
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IN UNITĂȚI AGRICOLE

Proletari din toate țările, tmiți-vS J

portul
DIN MAI MULTE JUDEȚE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a continuat, joi. vizita de lucru 
in agricultură. Au fost vizitate 
și examinate culturi ale unor 
unităti agricole din județele 
Iași, Vaslui, Galati, Brăila, Tul
eta, Constanta si Ialomița.

In cadrul amplului dialog do 
lucru purtat si in această zi ca 
primii secretari ai comitetelor 
județene de partid si alte cadre 
de răspundere, cu țărani coope
ratori, mecanizatori, specialiști, 
secretarul general al partidului 
a analizat, la fata locului, sta
rea de vegetație a culturilor, 
stadiul organizării lucrărilor 
specifice de toamnă — strin- 
gerea operativă si fără pierderi 
a recoltei, desfășurarea în 
timpul optim si la un inalt ni
vel calitativ a însămîntărilor 
—, alte importante probleme 
privind rezultatele obținute, 
pregătirea temeinică a produc
țiilor viitoare, asigurarea con
dițiilor tehnico-materiale pen
tru realizarea, Ia toate cultu
rile, în fiecare unitate, a unor 
recolte sporite, în concordantă 
cu obiectivele noii revoluții a- 
grare, eu sarcinile ce revin 
agriculturii noastre socialiste 
din hotărîrile Congresului al 
XlII-Iea al partidului.

Continuînd analiza desfășu
rată în ziua precedentă în ju
dețul Iași, secretarul general al 
partidului a vizitat, in cursul 
dimineții, COOPERATIVA A- 
GRICOLA DE PRODUCȚIE 
SCHITU DUCA din cadrul Con
siliului unic agroindustrial de 
stat $i cooperatist Ciorteșii, 
unde, examinînd starea cultu
rilor. a 
unitate, 
bine si 
crările 
solului, 
mai bune. S-a arătat că trebuie 
trase toate concluziile din felul 
cum s-a lucrat, indieîndu-se să 
fie făcută evaluarea exactă a 
producțiilor în fiecare unitate 
agricolă, atit la porumb și floa- 
rca-soarelui, culturi.

Elicopterul 
aterizat apoi ____
OPERATIVEI AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE CODAESTI, jude
țul Vaslui. Au fost examinate 
mai multe sole, apreciindu-se ca 
bună starea de 
Secretarul general al partidului 
a subliniat din nou că atunci 
cind lucrările se fae la timp și 
de bună calitate rezultatele sînt 
pe măsura muncii depuse.

Următoarele unităti vizitate 
au fost COOPERATIVELE A- 
GRICOLE DE PRODUCȚIE 
ZAPODENI și STEFAN CEL 
MARE. In această zonă neiri
gată a județului, unde se cul
tivă îndeosebi porumb, s-a a- 
preciat, pe baza estimărilor 
făcute la fața locului, că vor 
fi realizate recolte bune.

La COOPERATIVA AGRI
COLA DE PRODUCȚIE PO- 
CHIDIA din cadrul Consiliului 
unic agroindustrial Tutova, 
secretarul genera] al partidului» 
împreună cu specialiștii, a C- 
xaminat măsurile ee se impun

au luat
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Progresul a fost confirmat strălucit ja C. E. de natafie

PROBA DE VALOARE A ÎNOTULUI FEMININ ROMÂNESC A MARCAT

i

subliniat că în această 
dacă s-ar fi muncit mai 
ar fi fost efectuate lu- 
cerute, dc prelucrarea 
rezultatele puteau fi

cit si Ia celelalte

prezidenția! a 
pe terenurile CO-

vegetație.

pentru stringerea fără pierderi 
a recoltei, pentru creșterea po
tențialului productiv al pămîn- 
tului.

Au fost vizitate, în conti
nuare. unităti agricole din ju
dețul Galati. La analiză. înce
pută pe terenurile COOPERA
TIVEI AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE COROD,
parte factori de răspundere, 
specialiști.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a atras atenția asupra faptului 
eâ evaluarea producției la cul
turile de toamnă nu corespunde 
realității din teren, lucru de
monstrat de măsurătorile efec
tuate in toate solele cercetate.

Următoarea unitate vizitată a 
fost COOPERATIVA AGRI
COLĂ DE PRODUCȚIE SCHE
LA. cunoscută prin rezultatele 
sale deosebite la producția ve
getală si animalieră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat calitatea lucrării 
pămintului. starea culturilor si 
a adresat felicitări cooperatori
lor pentru rezultatele obținute.

Vizita secretarului general al 
partidului a continuat in jude
țul Brăila. La COOPERATIVA 
AGRICOLA DE PRODUCȚIE 
CAZASU, au fost prezentate 
sole cultivate cu porumb si 
floarea-soarelui cu o densitate 
marc a plantelor, unde măsură
torile atestă recolte de peste 20 
tone la hectar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat pe cooperatori pen
tru producțiile ce le obțin si 
Ie-a urat să se înscrie, prin 
rezultatele lor viitoare, în cri
teriile de acordare a înaltului 
titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

La ÎNTREPRINDEREA A- 
GRICOLA DE STAT INSULA 
MARE A BRĂILEI. în cadrul 
fermei Lunca, din complexul 
Filipoiu, secretarul general al 
partidului a fost informat des
pre organizarea teritoriului și 
asolamentelor. despre nivelul 
producțiilor estimate la porumb 
și soia. ,

Secretarul general al partidu
lui a adresat felicitări specia
liștilor pentru realizările lor, 
precum și îndemnul de a acțio
na în continuare în vederea 
creșterii potențialului produc
tiv al pămintului, pentru a ob
ține recolte cit mai bogate.

In județul Tulcea, vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
început la ÎNTREPRINDEREA 
AGRICOLA DE STAT---------
NU. Secretarul general 
dului a vizitat sole 
cu porumb, sfeclă de zahăr și 
soia. Atît la porumb — culti- 
vat în terenuri irigate —, cit și 
la sfecla de zahăr au fost es
timate nivele ridicate de pro
ducție.

Următoarea unitate vizitată a Ș elev al antrenorului Zeno Giu- 
fost ÎNTREPRINDEREA AGRI- g rasa, a cîștigat proba de 100 
COLA DE STAT RAHMANU, g m spate în 1:01,53 (în primul 
situată In zona de sud a ju- ‘ avion
dețului. Au fost analizate u- 
nele sole irigate, cultivate cu 
porumb, aparținînd cooperati
vei agricole de producție și în
treprinderii agricole de stat din 
această localitate.
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CEA MAI PUTERNICA ÎNTRECERE DIN
• Tamara Costachc și Nocml Lung, doua mari campioane.

incontestabile talente • „BâFrinul conlincnr ;a

de ia distanta cu America

ULTIMII ANI
iar alături dc de - alte
avans la dialogul

g Forfota dintre cele patru ba- 
g ze sportive a fost mare (pen- 
g tru că o competiție de nata- 
g tie. această disciplină a... patru 
g discipline, aduce cumva cu o 

întrecere polisportivă), apa din 
g piscine n-a prea cunoscut li- 
0 niștea din zori de zi și pînă 
g snre miez de noapte : la 
g Strasbourg (Franța) a avut loc, 
g pe parcursul a opt zile atît de 
g pline, a 18-a ediție a Campio- 
g natelor Europene. O ediție, s-o 
g spunem din capul locului, so- 
g cotită unanim de numeroșii 
g specialiști nrezenti drept o in- 
g contestabilă reușită. Au exis- 
g tat. de bună seamă, elemente 
g de progres la polo, la sărituri 
g în ană sau înot sincron, dar 
g temeinicia concluziei e dată, 
g înainte de toate, de nivelul 
g concursului pe cele opt culoa- 
g re olimpice. Spectatorii, si ei 
g în număr mare, s-au lămurit 
g definitiv că înotul are specta- 
g culozitatea lui. în vreme ce 
g oamenii cronometrelor au avut 
g de făcut multe modificări în 
g tot felul de tabele ale per- 
g formantelor de vîrf. din mo- 
^ment ce în acest oraș încărcat 
g de istorie si pitoresc au căzut 
I

l 14 MEDALII LA CONCURSUL PRIETENIA
g
g Tinerii noștri înotători au a- 
g vut o frumoasă comportare la 
g Concursul Prietenia, competi- 
g ție desfășurată în R.P.D. Co- 
g reeană, la care au mai partici- 
g pat sportivi din Bulgaria, 
g Cehoslovacia, Cuba. R.D.G.. Po- 
^lonia. U.R.S.S.. Ungaria și. 
g bineînțeles, tara gazdă. Ei au 
g cucerit 14 medalii : 2 de aur. 
g 4 de argint si 8 de bronz, 
g Cele mai bune rezultate au 
g fost obținute de Marius Crișan 
g și Diana Ureche. Hunedoreanul, 

nln., ontronnriilnl Zenn GÎU-

nu mai puțin de sase recorduri 
mondiale sl alte șapte conti
nentale. ca să nu mai amin
tim zecile si zecile de recor
duri naționale. Mai mult decît 
la Sofia, la C.E. ’85. decît la 
Madrid, la C.M. ’86, bilanțul fi
ind comparabil chiar cu cel al 
ultimelor J.O.

A fost, se poate spune fără 
teama de a greși, cea mai tare 
competiție internațională a na- 
tației din ultimii ani. iar o 
seamă de performante depășesc 
toate așteptările : o fată de 18 
ani, Anke Mohring (R D.G.), co
boară sub 8:20 pe 800 m liber 
— „un record pentru anul 
2000 !“, au exclamat la unison 
comentatorii—. un băiat de 20 
de ani. Tamas Darnyj (Unga
ria). devine cel mai bun spe
cialist al lumii și la 200, și la 400 
m mixt, cu 
4:15,42. pînă 
du-se acum 
tr-un dialog 
pa a luat avans în perspectiva 
J.O. fată de America, recente 
rezultate înregistrate dincolo de 
Ocean văzîndu-se depășite in 
Franța (e suficient să exem
plificăm prin uimitorul 8:19,53

2:00,56. respectiv 
si brasul înotîn- 
mai repede. In

ia distantă, Euro-

din „maratonul" feminin, pre
cedentul său fiind 8:22,24 — J. 
Evans, din S.U.A.) ! După cum 
valoarea de ansamblu, nivelul 
atît de ridicat al întrecerilor 
de la Strasbourg sînt eviden
țiate si de curse cu finalurî 
dramatice — la 1500 metri s-a 
sosit ca într-o probă de sprint, 
doar șapte sutimi de secundă (!) 
desemnînd campionul, pe Rai
ner Henkel din R.F.G. 
cordmanul mondial la 
spate, sovieticul Igor 
ski, a fost întrecut de 
triotul său Serghei Zabolotnov 
cu două... sutimi ! Si am văzut 
mari campioni cu lacrimi în 
ochi. Si l-am văzut pe binecu
noscutul Vladimir Salnikov în 
afara primilor opt, pe celebrul 
Michael Gross luptînd din răs
puteri măcar pentru un „aur" 
la individual, dar am putut 
marca, pe de altă parte, apa
riția unor nume noi 5 o fată 
subțirică din Ungaria, spre 
pildă. Kristina Egerszegi, a-

iar re- 
200 m 

Polian- 
compa-

Geo RAETCHi

(Continuare in pag. a 4-a)

Și cei mai tineri inotători țin ritmul î

TRAIA- 
al parti- 
cultivate

(Continuare in pag. a 4-a)

cu 1:04,90 —■ rec. 13 ani si a 
sosit a treia la 400 mixt — 
5:09,78. Brăileanca Virginia Co
man a cucerit argintul la 200 
m fluture — 2:24,57. aceeași 
medalie revenind ștafetelor de 
4X100 mixt f (Ureche, V. Co
man, L. Coman, Negrea) 4:34,49, 
rec. 13 ani, și 4X100 liber f 
(Ureche, V. Coman, Coadă. Ne
grea) 4:07,12. rec. 13 ani. Bron
zul a mai fost cîstigat de resi- 
teanca Caria Negrea, la 100 li
ber — 1,00,28. 200 liber —

2:08,43. 400 liber — 4:27,63. rec. 
13 ani. 200 m spate 
ploieșteanul 
100 liber — 
na Coman __ __  ____
2:25,56, rec. 13 ani, și de șta
feta de 4 X 200 liber f (Ureche, 
V. Coman, Coadă. Negrea) 
8:55,32 — rec. 13 ani. De no
tat că brăileanca Beatrice Coa
dă a stabilit cu 2:11,57 si 
9:25,93. noi recorduri ale cate
goriei 12 ani ia 200 si respec
tiv, 800 m liber.

