
In prezența tovarășului

NICOLAE CEAUȘEȘUT^

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

•inttt-oâ )Proletari din toate țările.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
In prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 30 
octombrie, au avut loc lucrări
le sesiunii a Vl-a a celei de-a 
IX-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Lucrările actualei sesiuni se 
desfășoară in atmosfera de pu
ternică angajare patriotică în 
care întregul nostru popor ac
ționează pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a planu
lui pe acest an, pentru a în- 
timpina cu noi și tot mai im
portante succese Conferința Na
țională a partidului și îm
plinirea a patru decenii de la 
proclamarea Republicii.

La sosirea în rotonda Pala
tului Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae - Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu an 
fost întîmpinați cu vii si în
delungi aplauze.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in lojile oficiale au 
luat loc tovarășa Elena 
Ceausescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Emil Bobu, Virgil 
Cazacu, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin. Ion 
Dincă. Ludovic Fazekaș, Manea 
Mănescu. Constantin Olteanu. 
Gheorghe Oprea, Ghcorghe 
Pană, Dumitru Popescu. 
Gheorghe Rădulescu.

Alături de deputați, în sală 
se aflau membri ai C.C. al 
P.C.R. șî ai guvernului, condu
cători de instituții centrale, or
ganizații de masă șî obștești, 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii, ai vieții noastre științifice 
și culturale.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara 
noastră, precum și corespon
denți ai presei străine.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adu
nări Naționale.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, a fost a- 
doptntă următoarea ordine de 
Zi :

1. Proiectul legii Planului 
național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socîală a Republicii

Socialiste România pe anul 
1988.

3. Proiectul legii planului de 
dezvoltare a agriculturii, indus- 
triei alimentare, silviculturii și 
gospodăririi apelor al Repu
blicii Socialiste România pe 
anul 1988.

3. Proiectul Legii Bugetului 
de stat a! Republicii Socialiste 
România pe anul 1988.

4. Programul privind auto- 
conducerea șl autoaproviziona- 
rea pentru asigurarea bunei a- 
provizionări a populației cu 
produse agroalimentare și bu
nuri industriale de consum pe 
anul 1988.

5. Proiectul legii privind ra
porturile economico-sociale din
tre unitățile socialiste, încheie
rea șl executarea contractelor 
economice.

6. Proiectul legii privind con
stituirea Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Socia
le a României, avind rolul ela
borării orientărilor de perspec
tivă și a planurilor naționale 
unice de dezvoltare economică 
și socială a țării.

7. Proiectul legii privind 
conservarea și protejarea pădu
rilor, pentru menținerea echili
brului ecologic.

8. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cuprinzînd 
norme cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat.

Intrucît celelalte proiecte de 
documente înscrise pe ordinea 
de zi se află în curs de exa
minare, urmînd a fi avizate de 
comisiile permanente de spe
cialitate, s-a propus să se trea
că la dezbaterea Proiectului de 
lege privind conservarea șî pro
tejarea pădurilor, pentru men
ținerea echilibrului ecologic.

Tovarășul Cornel Pacoste, 
viceprim-ministru al guvernu
lui. a prezentat expunerea la 
acest proiect de lege. In conti
nuare, deputatul Tiberiu Mure- 
șan a prezentat Raportul comi
siilor permanente ale M.A.N., 
care au examinat si avizat fa
vorabil proiectul legii aflat in 
dezbatere.

'Continuare in pag a 4-a)
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Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri, 30 
octombrie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Au participat, de asemenea, 
membri ai guvernului, cadre 
de conducere din economie, 
primii secretari și secretarii cu 
probleme de agricultură ai co
mitetelor județene de partid, 
directori generali de centrale 
industriale și de institute cen
trale de cercetare.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat MASURILE PENTRU 
ÎNDEPLINIREA INTEGRALA 
A PLANULUI PE LUNILE 
NOIEMBRIE ȘI DECEMBRIE, 
TRIMESTRUL IV ȘI ÎNTRE
GUL AN 1987, PRECUM ȘI 
PENTRU PREGĂTIREA REA
LIZĂRII PREVEDERILOR DE 
PLAN PE 1988.

