4. Bulgaria 0 p.

Programul turneului final, 
luni: U.R.S.S. — România A- 
si Cehoslovacia — Ungaria, in 
Sala „Olimpia" din Timișoara 
(în deschidere — R.P.D. Core
eană — România B); Cuba — 
Polonia si R- D. Germană — 
Bulgaria, în Sala Sporturilor 
din Sînnicolau Mare.

Ion GAVRILESCU