2:24,34,
Dragos Băcescu la 
50.57, sibianca Lia- 
la 200 mixt —>

g schimb al ștafetei de 4X100 
g mixt a înotat si mai bine — 
g 1:01,12 — rec. cat. 14 ani) ei 
g a fost al doilea la 200 m spate, 
g cu un remarcabil record de 
g juniori — 2:09,53. Clujeanca, 
g pregătită în cadrul lotului 
g național de antrenorul emerit 
g Gheorghe Dimeca. a terminat 
8 învingătoare la 100 m fluture

Concursul Prietenia la volei

ECHIPA NOASTRA, CAIIEICATA III TURNEUL FINAL

Campionatele Mondiale de lupte libere

DEOCAMDATĂ, O MEDALIE
Vasile Pușcașu va încerca, în finala din aceasta seara, 

să urce pe prima treaptă a podiumului

DE ARGINT

CLERMONT FERRAND, 27 
(prin telefon). După Încheierea 
Campionatelor Mondiale de 
lupte greco-romane, miercuri, 
în Sala Sporturilor din locali
tate au început întrecerile si
milare de lupte libere. Conform 
programului stabilit deF.I.L.A., 
în prima zi a competiției au 
intrat în concurs sportiva dt 
la categoriile de 48 kg, 57 kg, 
68 kg, 82 kg și MO kg. fi. 
rîndul acestora e-au aflat și 
trei reprezentanți ai țării
noastre : Alin Păcuraru (48 kg), . —„ — . . Vft._Gheorghe Mița (82 kg) 
Bile Pușcașu (100 kg).

Cu satisfacție putem 
nia faptul că, după opt 
așteptare, un luptător

subU- 
ani de 

. . , —-- r------ român
de la libere reușește din nou 
să urce pe podiumul compe-

tiției supreme. Este vobra 
despre sportivul Vasile Puș
cașu (de la clubul Steaua), 
eare a terminat întrece
rile din grupă clasîndu-se 
pe primul loc, realizare care 
li asigură, deocamdată, dreptul 
de participare în finală și, 
deci, medalia de argint. în 
virată de 31 de ani, acest 
sportiv de excepție se înscrie 
din nou în rîndul luptătorilor 
fruntași pe plan mondial, așa 
cum a reușit și în anii ti
nereții sale sportive. Multiplul 
campion al țării noastre și-a 
învins pe rînd toți adversarii 
din grupă în următoarea or
dine : b. tuș 3. Pougsapold 
(R.P. Mongolă), b. tuș G. Mo
hamed (Tunisia), b.p. R. Algie 
(Noua Zeelandă), b.p. 3. Strî-

nisko (Cehoslovacia). In finală, 
vineri seara, el îl va întîlni pe 
învingătorul dintre V. Habelov 
(U.R.S.S.) și L. Serr (S.U.A.).

Alin Păcuraru a pierdut pri
mele două partide, cu Sand 
Po (Coreea de Sud) și H. Heu- 
gaber (R.F.G.), și a fost elimi
nat din concurs. Gheorghe 
Mîțu a obținut două victorii 
(b.p. 3. Balarah — Mongolia
și b. tuș A. Kamara — Guiana) 
și a pierdut următoarele două 
meciuri (p.p. 3, Kalp — Turcia 
și p.p. 3, Radamski — Polonia), 
părăsind și el competiția.

Singurul sportiv român care 
a început întrecerea în ziua a 
doua a campionatelor, Claudia 
Tămăduianu (74 kg), l-a învins 
la puncte pe 3. Hulias (Un
garia). Concursul la aceste 
cind categorii se va Încheia 
sîmbătă seara.

GALAȚI, 27 (prin telefon). — 
întrecerile ultimei runde din 
cadrul grupelor preliminare 
ale Concursului Prietenia la 
volel-juniorl au suscitat un 
mare interes datorită faptului 
că, în două dintre partide, 
urmau să fie decise, în întîl- 
niri directe, echipele califica
te în turneul final 1—4: 
U.R.S.S. — Cuba, în grupa Iși 
România — Cehoslovacia, în

grupa a. II-a. După partida dra
matică, epuizantă, din ziua pre. 
cedentă, cu reprezentativa R.D. 
Germane (care, învingînd, s-a 
detașat în clasamentul grupei 
și a obținut dreptul de a juca 
în „finala" de 4), selecționata 
României a reușit să cîștige tn

Telemac SIRIOPOL
(Continuare tn pag. a 4-a)

Duminică, pornește la drum

I
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TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
Inaugurat la 5 august 1934, Turul Ciclist al României pro

gramează, începind de duminică, 30 august, a 25-a ediție, 
pe un traseu care măsoară 1 230 de kilometri. Promlțînd să 
revenim, In ziarul nostru de mîine, cu amănunte privind 
desfășurarea celei mai importante competiții interne pe 
două roți, iată programul celor 8 etape: 30 august: Bucu
rești — Buzău — Focșani (176 km) ; 31 august: Focșani — 
Btrlad — Vaslui (145 km) 1 1 septembrie : Vaslui — Bacău
— Piatra Neamț (145 km) ț 2 septembrie : Piatra Neamț
— Fălticeni — Suceava (102 km) ; 3 septembrie : Suceava — 
Vatra Dornei — Bistrița (175 km) | 4 septembrie : Bistrița
— Tîrgu Mureș — Mediaș (160 km) | 5 septembrie : Mediaș
— Făgăraș — Brașov (152 km): 8 septembrie : Brașov — 
Cheia — Buftea — București (175 km).



La Institutul de Marină din Constanța

Institutul de Marină din 
Constanța este o unitate de 
învățămînt cu un specific a- 
parte în rîndul celorlalte in
stitute din țara noastră. Pur- 
tînd numele lui Mircea 
Bâtrîn, care se intitula... 
domn al Țării Românești, pînă 
la Marea cea Mare", institutul 
constănțean pregătește specia
liști naviganți și mecanici de 
bord pentru flota noastră de 
nave comerciale (Navrom), 
flota de pescuit oceanic (P.O.) 
și marina militară. între mul
tele cursuri din cadrul facul
tăților sale, un • loc important 
îl ocupă educația fizică și 
sportul.

—- Și este fireșc să fie așa, 
ne spunea conferențiarul Petre 
Comăniță, de la catedra de 
specialitate, pentru că, adese
ori, forța 
rezistența 
lupta cu 
ale mării.

Pornind 
țiune, nu 
stitutul de Marină are o bază 
sportivă excelentă : o sală 
mare, de mărimea Sălii Spor
turilor din Constanța (dar nu 
are tribune), o sală mai mică 
pentru gimnastică, o alta pen
tru jocuri (volei, handbal, bas
chet), una pentru cultura fizi
că medicală, încă una pentru 
culturism ; firește — ceea ce 
nu putea să lipsească viitori
lor marinari — bazin de înot 
(de dimensiuni olimpice), bac 
de canotaj și baze de canotaj 
și yachting (la Palazu Mare 
și 61 portul Ovidiu) ; apoi te
ren de fotbal, nu mai puțin de

SPORTUL UN ADEVĂRAT...

cel 
„și

ri zică, agilitatea și 
constituie un »tu în 
stihiile dezlănțuite

de la 
ne-am

această aser- 
mirat că în

(°)Q C

I în va

Se»e< NORAN

pentru
an, ne

fo- 
iu- 

mai 
mi-

1986. 
cîști- 
clasa

na- 
clasa

Del, Tdl, 
Pal, b2. 

negru — 
Nb8, Ce5. 
f«. g7, hfi.

ÎN CÎTEVA
TIMONIER SECUNDE...

I AU
PE CALEA SPRE SĂNĂTATE Șl VIGOARE
18 (!) de handbal, volei și bas
chet, pistă de antrenament cu 
punte oscilantă și altele. Cu 
astfel de bază sportivă nu sur
prinde pe nimeni faptul că, în 
privința "
tutui de 
cui întîi 
rea (în 
celelalte____ „ — _______
Și nici că, de pildă, chiar în 
cadrul catedrei de specialitate e- 
xistă sportivi de elită ea lectorul 
Cristian Mihăilescu (campion 
național la culturism) și Lidia 
Ion (Scorțaru), mnestră eme
rită a sportului la handbal.

— Desfășurăm largi compe
tiții de masă, cu ocazia dife
ritelor sărbători (de 1 Mai, 23 
August, 30 Decembrie și de 
Ziua Marinei), „Cupa Mircea", 
„Cupa Amiral Murgescu"... 
Studenții noștri fins ușii pe 
județ la Crosul Tineretului, au 
reprezentat Constanța prin 
Aurică Vlad și Laurențiu Ghi- 
nea, ne spunea 
Cornel Oprescu. 
fășurării acestor 
masă terenurile 
ră imagini de 
mereu pline.

Cu tovarășul Oprescu discu
tăm despre secția de navomo- 
dele a A. S. Marina, secție 
care în fiecare an a cucerit 
cel puțin un titlu republican 
și a dat lotului național spor
tivi de elită.

amenajărilor, Insti- 
Marină a obținut lo
pe țară. în întrece- 

cadrul Daciadei) cu 
unități de învățămînt.

Cpt. rang 2 
In cursul des- 
competiții de 

de sport ofe- 
neuitat, fiind

„COLABORATORI"
CARE ÎȘI DEPĂȘESC ATRIBUȚIILE

Tn Legea Presei se stipu
lează efi ziariștii trebuie „să 
primească sprijinul organelor 
competente atunci cînd rea
lizarea «arcinllor de serviciu 
Impune acest lucra" (Capito
lul IV, secțiunea 1, paragraf 
41, litera e). De ce facem 
apel la această prevedere ? 
Foarte recent, cu prilejul 
Campionatului Național indi
vidual al juniorilor, mal 
multi ziariști au fost împie
dicați să asiste — din locul 
cel mai potrivit — la meciu
rile care prezentau interes. 
Arbitrul principal al con- 
cui-sului, Tănase Florea, s-a 
opus cu vehemență (amenin- 
țînd chiar») ca reprezentan
tul ziarului nostru să stea pe 
banea (aflată acolo tocmai 
in acest scop, probabil, de 
vreme ce pentru jucători e- 
Xistă soaime) de Ungă tere
nul de joc. Precizăm că la 
arena de tenis a Centrului 
republican nu există nici un 
fed de alte amenajări pentru 
presă, care să permită urmă
rirea meciurilor în cele mal 
bune condiții.

Pe do altă parte, arbitrul 
Nicolae Vrăblescu, deși ni
meni nu i-a solicitat opinia, 
a avuî o intervenție insolen
tă, lncurajindu-1 pe arbitrul 
principal In hotărlrea aces
tuia de a împiedica reprezen
tanții presei să-și exercite 
atribuțiile 71 De asemenea, șl 
față de jucători, același ar
bitru Vrăblescu, agresiv. a 
răspuns întrebării politicoase 
a Hrgoviștencel Victorița 
Neacșu privind ora revenirii 
pentru al cincilea (!) său 
meci iu aoaa zi că .mu pier
de nimic tenisul dacă n-ai 
să ie prezinți Ia joci"

Este de datoria fodenației 
să curme grabnic asemenea 
manifestări, să (enunțe la 
a~tte! de ,,colaboratori" cer
tați cu bunul simț, neclvili- 
zațl, lnloculhdu-1 cu oameni 
pasionați, buni cunoscători 
ai sportului, care doresc In
tr-adevăr să ajute tenisul.