De asemenea. Comitetul Po
litic Executiv a analizat RA
PORTUL CU PRIVIRE LA ÎN
DEPLINIREA SARCINILOR 
DIN CAMPANIA AGRICOLA 
DE TOAMNA SI REALIZAREA 
FONDULUI DE STAT LA 
PRODUCȚIA VEGETALA ȘI 
ANIMALĂ, precum si RAPOR
TUL PRIVIND MASURILE 
LUATE PENTRU VALORIFI
CAREA STOCURILOR SUPRA- 
NORMATIVE. Totodată, au fost 
dezbătute PROGRAMUL PEN
TRU INTENSIFICAREA ACTI
VITĂȚII DE COLECTARE SI 
VALORIFICARE A MATERIA
LELOR REFOLOSIBILE PE 
ANUL 1988 Si PROGRAMUL 
PENTRU INTENSIFICAREA 
ACTIVITĂȚII DE RECONDI- 
ȚIONARE A PIESELOR DE

SCHIMB ȘI SUBANSAMBLE- 
LOR.

In legătură cu toate aceste 
probteme, membri ai guvernu
lui șl primii secretari ai comite
telor județene de partid au in
format despre modul cum s-a 
acționat pentru indeplinirea 
planului po luna octombrie și 
po întreaga perioadă ce a tre
cut de la începutul anului, 
despre măsurile întreprinse in 
vederea înfăptuirii tuturor sar
cinilor prevăzute pe 1987, pre- 
cun și pentru pregătirea co
respunzătoare a producției a- 
nului viitor.

In încheierea dezbaterilor la 
aceste puncte inscrise pe 
ordinea de zi, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a apreciat 
că rezultatele înregistrate la 
producția industrială, pe cele 
10 luni din acest an, deși sint 
superioare celor obținute în a- 
cceași perioadă a anului trecut, 
nu se situează la un nivel sa
tisfăcător. Secretarul general 
al partidului a arătat că nereali- 
zările de plan au fost deter
minate, in cea mai mare parte, 
de lipsurile manifestate în ac
tivitatea unor ministere, cen
trale si întreprinderi, a unor 
cmiiitete județene de partid și 
consilii populare județene, 
care nu au acționat cu toată 
răspunderea pentru buna orga
nizare si desfășurare a produc
ției, -pentru soluționarea opera
tivă a tuturor problemelor pri
vind indeplinirea planului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind că dispunem de tot 
ccea ce este necesar pentru în
făptuirea integrală a planului, 
a cerut guvernului, ministere
lor, centralelor, tuturor unită

Sîmbătă 31 octombrie 1987

ților economice, organelor și 
organizațiilor de partid să ia 
măsuri hotărite pentru lichida
rea neîntirziată a neajunsuri, 
lor și Îmbunătățirea radicală 
a întregii activități, pentru re
cuperarea restanțelor și înde
plinirea, în cele mai bune con
diții, a prevederilor de plan pe 
lunile noiembrie și decembrie, 
po întreg trimestrul IV.

In mod deosebit, trebuie să 
se asigure realizarea în între
gime a planului pe trimestrul 
IV la export și la eeilalti indi
catori. Pentru aceasta s-a ce
rut ca întreaga producție pe 
trimestrul în curs să fie lan
sată in fabricație pînă cel mai 
tirziu la 10 noiembrie și să se 
ia toate măsurile pentru rea
lizarea integrală a acesteia. In 
fiecare întreprindere, centrală 
să se întocmească grafice de 
punere în producție șl de re
alizare a fiecărui produs.

Trebuie să se ia măsuri ho- 
tărîte pentru buna desfășurare 
a muncii în toate întreprinde
rile. pentru organizarea activi
tății in trei schimburi, acolo 
unde necesitățile impun acest 
lucru, pentrn asigurarea forței 
de muncă necesare în vederea 
realizării în cele mai bune con
diții a producției de export.

S-a cerut guvernului ca. 
pină Ia 10 noiembrie, să ra
porteze in legătură cu măsurile 
care s-au luat si cum 9-a asi
gurat realizarea în întregime 
a producției de export pe tri
mestrul IV.

Secretarul general a! parti
dului a subliniat, de aseme
nea. necesitatea de a se lua

(Continuare in pag a 4-a)

hi Pilcjii, in semifinalele

C C. E la polo

DINAMO BUCUREȘTI - SISLEY PESCARA, 

0 PARTIDĂ DE MARE ATRACȚIE

Azi, in etapa a 10-a a Diviziei A la fotbal

IN prim-plan, meciurile „europenelor
Jocul are loc aride la ora 18 •Protagonistele aliniază cele mai bune garnituri

PITEȘTI, 30 (prin telefon). 
Intrată la puțin timp de la inau
gurare în circuitul internațional 
al sportului cu mingea pe apă, 
moderna și primitoarea piscină 
de dimensiuni olimpice a Arge
șului trăiește din nou. în acest 
sfîrșit de săptămînă. animația 
caracteristică adevăratelor eve
nimente din lumea natației. 
După ce a fosj conectat la 
tensiunea fazelor de vîrf ale 
Cupei Cupelor la polo, publicul 
piteștean are acum ocazia să 
asiste la o întîlnire din cea 
mai importantă competiție 
continentală: .DINAMO BUCU
REȘTI joacă, de la ora 18, cu 
SISLEY PESCARA în meciui- 
tur al semifinalelor Cupei 
Campionilor Europeni.

Partida de sîmbătă este, se 
știe, o reeditare a celei dispu
tate în urmă cu doi ani și În
cheiată cu o frumoasă victorie 
românească (15—11). Pentru 
dinamoviști. examenul are o 
dificultate sporită pentru că, pe 
de o parte. Sisley a cîștigat 
foarte, puternicul campionat

italian în stil de mare echipă 
mergînd din victorie în victo
rie în faza finală: 15—5 și 
11—9 cu Volturno, .9—6 și 10—8 
cu Savona. 9—8 și 12—7 cu 
Posillippo. Un prim, dar foar
te concludent succes în compe
tiția peninsulară. Edificatoare 
în privința posibilităților ac
tuale ale Iui Estiarte, D’Altrui, 
Rapini et comp, sînt apoi și 
rezultatele care i-au propulsat 
în semifinalele C.C.E.. din mo
ment ce după 15—6 la Pescara, 
a urmat un 16—12 pe terenul 
campioanei Franței C.N. Mar- 
seile.

O parteneră de reală valoare, 
așadar, pentru reprezentanta 
noastră. Dinamo are însă. la 
rîndu-i suficiente atuuri, puse 
în valoare și în acest sezon, atît 
în întîlnirile din întrecerea 
continentală, cit și în campio
natul intern. Nu ne rămîne de- 
cît să urăm echipei antrenate 
de Iuliu Capșa să-și etaleze 
din nou indiscutabilele disponi
bilități, spre a putea obține o 
diferență asigurătoare în pers

pectiva returului de săptămînă 
viitoare.

La această atît de atractivă 
partidă — „Dincolo de miza fi
rească, sperăm să asistăm la 
un joc de cea mai bună calita
te", spunea și Gabriele Pompi- 
lio, director sportiv al clubului 
oaspete. Vor fi prezentate ur
mătoarele formații : DINAMO : 
Simion, Diaconu — E. Io- 
nescu, Ardelean, V. Șerban, O- 
laru, B. Tufan, Hagiu, Rădu- 
canu, Găvruș, Cr. Dan, Moicea- 
nu, S. Popescu. SISLEY : Bai- 
lerini, Mundula — D’Altrui, 
Papa, Rapini, Estiarte, Pomilio, 
Battinelli, Salonia, Montanaro, 
Malara, Bertazzoli, Di Fulvio.

Liga Europeană a Natației a 
desemnat drept arbitri pe J. 
Matoșici (Iugoslavia) și G. 
Csaszar (Ungaria), iar delegat 
este H. Keetelaar (Olanda). Să 
reamintim că în cealaltă semi
finală se întîlnesc Spandau 04 
Berlinul Occidental și Partizan 
Belgrad, unul dintre, arbitri 
fiind românul Radu Timoc.