Doino STĂNESCU

INVITAȚIE LA 0 ATRACTIVĂ EXCURSIE

3

§ 
§

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURAN
TE bucurești organizează o excursie de 4 zile ta nordul Ol
tenie!, cu o plimbare de 5 ore pe Dunăre, prim Cazane,

Programul excuraiel este următorul t
Ziua I : Plecare din București (Aleea Marii Adunări Naționa

le), pe ruta : Pitești (scurt popas in centrul civic) — Hm. Vîloea 
(vizitarea casei memoriale A. Pawn șl Eplsoopia Rîmnieulul, 
pictată de Gh. Tatlarăoou) ; dejun la Bm. VHoea ; depftasare ia 
Horezu (vizitarea vestitului centru de ceramică șl a ctitoriei lui 
C. Hrtncoveanu, capodoperă a artei șl arhitecturii feudale hrln- 
covoneștl) — —--------- - — ------ -------- ■- ------- * * - -
restaurant de___ ____ _ ___ __

’ **lc <Jejun la Tg. Jiu șl vizitarea obiectivelor 
țțțrlstiee, a ansamblului sculptural C. Brâncușl ; deplasare la

Tfi gevevin i dejusS ; vizitarea Muzeului de Istorie U 
Ai’heoiogie Porțile de Fler — Orșova ; cazare șl cina Ia hotel și 
restaurant de c*t. j din OrvovA.

Ziua a Hl-a : Mic dejun la Oușova ; plimbare cu nava ,,Da- 
nuibius" sau „Sighișoara", timp de 8 ore. pe Dunăre, pr.n ca
zane ; deplasare ța Hereuiane, eu vizitarea etațiunil : cină șl 
cazare la restaurant Și hotel de <Mț, I dirț vrserra.

»»«» ă WC dote.»; - ; deplasare pe ruta Porțile
eț; -w Tr g«v4|rin — Staehata — Craiova ; dejun la
va șl vizitarea oentrutul civic ; deplasare opre București, 

cu sosire în jurul orei 20.
Date de plecare : 3, M, Dl și M septembrie, 1, 8 șl 15 octom

brie 1987.
înscrieri și informații Ja toata agențiile de turism alie Î.T.H.R. 

Bucțiffeștl.

Polovragi — Tg. Jiu : cazare ia notei și cină la 
categoria 1 din Tg. .'/itfi ,

i
§ 
§
§ 
§
§

§
§
§

§

ADWISTRUIA nr STAI LOTO PPORÎOSPOP1 IWMMfAZ»
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri, 23 august, va a- 
vea loc In București, In sala 
Clubului din str. Doamnei nr. 2, 
înceoind dt la ora 16,50. Aspecte 
de la desfășurarea operațiunilor 
de tragere vor fi radiodifuzate 
pe programul I la ora 16,15, iar 
numerele extrase vor fi trans
mise in reluare la ora 23,05 pe 
programul i și mîine. simbătă. 
Ja ora 8,55 pe același program.

gust șl la care se atribuie im
portante clștlguri in autoturis
me „Dacia 1300", excursii in 
R.P. Bulgaria și mari sume de 
bani.

Nu uitați, așadar, că mîine. 
sîmbătă, este ultima zi de parti
cipare la această tragere.

• ÎNCĂ DOUA ZILE la 
poziția p&rtlelpanțllor pentru 
eurarea biletelor ja ultima 
țiune du caracter deosebit 
această lună — TRAGEREA__
CEPȚlONALÂ PRONOEXPRES —, 
<ee Va avea loc duminică, 39 au

ac- 
dlm 

EX-

« C1ȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 21 AUGUST 1987. Ca
tegoria 1: 4 variante 25% a 23.046 
lei; categoria 2: 13 variante 25% 
a 5.178 lei; categoria 3: 14,50 va
riante a 4.643 Tel; categoria 4: 
31,00 variante a 2.171 lei; cate
goria 6: 119,75 variante a 562 lei; 
categoria 6 : 237,25 variante a 281 
lei; categoria X; 1.416 variante 
a 100 lei.

— In 1986, la categoria „Ma
chete de vitrină", am luat 
medalia de aur, la un concurs 
în China, ne spune dînsul. 
Mecanicul Romeo Andrei n 
construit modelul unei nave 
din vremea Iui Petru cel Ma
re. Avem modeliști foarte 
buni, ca Dan Rîbl, Gabriel 
Bogatu, Adrian Bănică...

Asociația sportivă Marina 
are și secție de judo (a cuce
rit două locuri 2 la „Univer
sitarele" 1987) și echipe de 
volei, handbal și baschet (ca
re a participat la barajul pen
tru ,.B“). Se mîndrește, de a- 
semenea, cu secția de yachting, 
care, la Balcaniada, din 
prin Marius Jurubiță, a 
gat medalia de argint la 
F.D., iar la campionatele 
ționale — 7 titluri la 
„Star" și la „Cadet".

— Ne pregătim intens 
campionatele din acest 
spunea antrenorul secției, Ăle- 
eu Bunga, cînd sperăm ca în 
palmaresul secției să adăugăm 
alte succese prin Daniel Hula, 
Mircea Constantinescu, M. Ju
rubiță și alții...

Dacă am fi venit la A. S. 
Marina la începutul lunii au- 
gu.il, am fi asistat la plecarea, 
intr-o expediție sui-generis, a 
unei „flotile" de yole mari (cu 
cîte 20 de locuri), pe traseul 
Cernavodă, Tulcea. Sf. Gheor- 
ghe, Midia.

— in expediția aceasta, pur 
sportivă, am navigat cu vele și 
cu ajutorul ramelor — ne spu
nea inițiatorul ei, Cornel O- 
prescu. O vom repeta an de an, 
deoarece sportul la institutul 
nostru este, cum spunem noi, 
un adevărat., timonier, un cîr- 
niaei bun pe drumul întăririi 
sănătății și robusteții fizice a 
studenților marinari.

...Cărora le urăm ca în 
sport să aibă mereu „Vînt bun 
din pupa !"

Ce este mai frumos ? Șa
hul de compoziție, cel rea
lizat cu migala analizelor 
din ore de studiu, elaborînd 
poziții de excepție pe eși
chier. ce stimesc admirația 
Prin profunzimea ideilor cu
prinse... Sau șahul de con
curs. care se călește în 
cui luptei, obligind pe 
cători să găsească cele 
istețe soluții în cîteva
nute unori secunde... Vor fi 
totdeauna argumente ..pro" 
Si „contra", așa că verdic
tul stă sub amprenta pre
ferințelor personale. Am 
opta pentru soluția de com
promis. considerând că a- 
mîndouă formele de creație 
sahistă sînt valoroase, fie
care în genul său propriu.

Maestru] internațional Pa- 
rik Stefanov ne furnizează 
totuși o pledoarie pentru 
șahul jucat ..la ceas" în 
fată cu adversarul pe care 
trebuie să-l depășești prin 
viteza de calcul. In partida 
cu olandezul Robert Cae- 
ssens. iucată in turneul „o- 
pen“ de la Liege, piesele 
sale albe acumulau o su
perioritate pozițională evi
dentă. Ea trebuia transfor
mată. însă, cât mai repede 
în avantaj decisiv si aceas
ta cere o tehnică corespun
zătoare precum si inventi
vitate spontană. Amîndouă 
aceste elemente se regăsesc 
în combinația care a înche
iat disputa. Să pornim de 
la poziția premergătoare de
ciziei : alb — Rgl, 
el, Nc2. e3. Ch5.
c3. M. «2. h3 : 
Rh7 De8. Td8, f8. 
g8. Pa6. b7. c5. d6

Si iată mutările înscrise 
pe fisa de ioc. cu succintele 
noastre analize între paran
teze : l.C :g7 1 (Cea mai ac
tivă continuare. La încerca
rea l.Cg3 Cc4 2.N:c5 Db5 
3.Nd4 C:b2 albul nu ob
ține nimic) l...R:g7 2.f;e5 
f:e5 (Variante interesante

sînt si 2...D:e5 3.N:h6+ sau 
2...d:e5 3.N:c5. ambele In a- 
vantajul albului) 3.N:h6+ !! 
(Poanta întregii combina
ții...) 3...C:h6 4.Dg54- si aici 
adversarul sahistului român 
a oprit ceasul de control. 
Intr-adevăr, rezistența nu 
mai putea fi prelungită^ 
căci ar fi urmat :
5,f6+ e4 6.Dg7 mat ; respec
tiv 4...Rf7 5.Dg6+ Re7 6.De6 
mat.

4...TU17

l
1

3

ă b t d e f g h

Albul joacă si clștiti'i

între timp, s-a completat 
tabloul „interzonalelor*, tur
neele care au stabilt pe can- 
didatii la titlul mondial. La 
prima sa participare într-o 
asemenea fază superioară a 
campionatului lumii. tină- 
rul nostru maestru interna
țional Mihail Marin a avut 
de suportat un handicap a- 
preciabil. trebuind să se 
mulțumească cu un loc „în 
pluton". Totuși, la Szirak 
(Ungaria) reprezentantul 
tării noastre s-a făcut re
marcat printr-o serie de 
bune partide, ca aceasta la 
care ne vom opri acum, 
susținută în compania cana
dianului D. Allan. Cu pie
sele albe — pornind de la 
diagramă — iucătorul nos
tru încheie victorios lupta, 
intr-un context de intere
sante manevre tactice.

Radu VOIA

I
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LOTURILE CELOR 12 DIVIZIONARE A DE HANDBAL MASCULIN
Duminică Începe a 3fl-a ediție, 1987/1988, a Diviziei

A masculine de handbal, Vă prezentăm ioturile ce
lor 12 echipe :

STEAUA. Antrenori: Radu Voma — principal, Ștefan 
Birtalan — secund. Lotul: Nicolae Munteanu (36 de ani, 
1,88 m Înălțime), Tudor Vasile (25, 1,93 m), Adrian 
Simion (26, 1,93 m), Alexandru Mlhălțeanu (20, 1,94 
m) — portari : Vasile Stingă (30, 1,89 m). Cezar Dră- 
găniță (3-4, 1,88 m), Marian Dumitru (27, 1,96 m), 
Dumitru Berbece (26, 1.85 m), Adrian Ghlmeș (24. 
1,87 m), Marian Mirleă (28, 1,83 m), Constantin petre 
(27, 1.36 m), VirgU Nlculae (26. 1,85 m), Cristian jo- 
iiftscu (27, 1,91 m), Ovldiu Codruț Marc (24, 1,93 m) 
Marian Costache (22. 1,97 m), Vlad Cafea (20, 1,90 m) 
Ntțu Daniel Mihai (28, 1,89 m). Ion Ivan (20, 1,87 m) 
Adrian Ștot (19, 1.39 m).

POLITEHNICA TIMIȘOARA. Antrenor : Constan
tin Jude. Lotul : Alexandru Huligan (27 de ani, 1,99 
m), Dan Țibrea (25, 1,90 m), Lucian Popa (30, 1,83 
m), loan Basaraba (31, 1,84 m), Cătălin Mitrea (18, 
1,93 m) — i ' ’ : —
Dobrescu (21, 1,96 ni), Alexandru l’SiRer (31, 1,96 
Dan Giurgea (25. 1,95 m), Petru lanto (27, 1,86
Dănuț lonescu (24, 1,39 m), Alexandru Matei 
1,6» m), Jena Nagy (24, 1,93 m). Dan Naghi (20, 
m), Nicolae Popescu (21, 1,77 m), Horațlu Gal

portari : Petru Dan <31. 1,95 m), Nichifor _. . „ m) 
m), 
(31 
1,92 

_______________ ____ .... ____ ____ __ (38.
1,83 m), Sorin Săftescu (19, 1,97 m), Lucian vaslla- 
che (33, 1,96 m) Ovidiu Gal (20, 1,83 m), Vasile lsto- 
de (31, 1,88 m). Vaier Ignat (36. 1.88 m), Iosif Met» 
(20, 1,93 m), Zoltan Zolyomi (20, 1,73 m), Adolf Ben
zol (18, 1,90 m). Octavian Năstase (16. 1,94 m), Co
druț Silvestru (18, 1,82 m).