Geo RAEȚCHI

• Flacăra o primește pe F.C. 
Olt cu gîndul la... locul 6 I
• Meci greu in Regie, insa 
„alb-negrii“ speră în prima lor 
victorie • La Suceava, un foarte 
dificil examen pentru Simionaș 
și ai lui • In Bănie, un 
tradițional derby al echipelor 
studențești • La Pitești, Oțelul 
speră... dar echipa lui Halagian 
are mare nevoie de puncte • 
S.C. Bacău... aleargă și ea după 
primul succes • Victoria își 
dorește o ultimă „repetiție ge
nerală" reușită, înaintea retu
rului cu Dinamo Tbilisi • La 
Brașov, F.C.M.-ul forțează pără
sirea „zonei" • La Tg. Mureș, 
cel mai productiv atac al cam
pionatului (Steaua) are prima

șansă

CLASAMENTUL „LA ZI"
1. DINAMO 9 9 0 0 24- 6 18
2. Steaua 9 8 1 0 30- 2 17
3. Oțelul 9 6 1 2 11- 7 13
4. Univ. Cv. 9 5 1 3 14- 9 11
5. Victoria 9 5 1 3 13-10 11
6. F.C. Olt 9 5 0 4 14-17 10
7. „Poli" Tim. 9 3 3 3 13-10 9
8. Corvinul . 8 4 1 3 14-12 9
9. Flacăra 9 3 3 3 10-12 9

10. F.C. Argeș 9 3 2 4 10-14 8
11. „U“ Cluj-N. 9 2 4 3 7-11 8
12. A.S.A. 9 3 1 5 14-18 7
13. Rapid 9 2 3 4 9-16 7
14. F.C.M. Bv. 9 1 4 4 12-12 6
15. Petrolul 9 2 2 5 10-20 6
16. C.S.M. Sv. 9 1 3 5 8-14 5
17 S.C. Bacău 9 0 4 5 5-15 4
18. Sp. Stud. 8 0 2 6 5-18 2

a\\\\\\\\\w^^^ PROGRAMUL SI ARBITRII
Moreni : FLACĂRA - F.C. OLT
(G. Ionescu ; V. Alexandru — ambii din București, A. Gheor
ghe — p. Neamț)
București : SPORTUL STUD. - PETROLUL PLOIEȘTI
(R. Peta-escu — Brașov ; D. Buciumau — Timișoara. D. Vă- 
tran — Arad)

MI1NE, Tlltl KHiPr ROMÂNEȘTI IN CUPELE
la Timișoara, de la ora 10.30: POLITEHNICA - S.C. LEIPZIG

fEJROPTNE IN HNNDBNl

tn prima manșă din turul doi 
al cupelor europene la handbal 
masculin, formațiile noastre 
întîlnesc. miine, pe teren pro
priu (Politehnica Timișoara) si 
In deplasare (Steaua și HC 
Minaur Baia Mare) adversare 
de primă mărime. în companie 
cărora sperăm să se comporte 
cit mai bine.

In „Cupa Campionilor Euro
peni". Steaua — formație cu 
un prestigios palmares în în
trecerile continentale inter-

cluburi — se află în Suedia, la 
Goteborg, unde urmează să dea 
replica puternicei echipe I.K. 
Redbergslids Goteborg. Meciul 
se va juca după-amiază și va 
fi condus de cuplul de arbitri 
danezi Ole Christensen — Per 
Godsk Jorgensen. Observator 
din partea I.H.F.: Karl Wang 
(Norvegia).

în „Cupa Cupelor". La Timi
șoara, în sala ..Olimpia", Po 
titebnica va avea ca adversară 
(meciul începe la ora 10,30)

formația S.C. Leipzig (RD. 
Germană)- Arbitri: Vladimir 
Vujnovici — Ivan Alivojdovici. 
iar observator I.H.F. a fost 
numit Peter Bucn (toți din 
Iugoslavia) o.

In „Cupa I.H.F.". H.C. Minaur 
Baia Mare se află tot în Sue
dia. urmînd să evolueze, du
minică după-amiază. în com
pania echipei H.K. Drotl 
Halmstad. Arbitri: Tore Schjer- 
nen — Morten Lunde (Norve
gia). Observator I.H.F.: Alan 
Lund (Danemarca).