H.C. MINAUB BALA MARE. Antrenori : Lascăr 
Pană — principal, Petre Avramescu — secund. Io
tul : Mircea Peiran (25 de ani, 1,90 m înălțime) 
Nicolae Neșoviel (39, 1,82 n»), Grlgore Bahici (25, 
1,90 m), Serglu Buștean (19. 1,90 m), Dănuț Ionescu 
(26, 1,98 m) — portari: Gheorghe Andronic (23, 1,81 
m), Sorin Rădulescu <27, 1,81 m), Gheorghe Covaciu 
(30, 1,37 ntj, Dumitru Cojocar (24, 1,93 m), Măricel 

(28. 1.» m), t-uiu Cuc (21, 1,98 m), Alexan
dru Stamate (31, 1,95 m), Dor» îacob (29, 1,93 m), 
Daniel Nezezon (22, 1,90 m), FJHp Attila Halmagyf 
(30, 1 89 m) Liviu Pavel (21, 1,38 m), Gabriel Oozma 
(29, l,*90 m), Costel Coman (20, 1,93 In), Deru Nicolae 
Porumb (26, 1,92 m), Ioan Marta (30. 1,71 m), loan 
Popa (30. 1,90 m). Dan Gavrilă (21, 1,85 m), Adi Po- 
povlcl (18, 1.89 m), loan lonuța (18, 1,93 m)

DINAMO BUCUREȘTI. Antrenori ■ 
principal, Valentin Șșunw| ' 
dhl l^BeȘO'L d« Hi 1 
nău 1,53 rn), vasile <

Antrenori : Ghiță Licu —> 
igi — soțyrrd, XJbtul Clau- 
IjH n» Înălțime), loan Gă- 

___ _ ................. .. Coeuz (20, 1.94 m) — por
tari; Cornel Durău (3Q, l.,80 m), Denis Chlriac (21. 
1,33 m), Olimpiu Flangea (29. 1,96 m), Mircea Bedi- 
van (30. 1,95 m) Constantin Ștefan (22. 1,91 m), Ion 
Mocanu (26, 1,92 m), Marian Simion (21, 1,90 m)
George Dogărescu (27, 1 96 m). Cristian Zaharia (20 
1.95 m), Liviu Jianu (25 1,91 m), Marius Antonescu 
(23, 1,86 m), Robert loan Lieu (18, 1,95 m).

DINAMO BRAȘOV. Antrenori : Cezar Nica — 
principal, Ioan Donca — secund. Lotul : Marius 
Chirtță (20 de anl, 1.90 m înălțime), George Jereble 
(25, ‘ “ * --------- ------- ... — —
tar!

1.91 m). Marian Vasllaehe (34, 1,84 m) — por
tari ; Dorin Cian (33, 1,82 m), Sorin Donca (26, 1,85 
m), Titus Donosa (21 1.86 m). Lucian Flelck (19, 1,97

Călin Hossu (26. 1,99 m), Ianos HSlgyes (26. 1,82 
Cornel Miele (28 1,92 m). Ovidiu Moldovan (19.
m), Emil Motoc (33, 1,86 m), Benoni Nicolescu

m), 
m).
1,86 __________ .... .....
(36. 1,75 m), Mihai Pantlllmon (23, 1,91 m), Miron 
Păcurar (24, 1,82 m), Tudor Roșea (25, 1,96 m), Ga
briel Streinu (20, 1,82 m), Liviu Bereșteanu (19. 1,93 
m), Mircea Vergheleț (ÎS, 1,89 m).

UNIVERSITATEA CRAIOVA. Antrenor : George 
Burcea. Lotul : Grigore Albiei (23 de ani. 1,86 m 
înălțime). Ștefan Silaghj (27, 1,88 m), Sorin Toaesen 
(.13, 1,91 m) — portari ; Mihal Agapie (30, 1,88 m), 
Marius Barean (25. L88 m), Gheorghe Dumitru (31, 
1,88 m), Marius Giurgiu (25, 1,88 m), Claudlu ionică 
(21, 1,95 m), Marius Leștaru (22, 1.92 m), Costlcă
Neagu (21, 1,80 m). Titel Răduță (20, 1,89 m). Llvlu

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Duminică 
A de fotba 
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Prici (27, 1,84 mi, Sorin Olteanu (26, 1,96 m), Gabri
el Marian (30, 1,92 n»), Valentin Nlțu <24, 1,93 m) 
Păun Mantea (28, 1,93 m), Vasile Stanciu (20, 1,33 m).

ȘTIINȚA BACAU. Antronor : Costel Petre». Lo
tul : Dănuț loam Vleru (28 de ani, 1.8S m înălțime). 

Gabor Baczo (29, 1,86 m), Nicolaus Gabriel Greavu 
(19, 1,90 m), Vasile Denes (19, 1.92 m) — portari ;
Grigore Berbeearu (36, 1,71 m), Neculai Vasllca (32,
1.85 m), Adrian Bondar (29. 1,76 m), ionel Girlescu
(29, 1,77 m), Florin Vlad (24, 1.98 m), Remus Daniel 
Chirilă (21, 1,96 m), Florin Uzum (27, 1,87 m), Vasile 
Ichim (24, 1 95 m), Robert Gherhardt (21, 1,86 m).
Dan Florin Rotaru (20, 1,78 m). Costel Cristea (22, 
1.96 m). Remus Beșica (21. 1.32 m). Constantin uu- 
cătaru (19, 1,80 m).

METALUL BISTRIȚA. Antrenor! : loan Palko — 
principal, Petru Suciu — secund. Lotul : ionel uiulu 
(26 de ani, 1,85 m Înălțime), Doru Sfagău (19, 1.89 
m), vasile Balazs (18. 1,93 tn), Valentin Cristea (27 
1,92 m) — portari ; Vasile Matdevan (21, 1,88 m), 
Dumitru Furduă (24 1,80 m), loan Țețcu (28, 1,91
m). Marin Dan (29 1,93 m), Macedon Țermure (27,
1.82 m), Sorin Sinar (20, 1,77 m), Martin Lochner (24,
1.85 m), Teodor Irinileș (26, 1,87 m), Sorin Giurglucă 
(22, 1,97 m), Pavel Bejan (19. 1.95 m), Tiberiu Cojo
carii (31, 1,77 m). Iosif Feier (25, 1,92 m). Doru Șut 
(W, 1,82 m) ion Aldica (19, 1.88 m).

A.S.A. ELECTROM11REȘ TG. MUREȘ. Antrenori : 
Ștefan Orban — principal, loslf Bukarestl și Gogu 
Strec — secunzi. Lotul : Dinu Gorea (27 de ani, 1,91 
m Înălțime), Adrian Șirete (25, 1.36 m), Mureșan 
Dorin (26 1.86 m) Zsdlt Bartha (16, 1,86 m), Mihal 
Lung (18, 1,94 m) — poi’taii : Mihal C’iohanu (31.
1.83 n»), Gheorghe Rădău (25, 1,98 m), loan Furnea
(28, 1,78 m), Ioan MoWovan (32. 1,93 m), Attila Od3n 
Vajda (23, t,74 m) Uemus Moklovan (20, 1.95 m), 
Gheorghe Mureșan (21, 1,90 m), Marian Adespi (25 
1,38 m) Sorin Negru (18, 1,92 m). Florin Dolcos <13, 
1.91 m), Janos Kelemen <21. 1,83 m), Alexandru
Cimpian (21 1 86 m), Cornel Avram (23, 1,75 m), 
Cornel David (23, J.M IU). A“Ma Molnar (24, 1,96 m). 
Istvan Kovaes (19, 1,84 m).

DACIA pitești. Antrenor : nu a fost stabilit : 
Lotul : Relu Druțu (23 de ani, 1,98 m Înălțime). 
Laszlo Lorentzi (19, 2,00 m), Llvlu IanoșI (19, 1,99
m) — portari ; Peire Cozma (29, 1.99 m). Mfa’cea
Grabovschl (35 1.97 m), Vasile Oprea (30, 1,82 m), 
Victor Neagu (35, 1 84 m), Ion Mihăllă (27, 1,89 m), 
Adrian &arț»n (24 1,8Q m)â Marian Qorgos (19, ‘ ""
tn), Sorin Nica (56 1.83 m), Dan Gidea (31, 1,K 
Dănuț Bălășescu (25 1,K m), Sorin Paraschlv

L 1,79 
.83 m).

____ ___ ___ __ r (27, 
1 83 ni), Costel Costache (25, 1,82 m), Mihal Albu (21, 
1.39 m). Teodor Drăgan (27, 1,84 m), Marian Petrmiș 
(24. 1,97 m). Florin Stănescu (26, 1,99 m), Jenei Ene 
(13. 1,88 m), Liviu Cătălin Toma (18, L32 m).

RELONUL ȘAVINEȘTI. Antrenor ; Otto Hell. Lo
tul: Constantin ltusu (31 de ani, 1,88 m înălțime), 
Radu Iftimia (20, 1.89 m). Marian Zamfir (25. 1,92 
m) — portari ; Mihal Ștot (26, 1,81 m), SteUcă Bur
suc (26, 1,86 m) Mihal Iurea (J«, 1,83 m), Dan Mu
cenica (28. 1,91 m), Mihal Zaharia (34, 1,83 m), Flo
rin Pitaru (20 1.81 m) Gheorghe Lămășani. (29, 1,84 
m), Costică Condur <28. 1,96 m), Ruiel Căesou (19, 
1,86 m), Florin State (25, 1.83 m) Constantin Zăbava 
(29 1,79 m), Constantin Pînzaru (21, 2,02 m). Vasile 
Zamfir (28, 2,01 m), Dan Avram (18, 1,93 m), Cristi- 
nel Bursuc (19. 1,95 m). Mareei M’holcă <19, 1,90 m’.

UNIVERSITATEA C.U.G. CLUJ-NAPOCA, Antre
nori : Gheorghe Zamfir — principal. Nicolae Bara- 
baș — secind. Lotul: Sorin Chirilă (27 de ani. 1.92 
m Înălțin’ Mtila Mai tic (20. 1.93 m). Radu Marc
(21, 2.05 > Dan Dlacenco (20, 1.92 m) — portari ; 
Sergiu Pop (24, 1,85 m) Mircea Petruș (22, 1,84 m). 
Marius Crainic (23 1,95 m). Lucian Vălean (20, 1,93 
m), Marius Grindei (20, 1,94 nr»), Iosif Stadler (K. 
2,00 m), Vasile Sîmboan (20, 1,94 m), Robert Kiss 
(22, 1,93 m. Daniel Cozrna (22, 1 88 m), Dan Botorce 
(23, 1,89 m), Constantin Căldare (32, 1,77 m). Llvlu 
Jurcă (34, 1,89 m). Lucian Pop (23, 1,39 m), Marius 
Cristea (23, 1,84 m), Carmin Filip (18, 1,92 m), Cristi
an ștefan (20 1,30 m).
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ALCĂTUITE LOTURILE 
IVE „A" Șl OLIMPIC

sntativ La 3 septembrie, de la ora 17, 
1 meci la Bacău, va avea loc întîlni-
1 corn- rea dintre echipele olimpice ale
1 Pa- României și Danemarcei din

care, cadrul preliminariilor J.O. 1988,
, la grupa A, din care fac parte
ntîlnj- reprezentativele României, Da
de re- nemarcei, R. F. Germania, Po
ci și loniei și Greciei.

în vederea acestui important 
artide. joc cu Danemarca, a fost alcă- 
1 lot tuit următorul lot:

Liliac, Stîngaciu, Ni(u
M Marian, Meszaroș, Bum- 

ndone, bescu, Gh. Popescu, Belodedici, 
Ștefan, Eduard

dateuț, Lupu, C. Solomon, Mujnai, 
Iristea, Eftimie, Balint, Ivan

Cadar, Șoiman, Vaișcovici, I. 
urcă. Cojocaru, S. Răducanu.

Antrenor : FL Halagian.

DIVIZIONARELOR B

PRIMELE SEMNE ALE CAMPIONAIIOI
După 1620 de minute de joc, 

Divizia A intră într-o pauză de 
peste o săptămînă spre a face 
loc pregătirilor șl partidelor pri
mei reprezentative șl celei olim
pice. Deși foarte scurtă, această 
primă intrare în scenă a celui 
mal Important campionat ne 
oferă prilejul unor observații.