î- — stadionul Sportul
Jî Suceava : C.S.M.
J: (I. Crăciunescu — Rm. vîlcea -. S. 

can — Tg. Mureș).
Craiova : UNIVERSITATEA
(M. Constantinescu ; P. Badea 
Macavei — Deva)
Pitești : F.C. ARGEȘ
(M. Salomir — Cluj-Napoca ; 
bil din Buc.)

$ Bacău : *
-s (M. Neșu

Focșani)
rS București :
ÎS (N. Dinescu ; Gh. Constantin 
Ș; Vilcea)

— stadionul Victoria din
"rașov : F.C.M.
'ăl. stoenescu ; M. Doncea —

— Constanța)
$ Tq. Mures : A.S.A.

(V. Angheloiu ; I. Bollntiș —
— Călărași)

Tonte meciurile vor tncepe la ora 15.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

Studențeso
- DINAMO
Rotărescu — lași, i. Tăr-

p.

J.

- „U" CLUJ-NAPOCA 
ambii din BuucureșH,

- OȚELUL GALAȚI
Grama șl Gh. Oflțeru —

Gr.

am-

SPORT CLUB
Oradea ; Al. Mustățea — Pitești, I. Nicullțov —

- RAPID

VICTORIA - CORVINUL
șl A. Mlțaru — toți din Rm.

complexul sportiv Dinamo
- „POLI" TIMIȘOARA 

ambii din București, V. Curt

- STEAUA
ambii din București, S. Grosu



La sfirșit de sâptăminâ
Sub egida Daciadei

DACIADA DE IARNA"ÎNCEPE „
Este acest sfirșit de săptămînă de la confluența a două 

luni (calendaristic, încă... de toamnă) un moment aparte 
in viața de zi cu zi a „sportului pentru toti“. Un moment 
care constituie un nou început, dar și un.reper de conti
nuitate în cursul ..olimpiadei sportului românesc" : în multe 
dintre localitățile țării se dă startul oficial in etapa de iarnă 
a celei de-a Vl-a ediții a Daciadei. Parcă pentru a fi... ta 
ton cu un atare eveniment sportiv, și vremea a luat, In 
ultimele zile, cîteva grade spre „zero" șl chiar spre „mi
nus". anticipînd si prin alte date meteorologice „anotimpul 
alb". Invitații, deci, mai peste tot la aceste „deschideri de 
pîrtie" (poate, mai corect spus, de pîrtii, fiind vorba de 
sporturi foarte diferite practicate în sezonul hibernal): In 
Capitală, în nordul Maramureșului și Bucovinei, ca și în 
sudul Bărăganului ori în Cîmpia de vest, între dealurile 
Moldovei, ca și la poale și ta depresiuni de Carpați, pe 
margini de Dunăre și pe multe fire, întrețesute, de apă pe 
care marele fluviu le adună în drum spre „Marea, cea 
mare", locuri și locuri unde ziua inaugurală a „Daciadei 
de iarnă" va fi marcată prin manifestări polisportive. In 
ambianța festivă a atîtor asemenea manifestări care „pre
fațează" etapa cu... alt decor și (în general)_ alte terenuri 
decît cele de pînă acum, se vot desfășura adevărate reuniuni 
ale sporturilor și, desigur, ale diverșilor pasionați și prac- 
ticanți ai acestora după un program ce vrea să le aducă 
succesiv în prim-plan și să Ie releve (încă și încă o dată) 
virtuțile și potentele revigoratoare. Pentru unii va. fi numai 
o... schimbare de echipament sau nici măcar atît, pentru 
alții o trecere (temporară) la alt sport din cele preferate, 
pentru toți, însă, va fi un prilej de a ne reaminti, văzînd 
și făcînd. cît de frumoasă e și iarna sportivă 1

ENTUZIASTE ÎNTRECERI
SPECIFICE SEZONULUI DE

1VWWW-

[IM, PRACTICAI! ZILNIC GIMNASTICA!