Protagonistele — start lansat. 
Cele două principale aspirante 
la locul de onoare, Steaua, deți
nătoarea titlului, și Dinamo, care 
a secundat-o în trecutul sezon, 
au pornit, decise, din bloc-star- 
turi. șl lată-îe pe primele loourl. 
cu punctaje maxime. Golaveraje 
bune, dinamovlștll devansîndu-1 
pe „roș-albaștri” datorită unul 
+7 (față de +5) In raportul efi
cacității. Dătător de speranțe, în 
perspectiva cupelor europene, a- 
cest start decis al fruntașelor 
fotbalului nostru! La fel de pro
ductivă și apariția argeșeană. 
Punctaj 166% și, după semnele 
partidei eu S.C. Bacău, șl o for
tificare a Jocului de atae. F.c. 
Argeș pare decisă să joace un 
rol șl mai important în actualul 
campionat. Iată și revelația ce
lor 1620 de minute, C.S.M. Su

ceava, neînvinsă, ea evolulnd la 
debutul pe prima scenă cu si
guranța unei vechi divizionare 
A. In grupul echipelor remarca
te, care nu au cunoscut infrin- 
gerea (realizing toate cîte 3 
puncte), se mai află Flacăra Mo
reni șl Victoria București. La 
polul opus, A.S.A. Tg. Mureș șl 
F.C.M. Brașov, eare au pornit 
cu mari ezitări, dar care pot 
găsi — credem noi — „antidotu
rile” deficiențelor tocmai în pe
rioada de întrerupere a campio
natului.

Golgeterl lnediți. Pentru acest 
început, să remarcăm apariția 
unor nume noi pe tabelul goi- 
geterilor. In frunte, Ghioaeă 
(F.C. Argeș) autorul acelei „tri
ple” din partida eu S.C. Bacău, 
apoi Cașuba (atit de așteptat in 
Divizia A șl, iată-1, justificind) și 
Vancea. Binevenite aceste forțe 
noi în grupul golgeterilor, sec
tor ta ©are — știm așa de bi
ne ! — este mare lipsă de re
alizaturi puternici șl, mai eu sea
mă, constanți în realizările lor.

Eftimie IONESCU

TEMPOUL STELEI Șl
E reconfortant să vezi cum o 

echipă ea Steaua, care a remi
zat recent cu Van Basten, Gullit 
șl Galii, la Milano, primește o 
replică dîrză din partea unei e- 
chipe „mici” ca Oțelul. E recon
fortant în primul rînd pentru 

că, iată, se poate spune că 
există în fotbalul nostru resurse 
ascunse, pe care uneori doar ti
miditatea și nefastul calcul a! 
hîrtiei nu le scot la iveală. Oțe
lul a fost în etapa trecută o e- 
chipă care a jucat cu mult eu- 
raj — așa cum stă bine echipe
lor noastre, Indiferent de nume, 
dovadă șl această Suceavă, care 
vine la București de parcă ar fi 
Xamax, ca să nu mai folosim 
alte nume.

Steaua s-a impus. desigur, 
prim clasă. Victoria ei nu a fost 
pusă la îndoială, dar „roș-albaș- 
tril” n-au avut doar momente 
bune, chiar dacă superioritatea 
lor fizică a fost netă, mal ales 
spre final, cînd aerul parcă se 
rarefiază, sub puterea efortului.

Miercuri, la Steaua, forța ata
cului a fost oarecum redusă de 
locul mult prea rezervat al lui 
Lăcătuș, care nu a mai fost 
compresorul hotărîtor în acest 
organism atit de bine artieulat

CURAJUL OTELULUI
în zilele sale bune. Această de
tașare a lui Lăcătuș a făcut ca 
atacurile să nu mal albă viru
lența cunoscută. Dar pentru că 
vorbim de articulații, in meciul 
de la Galați s-a făcut simțită 
și absența Iul Stoica, care, des- 
fășurînd — cum se știe — „co
vorul" său de sprinturi între ca
reuri, impune șl celorlalți un 
tempo de la 374 în sus.

Lipsită de acești doi animatori 
de profesie. Steaua s-a angrenat 
uneori într-un joc eomblnativ 
pe spații mal mici, ceea ce a 
făcut ca Hagl să simtă nevoia 
de a sprinta „că pe velodrom", 
de pe loc, cîștlgînd doi — trei 
metri pe bucăți de cinci. El a 
încheiat deseori sprinturile sale 
eu șuturi de o forță puțin obiș
nuită, care și-au greșit cu pu
țin ținta.

S-a scris într-un recent număr 
al „Suplimentului” că și cam
pionatul nostru joacă in eupele 
europene. Din acest punct de 
vedere. Oțelul a ajutat „cupele 
europene”. Șl slntem siguri că 
semnele de întrebare de la Ga
lați se vor converti în tot atîtea 
plusuri pentru echipa noastră 
campioană.

loan CHIRIIÂ

WĂ MENȚINEREA IN EȘALONUL SECUND
izia B ambii de la Laminorul Brăila,
le la șl Brătianu II, fundaș, reîntors
șui de de la F.C.M. Progresul Brăila,
disputa Caraman și Cosma au fost im-
adionul prumutați echipei Laminorul

Iancu Brăila. Pomplllu Buterez, antre-
•cției de norul cu care s-a promovat, mai

tinăr, are la dispoziție pe următorii
ntlnuat jucători: Ciupercă — portar,

e- Panțuru, Morolanu, Roșloru, 81-
m- bișan — fundași, Arif, Jlca, Ion

Nicușor, oaie, Neleu — mijlocași, 
u Gro- Clubotariu, Trandaflrescu, Șon-
portar, tlcă, Petcu — Înaintași.

JIU SPERA IN EVITAREA EMOȚIILOR I
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sari), Porajnicu (Petrolul Ti- 
cleni) — portari, Bodîrnea, Bu- 
rudia, Croitorii, Catană, Gașpar 
(Minerul Motru), Tufan (Pro
gresul Vulcan București), An“ 
dreucă (Energia Rovlnari), Șo- 
lea, Mutu (U.M. Timișoara) — 
fundași, Andronache, Gheorghe, 
Oprija, lorga (Progresul Vulcan 
București), Rădulescu (revenit 
de la Minerul Mătăsari), N, Pa- 
rasebiv (Flacăra Moreni) — mij
locași, Pirvan, I. Marius, Bur
lan, Gugu — atacanțl.

Iată rezultatele înregistrate de 
echipă în jocurile de verificare, 
omogenizare susținute pînă 
acum: 2—1 cu Progresul Vul
can București, 3—3 cu Chi
mia Hm. Vîlcea, 1—1 cu E- 
lectroputere, 3—0 cu Drobe- 
ta, toate susținute la Tg. Jiu; 
în deplasare: 4—6 cu Chimia șl 
3—3 cu Electroputere, la Rm. 
Vîleea șl. respectiv, Craiova.

MECANICA TINA BUCUREȘTI
le din a efectuat o pregătire centraliza"
, cînd tă la Timișul de Jos.
! locul în vacanță, lotul a fost rema- 
iș. or- niat. Astfel, Tănase a primit
fotbal. dezlegare pentru Spartul „30 De- 
între- cembrie”, iar Olteanu pentru

e me- Itapid București. Noii jucători
rim ca slnt Cioacă (de la Rapid Bucu-
ire pe rești) șl Cojocaru (de la Flacăra
. Pen- Moreni). în lot mal sînt: Voehin,
iiectiv, Bratu — portari, Cbiță, Zamfi- ;
20 iu- rescu, Marinescu, Stăneseu, Li- ;
lorilor că, Bivolarii — fundași, Tlcă,
) șl 1. Nlca, Pîslaru, Căruntei — mij-

perl- locașl, Guda, Dragne, Petre —
ul lot înaintași.

IAT1E STRUCTURAL REMANIATA
ipionat la A.S. Paroșeni Vulcan), D.
:a va- Popescu șl Șerbănică (de la
elțiva Sportul Studențesc), Iova (reve-

Lradul nit de la „Poll“ Timișoara), Mu
lt dar- reșan (tot de la „Poli"), HSrmler
lere—, șl Naghi (de la Vagonul Arad),
la fel Telvia (fost la Șoimii Llpova).
a re- Cum spuneam, a revenit țdrban.
1, Tir- De la juniori au fost promovați
: să lanoș (fundaș central) șl Uzun :
, eare (atacant). în rest, U.TA. va
ecitiri conta in viitorul campionat pe
aficl- nucleul său de bază: Lovas,

icurile Ivan — portari, Bubela, Gaica,
in lui Csordas, Bîtea, Bunaciu — fun-
edinte dașl, Cheregl, Vărțăndan — mij-
S-a o- locașl, Vînătoru, Negrău, Vuia
L aflat — atacanțl. Echipa este pregătită
ilC°Si- <Î£ Gavrilă Blrău, ajutat de prof.
1 Cra- Damian. Portarii sint In gri-

(fost ja Iul 8. Iorgulescu.

LUNA POTRIVITĂ PENTRU I
I PE LITORAL I

perioada următoare, vremepentru 
itoral.

turism
posibilități de petrecere a vaca iței 
la tarife reduse.

rișnuit se organizează :
:i speciale pe perioade le.erminatc

și I.T.H.R. București oferă I
toral, pe Canalul Dunăre — Marea 
Dunării și la alte obiective turistice I

SPECTACULOS DEBUT ARGEȘEAN, SĂ AȘTEPTĂM CONTINUAREA
De multă vreme, stadionul din 

Trivale nu a mai fost luat cu 
asalt de mii de Iubitori ai fot
balului din Argeș, dornici să 
vadă la lucru echipa favorită in 
noua ediție a campionatului; 
campionat în care a debutat eu 
dreptul, prin victoria obținută la 
Tg. Mureș (2—1), echipa pregă
tita de Florin Halagian șl loan 
Volca avînd — alături de Dina
mo șl Steaua —, după 180 de 
minute de joc, +2 la „adevăr”.

Dar tot de multă vreme F.C. 
Argeș nu a mal Izbutit să În
scrie patru goluri într-o parti
dă, atîtea cîte a reușit miercuri, 
in întilnlrea eu S.C. Bacău, ca 
urmare a unul joc ofensiv, bine 
orientat tactic, eficace. Evoluția 
plteștenllor a plăcut mult eelor 
aproximativ 16.000 de spectatori 
datorită atit numărului mare de 
șuturi expediate spre poarta iul 
Arvlnte șl, apoi, a lui Clmpea- 
nu (33, dintre eare 20 pe spațiul 
porții, probabil un record, patru 
dintre „bombele” ce păreau go
luri imparabile lovind barele 
porții băcăuane!), eit și Ingenio
zității unor faze eu adevărat 
spectaculoase, generos aplaudate 
(„un-dol“-uri, devieri surprinză
toare, „foarfeci”, plonjoane). F.C.

Argeș a etalat o gamă variată 
de procedee în faza de atac, 
meritul fiind, desigur, al jucă
torilor, dar, in aceeași măsură, 

și al antrenorilor ei. Pe acest 
fond de joc ofensiv eficient, mai 
puțin promptă in intervenții a 
fost apărarea, care a primit eu 
ușurință două goluri, furată 
parcă de ceea ce realizau liniile 
din față, eu Badea, Bănuță, Ig
nat, D. Zamfir, Jurcă și Ghioa- 
eă Inepuizabilii, inventivi șl tot 
timpul... pe șut.

F.C. Argeș a fost, Indiscutabil, 
„vioara intil” a meciului. Victo
ria el putea ii realizată la o di
ferență mult mai mare, dar o 
contribuție la reușita partidei au 
avut-o șl băcăuanii. Ei au «-au 
cantonat în propriul careu, n-au 
căutat să respingă oriunde șl 
oricum balonul, el, la rihdul lor, 
s~au străduit să folosească toate 
șansele ce li s-au oferit și au 
marcat două goluri foarte fru
moase; șl asta, deși l-au pierdut 
încă din prima repriză pe Șol- 
man, cei mal periculos atacant 
al lor, accidentat la o ciocnire 
involuntară eu Eduard.

Uurențtu DUMITRESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
t PRECIZAM CA, DINTR-O 

EROARE DE REDACTASE a 
cronicii partidei Victoria — 
A.S.A Tg. Mureș a apărut în 
formația oaspeților numele por
tarului Vodă, care nu a evoluat 
in acest meci, cei doi jucători 
de rezervă lntrațl în teren fiind 
doar Fanicl șl Albu.
• PROGRESUL VA DISPUTA

MECIURILE IN GIULEȘTL După 
sum ne comunică clubul din 
str. dr. Staicovicl, divizionara B 

Progresul Vulcan București va 
susține partidele din turul cam
pionatului pe stadionul GIU- 
LEȘTI. Iar primul dintre aceste 
meciuri, derbyul seriei, eel «u 
Jiul Petroșani, se va disputa 
duminică, de la ora 11.

KRAMER Șl BARBU ANIHILAU DE LINIILE DINĂMOVISTE
Meciul de Ia Brașov, dintre 

F.C.M. și Dinamo, a întrunit su
fragiile eelor aproximativ 30000 
de spectatori. S-a jucat în vi
teză, fazele altemînd la ambele 
porți. Dinamo, mal experimenta
tă, a adoptat o tactică adecva
tă condițiilor unei partide în de
plasare, jocului avtotat al gaz
delor opunîndu-1, practic, două 
linii de fundași, eare, aidoma 
unul evantai, s-au repliat la ne
voie și au ieșit ca din... bloc- 
starturi odată lntrațl în posesia 
mingii. practic, cele două vîr- 
furi ale brașovenilor, Kramer și 
Barbu, au fost anihilate, culoa
rele lor de pătrundere fiind în
gustate, astfel că brașovenii au 
fost constrinșl să plimbe mult 
balonul, cu predilecție spre la
turile terenului. Odată depose
dați insă, urma contraatacul, 
declanșat eu precădere pe aripa 
dreaptă, unde Varga — ea fundaș 
lateral fals — pătrundea vijelios. 
Așa a și deschis Dinamo scorul, 
in minutul 6, așa s-a mal intim? 
plat și In alte două rînduri, cînd 
nimeni n-a sesizat că Varga se 
plimbă ta voie pe partea dreap
tă a terenului. Respectînd ade
vărul, trebuie să spunem că da

că Dinamo și-a Impus superiori
tatea iehnico-tactică în primele 
45 de minute, după pauză, mat 
precis intre minutele 50 șl 80, 
brașovenii au fost aceia eare au 
dominat partida. A fost, de alt
fel, și perioada în care Dutea.u 
restabili egalitatea, ba chiar să 
ia conducerea, dar Kramer. în 
două rînduri (intervenții salva
toare ale lui Moraru) și Bertea- 
nu (șut ta bară) n-au reușit să 
Introducă balonul ta plasă. A- 
ceste trei mari ratări au tăia*. 
!n finalul tatîlnlrll, elanul bra
șovenilor, astfel eă el au mai 
primit un gol.

Cîteva cuvinte despre mijloca
șul Lupu, acest jucător de mare 
perspectivă, lăudat motivat în 
nenumărate rînduri in ultima 
vreme. Dar dacă In meciurile 
da pe teren propriu Lupu zbur
dă, ta eele disputate în deplasa
re el »i> mal are aportul aș
teptat. Șl in meciul de la Bra
șov Lupu a avut perioade de... 
eclipsă, etad a dispărut din joc, 
retrăgindu-se undeva, intr-o zo
nă neutră, $1 evitind contactul 
eu adversarii.

Gheorghe NERTEA

j ÎN ATENȚIA CORESPONDENȚILOR NOȘTRI

i Redacția ziarului nostru reamintește corespondenților tăi 
J că duminică 30 august începe campionatul Diviziei B de 
i fotbal, li rugăm ca, în zilele în care se desfășoară etapele 
i să ne transmită — telefonie — eu taxă inversă — ime- 
j diat după terminarea meciurilor, rezultatele, numele jucă- 
i lorilor și minutele în care aceștia au marcat go’uilie. Te- 
? lefoanele la care așteptăm aceste relatări sînt : 10.34.60, in- 
t) ierioarele 217, 229, 231 ți M4 prin centralele 11.79.70 sau 
i 11.10.03, precum și interurban 437.

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1987-1988

î

!

ui pe mare, partide de pescuit, în- 
pectacole de divertisment.
îațiile necesare de la oficiile j.tde- 
R. București.

SERIA A IH-a
Etapa I (6 septembrie) : Portul 

Constanța — Arrubium Măcin, 
Gloria Galați — Minerul Mahmu- 
dta, D.V.A. Galați — Victoria 
X.RA. Tecuci, Progresul isaccea
— Laminorul Viziru. Metalul 
Mangalia — Dunărea C.S.U. Ga
lați, S.N.C.S.S. Tuicea — Con- 
pref Constanța, C.S. Progresul 
Brăila — I.M.U.C.S.S. Medgidia, 
Cimentul Medgidia — Chimia 
Brăila ;

Etapa a n-a (13 septembrie) : 
Chimia — C.S. Progresul, Arru- 
blum — Cimentul, Minerul — 
Portul, Victoria I.R.A. — Gloria, 
Laminorul — D.VA., Dunărea 
C.S.U. — Progresul, Conpret — 
Metalul IJd.U.C^.S. — S.N.C.S.S.;

Etapa a Hl-a (26 septembrie) t 
Portul — Victoria I.R.A., Gloria
— laminoruL D.V.A. — Dunărea 
C.S.U., Pi'ogresid — Conpret, Me
talul — I.M.U.C.S.S., S.N.C.S.S. — 
C.S. Progresul, Cimentul — Mi
nerul, Chimia — Arrubium ;

Etapa a IV-a (27 septembrie) : 
Minerul — Chimia, Victoria LR.A.
— Cimentul, Laminorul — Portul, 
Dunărea C.S.U. — Gloria, Oonpref
— D.V.A., IJd.U.C^.S. — Progresul. 
S.N.C.SJS. — Metalul, C.S. Pro
gresul — Arrubium ;

Etapa a V-a (4 octombrie) : 
Portul — Dunărea C.S.U., Gloria
— Connref, D.V.A. — I.M.U.C.S.S., 
Progresul — S.N.C.S.S., Metalul
— C.S. Progresul, Arrubium — 
Minerul, Cimentul — Laminorul. 
Chimia — Victoria I.R.A.

Etapa a Vl-a (11 octombrie) : 
Victoria I.R.A. — ArruMum, La
minorul — Chimia, Dunărea 
C.S.U. — Cimentul, Conpref — 
Portul, I.M.U.C.S.S. — Gloria, 
S.N.C.S.S. — D.V.A., Metalul — 
Progresul, C.S. Progresul — Mi
nerul ■

Etapa a VU-a (18 octombrie) : 
Minerul — Victoria I.R.A., Portul
— I.M.U.C.S.S., Gloria — S.N. 
C^J.S., D.V.A. — Metalul, Progre
sul — C.S. Progresul, Cimentul
— Conpref, Chimia — Dunărea 
C.S.U. Arrubium — Laminorul;

Wppa a Vin-» <25 octombrie) : 
Progresul — D.V.A. Laminorul

— Minerul, Dunărea C8.D. — 
Arrubium, Conpref — Chimia, 
I.M.U.C<S.S. — Cimentul, Ș.N. 
C.S.S. —■ Portul, Metalul — Gto- 
rta, C.S. Progresul — Vtetoria 
I.R.A. ;

Etapa a XX-a (1 noiembrie) : 
Cimentul — S.N.C.S.S., Chimia
— I.M.U.C.S.S., D.VA. — C.S. 
progresul, Gloria — Progresul, 
Arrubium —* Conpref, Minerul
— Dunărea C.S.U., Victoria 
I.R.A. — Larnlnoniâ, Portul — 
Metalul ;

Etapa a X-a (3 noiembrie) : 
Dunărea C.S.U. — Victoria 
I.R.A. Conpret — Minerul, IJM.V. 
C.S.S. — Arrubium, S.N.C.S.S. — 
Chimta, Metahfl — Cimentul, 
Progresul — Portul, D.VA, — 
Gloria, C.S. Progresul — Lami
norul :

Etapa a Xl-a (ÎS noiembrie) : 
Gloria — C.S. Progresul, Poetul
— D.VA., Cimentul — Progresul, 
Victoria I.R.A. — Conpref, Mine- 
mfl — I.M.U.C.S.S., Chimia — 
Metalul, Arrubium — S.N.C.S.S.. 
Laminorul — Dunărea C.S.U. ;

Etapa a XH-1 (22 noiembrie) : 
Conpref — Laminorul, IM.U. 
C.S.S. — Victoria LR.A., S.N.C.S.S.
— Minerul. Metalul — Amiblum, 
Progresul — Chimia, D.V.A. — 
Cimentul, C.S. Progresul — Du
nărea C.S.U., Gloria — Portul ;

Etapa a XIII-a (26 noiembrie): 
Minerul — Metalul, Cimentul — 
Gloria, Victoria I.H.A. — S.N.
C. S.S., Lammorua — I.M.U.C.S.S.. 
Dunărea C.S.U. — Conpref, Por
tul — C.S. Proeresul, Chimia —
D. V.A.. Arrubium — Progresul :

Etapa a XIV-a <29 noiembrie): 
I.M.U.C.S.S. — Dunărea C.S.U.. 
C.S. Progresau — Conpref, Por
tul — Cimentul. Gloria — Chi
mia, D.V.A. — Arrubium, Pro
gresul — Minerul, Metalul — 
Victoria I.R.A., S.N.C.S.S. — La
minorul :

Etapa a XV-a (6 decembrie) : 
Cimeaatutl — CJS. Progresul, Chi
mia — Portul, Arrubium — Glo
ria, Minerul — D.V.A., Victoria 
LUA. — Progresul, Laminorul
— Metalul, Dunărea C.S.U. — 
S.N.C.S.S., Conpref — I.M.U.C^.S.

SERIA A IV-a
Etapa » (6 septembrie) : Ș.N.

Oltenița — Chimia Buzău, Uti
laje Grele Giurgiu — Metalul 
Buzău, Victoria Munteni Buzău
— Unirea Urzlcenl, Carpațl Ne
bcin — Petnoăul Roata de Jos, 
Dunărea Călărași — F.CJd, Du
năreană Giurgiu, Victoria Ț&ndărel
— LS.C.LP. Uimenl, A.SJL Bu
zău — Olkmnta Slobozia, Viitorul 
CMraogi — Petrolul Berea ;

Etapa a B-a (U «eptembrle) : 
Petrolua Berea — A.S.A., Chimia
— Vlitoful, Metalul — S.N.O., 
Unirea — Utilaje Grele, Petrolul 
Roata de Jos — Victoria Mun
teni, F.CJd. Dunăreană — Car- 
pd-ți, I.S.CJ.P. — Dunărea, Olim
pia — Victoria ;

Etapa a m-a (24 septembrie) : 
ș.N.O. — Unirea, Otitaje Grele
— fetrolu Soața de Jm, Victo
ria Munteni — F.C.M. Dunărea
nă, Carpațl — LS.C.LP., Du
nărea — Olimpia, Victoria — 
A.S.A., Viitorul — Metalul, Pe
trolul Berea — Chimia ;

Etapa a IV-a (27 septembrie) : 
Metalul — Petrolul Berea, Uni
rea — Viitorul, PetrohE Boala de 
Jos — Ș.N.O., T.CM. Dunăreană
— Utilaje Grele, I.S.C.I.P. — Vic
toria Munteni, Olimpia =■ Car- 
pați, Victoria — Dunărea, A.S.A.
— Chimia ;

Etapa a V-a (4 octombrie) : 
Ș.N.O. — F.CJd. Dunăreană, U- 
tllaje Grele — IB.C.I.P., Victoria 
Munteni — Olimpia, Carpațl — 
Victoria, Dunărea — A.SA., Chi
mia — Metalul. Viitorul — Pe- 
trolifl ratata de Jos. Petrolul 
Barca — Unirea ;

Etapa a Vl-a <S1 octombrie) : 
Unirea — Chimia, Petrolul Roa
ta de Jos — Petrolul Berea 
F.C.M. Dunăreană — Viitorul, 
LS.C.LP. — Ș.N.O.. QHmpla —
Utilaje Grele, Victoria — Victo
ria Munteni, Dunărea — Carpațl. 
A.S.A. — MeteM ;

Etapa a Vil-a <18 octombrie) : 
Metalul — Unirea, ș.N.O. — O- 
llmpia. Utilaje Grele — Victo
ria, Victoria Munteni — Dună
rea, Carpați — A.S.A., Viitorul
— LS.CJJP., Petrolul Berea — 
F.C.M. Dunăreană. Chimia — Pe
trolul Roata de Jos ;

Etapa a VIII-» (26 octombrie):

Carpați — Victoria Munteni, Pe
trolul Roata de Jos — Metalul, 
F.C.M. Dunăreană — Chimia,
1.5. CJ.P, — Petrolul Berea, O- 
lirnpia — Viitorul, Victoria — 
Ș.N.O., Dunărea — Utiaaje Gre
le, A.SA. — Unirea ;

Etapa a IX-a 0 noiembrie) i 
Viitorul — Victoria, Petrolul Ber
ea — Olimpia, Victoria Munteni
— A.S.A., Utilaje Circle — Car. 
păți, Chimia — IB.C.I.P. Meta
lul — F.C.M. Dunăreană, Unirea
— Petrolul Roata de Jos. Ș.N.O.
— Dunărea ;

Etapa » X-a (8 noiembrie) : 
F.CJtd. Dunăreană — Unirea, 
LS.CJ.P. — Metalul, OUtmpia — 
cniu'.ta, victoria — Petrolul Ber
ea, Dunărea — Viitorul, Carpați
— Ș.N.O., Victoria Munteni — 
Utilaje Grele, A.SA. — Petrolul 
Roata de Jos ;

Etapa a Xl-a (15 noiembrie) : 
Utilaje Grele — A.SA., Ș.N.O.
— Victoria Munteni, Viitorul — 
Carpațl, Unirea — I.S.C.I.P., M-e- 
talul — Olimpia, Petrolul Berc®
— Dunărea, Chimia — Victoria, 
Petrolul Roata de Jos — F.C.M. 
Dunăreană ;

Etapa a XUt-a <22 noiembrie) :
1.5. CJ.P. — Petrolul Roata de 
Jos, Olimpia — Unirea, Victoria
— Metalul, Dunărea — Chimia, 
Carpați — Petrolul Berea, Vic
toria Munteni — Viitorul, A.SA.
— y.C.M. Dunărean®. Utilaje Gre
le — Ș.N.O. ;

Etapa a xm-a (26 noiembrie): 
Metalul — Dunărea, Viitorul — 
Utilaje Grele, Unirea — Victo
ria, Petrolul Roata de Jos — O- 
Llmpta, F.C.M. Dunăreană —
1.5. C.I.P., Ș.N.O. — A.S.A., Pe
trolul Berea — Victoria Munteni, 
Chimia — Caroaț! ;

Etapa * XTV-a (28 noiembrie): 
Olimpia — F.C.M. Dunăreană, 
A.S.A — LS.C.I.P., Ș.N.O. — Vi
itorul. Utilaje Grele — Petrolul 
Berea, Victoria Munteni — CM- 
mia, Carpațl — Metalul, Dunărea
— Unirea, Victoria — Petrolul 
Roata de Jos ;

Etapa a XV-a (6 decembrie) : 
Viitorul — ABA., Petrolul Ber
ea — Ș.N.O., Chimia — Utilaje 
Greîe, Metalul — Victoria Mun
teni, Unirea — Carpațl. Petrolul 
Roata de Jos — Dunărea, F.C.M. 
Dunăreană — Victoria, I.S.CXP.
— Olimpia.



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNITĂȚI AGRICOLE

DIN MAI MULTE JUDEȚE
{Urmare din pag. 1)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a criticai conducerea coopera
tivei pentru modul superficial 
in care a fost efectuată evalu
area producției de porumb 
și a cerut comitetului jude^ 
țean de partid să ia măsuri 
pentru ca această importantă 
acțiune să se desfășoare eu 
întreaga răspundere in toate 
unitățile agricole de stat și 
cooperatiste, la fiecare cultură 
în parte.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a con
tinuat în județul Constanța.

La COOPERATIVA AGRI
COLA DE PRODUCȚIE „MI
HAIL KOGĂLNICEANU", din 
Consiliul agroindustrial Si- 
bioara, examinarea unor sole 
cultivate cu sfeclă de zahăr 
și floarea-soarelui, unde a în
ceput recoltatul manual, și una 
de porumb a permis concluzia, 
pe baza măsurătorilor făcute, 
că aici se vor obține recolte 
deosebite — peste 20 tone po
rumb știuleți și 70 tone sfeclă 
de zahăr Ia hectar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se dea cea mai 
mare atenție pregătirii opti
me a campaniei de recoltare 
a porumbului, efectuării la 
timp și de cea mai bună ca
litate a tuturor lucrărilor a- 
gricole de toamnă.

Analiza a continuat la ÎN
TREPRINDEREA AGRICOLA 
DE STAT POARTA ALBA, 
pe terenurile aparținînd fer
mei Cuza Vodă. Și . aici, 
secretarul general al partidului 
a apreciat starea culturilor șl 
a subliniat, că sînt condiții 
pentru realizarea unor produc
ții deosebite.

Secretarul generai al parti
dului a vizitat, în continuare, 
unități agricole din județul 
Ialomița. Primul obiectiv cu

$
I

prins în program a fost CO
OPERATIVA AGRICOLA DE 
PRODUCȚIE SMIRNA.

Gazdele au invitat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
guste din pîinea produsă la 
brutăria cooperativei.

La cei care au obținut re
colte mari șl pîinea este mare 
și bună, a spus secretarul 
general al partidului. Vă felicit 
pentru rezultatele pe care le 
aveți, a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresîn- 
du-se celor prezenți la aceas
tă întîlnire.

La COOPERATIVA AGRI
COLĂ DE PRODUCȚIE GRIN- 
DU, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat mai multe 
lanuri cultivate cu porumb, 
floarea-soarelui și soia, de pe 
care măsurătorile indică obți
nerea unor recolte bune in 
condiții dc ncirigare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat pc țăranii coopera
tori din Grindu pentru rezulta
tele obținute, pentru recolta 
din această toamnă, și le-a 
adresat urarea ca anul viitor 
să obțină producții tot mai 
mari.

Pretutindeni, în județele vi
zitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutai cu 
deosebită căldură de lucrătorii 
ogoarelor. Prin manifestările 
lor entuziaste, au fost expri
mate vibrant sentimentele de 
profundă dragoste și aleasă 
prețuire pe care locuitorii sa
telor le nutresc față . de 
secretarul general al partidu
lui pentru grija permanentă ce 
o acordă dezvoltării și moder
nizării agriculturii, sporirii 
producțiilor agricole în concor
danță cu sarcinile stabiliie 
pentru acest an și pe întregul 
cincinal, cu obiectivele noii re
voluții agrare, creșterii con
tinue a nivelului de trai al 
lucrătorilor ogoarelor țării.

I
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ÎN AJUNUL „MONDIALELOR"

I
I

DE ATLETISM
RABAT, 27 (Agerpres). Atletul 

marocan Said Aouita a decla
rat că la apropiatele Campio
nate Mondiale de la Roma va 
concura în proba sa favorită 
cea de 5 000 m, în care deține 
titlul olimpic și recordul mon
dial. Inițial, Aouita intenționa 
să ia startul si în cursa de 
10 000 m. dar o recentă ac
cidentare i-a întrerupt antre
namentul.

Deținător si al recordurilor 
lumii pe distantele de 2 mile. 
1500 si 2 000 m. Aouita a ară
tat eă după întrecerile de la 
Roma vrea să se dedice probei 
de 1500 m. probă în care 8-a 
remarcat pentru prima dată pe 
plan international, cucerind me
dalia de aur la Universiada de 
la București.

CONCURSUL PRIETENIA LA VOLEI
(Urmare din pag. 1)

I

fața echipei similare a Ceho. 
slovaciei cu 3—2 (6, 10, —13, 
—10, 9). Mulți spectatori au 
ținut să fie prezenți la acest 
meci decisiv. „Tricolorii" noș. 
tri au abordat partida cu mul- 
tă hotărîre și, pe fondul unei 
replici mai modeste a adver
sarilor, au dominat și au cîș. 
tigat cu ușurință primele două 
seturi. în cel de al treilea set, 
însă, disputa a devenit drama
tică, deoarece, prea sigură de 
victorie, formația noastră gre-I

se 
mai 
gre. 
ega- 
flnal

șește „in corpore", oferind ast
fel prilejul echipei cehoslova
ce să treacă la cîrma jocului. 
Cu toate acestea, la scorul de 
12—10 pentru „tricolori", 
părea că victoria nu le 
poate scăpa, dar Stavariu 
șește copilărește, oaspeții 
lează șl cîștigă intr-un 
de mare luptă. Setul patru a 
fost dominat clar de echipa 
cehoslovacă, care a profitat de 
degringolada din tabăra noas
tră și a egalat situația la se
turi. Ultimul act a fost urmă
rit cu sufletul la gură; for. 
mația noastră se regăsește, pre-

DE LA ROMA

Schoenlebe — 
în lungime : 

8,30 m ; femi- 
greutății : Ines 
m : săritura in 
“ 7,17

• BERLIN, 27 (Agerpres). La 
Berlin s-a desfășurat un ultim 
concurs de verificare a lotu
lui de atletism al R. D. Ger
mane în vederea participării la 
Campionatele Mondiale, progra
mate între 29 august si 6 sep
tembrie pe Stadionul Olimpic 
din Roma. Iată principalele re
zultate înregistrate : masculin : 
aruncarea discului : Schult — 
69,34 m : 400 m : Moeller — 
45,95 ; 200 m : 
20,48 : săritura 
Wirschberg —- 
nin : aruncarea 
Muller — 20,90 
lungime : Helga Radtke — î 
m ’ 400 m : Sigrun Wodars 
51,80 ț aruncarea suliței : Petra 
Felke — 72,04 m t 100 m gar
duri : Gloria Uibel — 12,52 : a- 
runcarea discului : Diana Gan- 
sky — 72,38 m.

conducînd la di. 
obținînd 
muncită, 
realiza- 

Cîștigînd

ia inițiativa, 
ferențe apreciabile și 
în final o victorie 
dar care putea să fie 
tă fără atîtea emoții, 
această partidă, reprezentativa 
României a ocupat locul doi în 
grupă și și-a cîștigat dreptul 
de a participa în turneul final 
care se va desfășura sîmbătâ 
și duminică. ,

Echipa României: Crețu (Fe- 
ru), Czedula (Stavariu, Tămă- 
șan), Mader, Georgescu (Piți- 
goi), Rotar — cel mai bun de 
pe teren, Stoian (Racsov, Vlai- 
cu).

fn deschiderea galei de după- 
amiază, formația Bulgariei a 
întrecut echipa Ungariei cu 
3—0 (7, 12, 8), iar, în încheiere, 
formația U.R.S.S. a dispus de 
cea a Cubei cu scorul de 3—2 
(13, 10, —9, —6, 9).

Ca de obicei, a doua echipă 
a țării noastre a jucat dimi
neață, cu echipa R.P.D. Coree
ne. Partida s-a încheiat cu 
rezultatul de 3—2 (12, —4, 13, 
—4, 10) în favoarea juniorilor 
români, care obțin prima lor 
victorie la capătul unei dispute 
dramatice.

• PE SCURT •
CICLISM • Cursa internaționa

lă disputată la Vilnius s-a În
cheiat cu victoria rutierului 
sovietic Djomolldin Abdujaparov, 
cronometrat pe distanța de 130 
km cu timpul de 3h 33. • Prima 
etapă a competiției internaționale 
pentru premiul „ Wilhelm Tell" a 
revenit la sprint rutierului elve
țian Pascal Richard, înregistrat 
pe distanța de 154 km In 3h 55:17. 
Pe locurile următoare, ta ace
lași timp cu învingătorul, au 
sosit coechipierul său Bernard 
Gavillet și olandezul Theo de Rooy.

TENIS • In turneul de la Je
richo (S.U.A.), jucătorul francez 
Henri Leconte l-a eliminat cu 
7—5, 4—6, 6—4, pe americanul 
Tim Wilkinson, Iar David Pate 
(S.U.A.) î-a învins ou 6—7, 6—4, 
6—3, pe Guy Forget (Franța). • 
Turneul feminin de la Mawah 
(New Jersey) a programat pri
mele partide din turul II. ta 
care s-au înregistrat următoare
le rezultate: Catarina Lundqvist 
(Suedia) — Etsuko Inoue (Japo
nia) 6—2, 6—3 ; Beverly Bowes
(S.U.A.) — Elizabeth Smyle (Aus
tralia) 6—2, 6—3 ; Betsy Nagelsen 
(S.U.A.) — Pascale Paradis
(Franța) 5—7, 6—1, 6—4 ; Dianne 
Ballestrat (Australia) — Zina 
Garrison (S.U.A.) 6—4, 6—1 ;
Sylvia Hanika (R.F. Germania) 
— Isabelle Demongeot (Franța) 
6—3, 6—2.

VOLEI • In cadrul Campiona
tului Mondial pentru juniori, ce 
se desfășoară la Manama (Ba
hrein), selecționata U.R.S.S. ă 
întrecut ou scorul de 3—0 for
mația Canadei, Iar reprezentativa 
Cubei a dispus cu 3—2 de echi
pa Bulgariei. Alte rezultate : R.F. 
Germania — Grecia 3—1 ; Bra
zilia — R.P. Chineză S—1 ; Al
geria — Egipt 3—1.

C.E. DE NÂTAȚIE
(Urmare din pag. 1)

junge să parcurgă. în finalele 
„europenelor" de seniori : 
1:02,92 si 2:13,46 la procedeul 
spate — la numai 13 ani...

MAI BINE, INCOMPARABIL 
MAI BINE I

Intr-un asemenea context, 
„recolta" înotului românesc la 
C.E. ’87 capătă dimensiuni în 
plus. Pînă în această lună de 
august, medaliile. toate de 
bronz, obținute de-a lungul a 
an! si an! se puteau număra 
pe degetele unei singure mîini: 
Cristina Balaban-Sopterian în 
1966, Carmen Bunaciu în 1977, 
81’ și *83. La precedenta edi
ție. de la Sofia, delegația noas
tră s-a întors acasă cu unele 
realizări promițătoare însă fă
ră vreun trofeu. Pentru ea a- 
cum — o repetăm — bilanțul 
să fie dubla, ca număr de me
dalii. comparativ cu tot ce Se 
reușise atîta vreme. Iar peste 
toate e strălucirea aurului. A- 
nul trecut ne mindream cu 
prima noastră campioană sî 
recordmană mondială, de data 
aceasta avem satisfacția ca în 
întreaga lume a natatiei să ae 
vorbească de două campioane 
din România, de marile spor
tive numite TAMARA COSTA
CHE și NOEMI LUNG !

O băimăreancă înoată, numai 
ea. dintre toate specialistele de 
mixt, mereu în jur de 4 mi. 
nute s! 40 de secunde pe 400 
m. A făcut-o si la Strasbourg, 
unde, dincolo de acest 4:40,21 
demonstrînd înaltă valoare, a 
mal dat o probă de competi
tivitate la modul concret, de 
reale insusiri de concurentă, 
recuperînd iute ușorul handi
cap de după primul procedeu, 
distanțîndu-se apoi tot mai con
fortabil spre o victorie limpe
de. în stil de mare campioa
nă — aproape două secunde 
si tumătate. în final, fată de 
ambițioasa Elena Dendcberova 
(simpatica sovietică s-a grăbit 
cea dinții. în apă. s-o felicite, 
cu sportivitate și prietenie pe 
maramureșancă). Noemi Lung, 
căci despre ea e vorba, a mai

rroefHi Lung și Tamara Costache au tot dreptul 48 se sJ
afirme că și-au făcut datoria : sînt primele campioane europene 
din natația românească ! Foto : Aurel D. NEAGU
urcat pe podium la 200 m 
mixt, a fost a patra la 400 m 
liber si a clncea la 800 m li
ber. contribuind decisiv la pre
miera absolută a cuceririi me
daliei de argint într-o ștafetă, 
cea de 4 X200 m liber. Multe, 
foarte multe cuvinte alese 
s-au spus si s-au scris pe sea
ma sportivei de la Clubul Spor
tiv Municipal Școlar Baia Ma
re. a elevei antrenorului fără 
astîmpăr Gheorghe Dlmeca. iar 
faptul că revista „Internatio
nal Swimming 'and Water Po
lo" a invitat-o să-și prezinte 
cariera după celebrul Matt 
Biondi este, credem, absolut 
grăitor, de la sine.

O ploiesteancă continuă să 
fie cea mai rapidă înotătoare 
a lumii. A treia. In ziua inau
gurală. pe sută. Tamara Cos
tache nu a părut chiar în apele 
ei cînd în seriile de 50 m li
ber a „mers" doar 26 și. Ca și 
Noemi. eleva lui Mihail Gothe 
avea să arate superb că are 
ceea ce se cheamă știința de 
a concura tn cele mal orele, 
decisive momente. Ea sl-a re
găsit în finală ..arma" numărul 
1 — startul său unic — si a 
controlat discuta de la cap Ia 
cap. izbîndind printr-un timp 
de 25,50, egal cu primul său 
record mondial, de un nivel 
accesibil, practic, numai spor
tivei de la C.S.S. Petrolul Plo
iești. Tamara a convins în ba
zin. Tamara s-a dovedit apoi 

la fel de promptă si dezinvoltă 
cînd a venit ora interviurilor.

Un mare talent din Maramu
reș. din România e si Stela 
Pura. Medaliată cu bronz la 
400 m liber (4:09,65, record na
țional. într-o cursă în care în
trecerea sa cu Noemi Lung a 
fost momentul cel mai tensio- 
nant) si la 200 m fluture, 
componentă de bază a „cvarte
tului de argint", această (altă) 
elevă a lui Gh. Dimeca are. 
cu siguranță, resurse mai mari. 
Aidoma longilinei Luminița 
Dobrescu. prezentă pe podium, 
surprinzător pentru multi. la 
200 m liber, ca si la 4 X200 m, 
a patra la sută, a opta la 50 
m. Reșiteanca antrenată de 
Mircea Hohoiu a debutat, prin 
urmare. convingător într-o 
mare competiție de seniori. în 
schimb. experimentata Anca 
Pătrășcoiu. medaliata de la 
J.O.. a dezamăgit, rezultatele 
— evident sub posibilități — 
din probele individuale fiind cu 
atît mai de neînțeles cu cit 
dinamovista evoluase bine în 
prima zi. în ștafetă. Pentru 
foarte tinerele Andrea Sighiar- 
to si Livia Copariu (sibianca a 
contribuit la calificarea finală 
a cvartetului de 4X200 m li
ber) marea competiție a în
semnat ocazia unui important 
cîștig de experiență.

Dar despre memorabilele în
treceri de la Strasbourg, vom 
mai avea priieiul să scriem.

Comisia de resort a U.E.F.A. a stabilit arbitrii unor meciuri din 
preliminariile Campionatului European. Astfel. partida Albania — 
R,mu Inia (28 octombrie, la Tirana) va fi condusă de olandezul Van 
Swieten, în timp ce la jocul dintre Spania șl Austria (tot din grupa 
1) va oficia francezul Joel Quiniou. Meciul de tineret Albania — 
România (27 octombrie, tot din preliminariile C.E.) va fi condus la 
centru de bulgarul Toncev.

Partida dintre echipele olimpice ale României șl Danemarcei, de la 
Bacău, va fi condusă de o brigadă din Norvegia, cu Einar Halte 18. 
centru.
• IN PRELIMINARIILE OLIM

PICE (gr. E, la Maribor) : Iugo
slavia — Austria 2—1 (1—0). Au 
înscris Stojkovici (min. 16 din 
penalty). Kataneo (min. 55). res
pectiv Perstllng (min. 57). A- 
vind 4 p din 5 jocuri. Austria 
nu mal poate cîstlga grupa. In 
cursa pentru primul loc au ră
mas. așadar. Iugoslavia 4 p (2 
1) și Cehoslovacia 4 D (3 j). • 
REZULTATELE etapei a 5-a a 
campionatului vest-german: Dort
mund — Mdnchengladbach 1—1, 
Kaiserslautern — Hannover 4—1, 
Bayern — NUrnberg 1—0, Ham
burger S.V. — Karlsruhe 0—4 11 
Bayern Leverkusen — Eintracht 
1—3. V-f.B. Stuttgart — F.C. Kota 
0—2. Bayern Uerdlngen — Werder 
Bremen 1—2, V.Î.L. Bochum — 
Schalke 04 1—3, Mannheim — 
r. C. Homburg 0—0 ; In 
clasament : Bayern, Kdln, Bre
men cu cite 8 p, Stuttgart șl 
MOnchengladbach cu cite Ț P- 
• A FOST ORGANIZATA o 

anchetă privind desemnarea ce
lui mal bun sportiv al anului 
din Brazilia. Deși a absentat 
mult timp din cauza unor acci
dentări, Zlco de la Flamengo 
Rio de Janeiro, se află primul 
pe lista fotbaliștilor. Întrunind 
un procentaj de 12,3 la sută, din 
voturi t Acest lucru îl va sti
mula. desigur, ca la vîrsta de 
33 de ani să-și continue activi
tatea. Pe discipline, fotbalul a 
totalizat cel mal mare procentaj: 
53.7 la sută urmat la mari di
ferențe de automobilism, box, vo

ÎMPOTRIVA „TRAGERII DE TIMP“
Internațional Board a cerut arbitrilor tă fie mult mal exigeați 

(ață de orice încercări pe care le fac fotbaliștii de a trage de 
timp, acest comportament fiind sancționat PROMPT cu un 
cartonaș galben. Pe de altă parte. International Board a reco
mandat respectarea CU STRICTEȚE a locului de repunerea balo
nului in joc prin aruncare de la margine. Dacă acest loc nu este 
respectat riguros, „autul" va fi executat de un jucător al echi
pei adverse. Aceste două prevederi, s-a precizat, au și fost ex
perimentate cu bune rezultate în campionatul vest-german.

lei. atletism s.a. • ECHIPA NA
POLI are cele mai multe abo
namente la meciurile pe care le 
susține tn campionatul italian pe 
teren propriu : 60 000 1 Apropo s 
pentru meciul retur din C.C.E. 
cu Real Madrid au fost deja vin- 
dute aproape 80 000 de bilete, dar 
cererea este cu mult mai mare. 
Să notăm că această partidă re
tur va avea loc la 30 septem
brie (prima manșă este progra
mată la Madrid — 16 septembrie 
—. dar. după eum se stle. echi
pa gazdă este sancționată pen
tru Incidentele de la trecutul 
meri cu Bayern, tot in C.C.E., 
Îl va trebui să joace cu porțile™ 
ncMse I). • NIKOS ANASTO- 

POULOS, In virstă de 29 da 
ani. este considerat cei mai va
loros jucător greo din ultimul 
deceniu. A îmbrăcat de 62 de ori 
tricoul echipei naționale, mareînd 
24 de goluri (ambele, recorduri 
elene). In noul sezon, talentatul 
fotbalist va evolua la Avelltao, 
alături de austriacul Schachneff. 
• SCORUL ETAPEI de du
minică din campionatul Olan
dei a fost realizat de Eindho
ven (0—0 cu Utrecht). Interna
ționalul Wlm Kieft. reîntors î® 
tară (de la Torino), a marcat 
cele mai multe goluri : trei, li
nul după altul (hat-trick). Cele
lalte puncte au fost semnate de 
Lerby și Gillhaus cîte două. 
Kocman șl Arnegen.

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFELO
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