Complexul de exerciții nr. 4 pentru elevii claselor V-Vlll

Sfîrșltul săptămînil trecute a 
tost marcat de noi și entuzias
te întreceri desfășurate sub ge
nericul Daciadei. " 
din numeroasele 
specifice sezonului 
deschise iubitorilor 
diverse vîrste și profesii :

ARAD. Ca un omagiu 
lucrătorilor ogoarelor care 
să rodească tot mai 
mîntul, duminică, de 
coltei", au avut loo la Arad 
serie de competiții dotate 
trofeul «Cupa Recoltei", 
pătul . unor atractive 
primele locuri au fost 
de Mihaela Gheorghe 

. Cristina Buha 
nr. 10). Camelia Cintean 
Ind, nr. 7), Gheorghe 
(Școala nr. 1), Mlrcea Hegheduș 
(Școala nr. 11) și Dorin Puicaru 
(Liceul ind. nr. 13) la categorii
le de vlrstă respective din ca
drul alergărilor de cros, Liceul 
.loan Slavici" (f) și Liceul Ind. 
nr. 11 (b) la baschet, Școala nr. 
4 (f) șl Școala nr. 12 (b) la 
handbal, Școala nr. 13 (f) șl 
Școala nr. 2 (b) la volei,
Gheorghe Pop (UTA) la tir, In 
proba de pistol cu aer compri
mat. Asemenea concursuri au 
mal fost găzduite de bazele 
sportive din Lipova, Chișlnău 
Crlș, Sîntana, Nădlac și Curtici 
la cros, handbal, baschet, volei 
tenis de cîmp șl tenis de masă 
(Eugen ROMAN — coresp).

BAIA MARE. Crosul dotat cu 
„Cupa de toamnă" a reunit su
te de elevi ți eleve din școlile 
municipiului. Dintre partid-

Iată cîteva 
concursuri 

de toamnă, 
de sport de

nr. 7),

adus 
fac 

mult pă- 
,Ziua Re- 

o
cu

La ca- 
dispute, 
ocupate 
(Școala 
(Școala 
(Liceul 

Decebal

TOAMNA
evidențiat Ștefan 
Tomoioagă, Laura

panți; s-au 
Hendrea Ion __
Bondici Simion Ștefan și alții. 
Pe un alt traseu a avut loo 
„Crosul veteranilor- la care au 
luat parte concurenți între 35 
și 75 de an' din București, Ga
lați, Roman. Sighișoara, Caran
sebeș, Tîrgoviște și alte orașe. 
In ordinea categoriilor de vîrs- 
tă, pe primele locuri s-au cla
sat : Maria 
hoc (ambele 
Maria Oros,

. București), 
(Baia Mare), 
rești), Marin 
mion Danciu 
rel Mocanu 
nand 
Dumitru 
mund Botoș

PREDEAL, 
sportului de 
zonă a țării, „ 
.competiție polisportivă în 
și-au disputat întîietatea 
700 de concurenți 
de un frumos ______ _
treaptă a podiumului x premiați- 
lor au urcat : Maura Tais (Buș
teni), Ingrid Cenușă, pvldiu 
Mureșan, Mugurel Tocitu (toți 
din Predeal) la cros, reprezen
tativa orașului Predeal (f), echi
pa orașului Bușteni (b) la vo
lei, Marin Tudorache (Predeal) 
la șah. Alexandru Dancu, Au
relia Moldovan (ambii din Pre^ 
deal) la popice, Vasile Pop, Cor
nelia Banu (din Predeal) la te
nis de masă, formația orașului 
Sinaia la fotbal (Ioan CODLEA- 
NU — coresp.).

Natalia Ml- 
Mare), 

Marin (din 
Moscovici

Pagu (Bucu- 
(Găești), Sl- 
Mare), Au- 

Ferdi- 
Sprie), 

și Sigis- 
(din București).
Intrată în tradiția 
masă din această 
„Cupa Prahovei", 

....................... care 
peste 

s-a bucurat 
succes. Pe prima

Steru, 
din Baia 

Zoia 
Ileana 
Elena 
Oprea 

(Baia 
(București), 

Moscovici (Bala 
Tălmaciu ț

ViClOBH ROMÂNEȘTI

l\ JOCURI
JNHimilOhMI Dl POPICE
Azi. o nouă etapă In Divizia A

UMERII
DICI,

palmele 
arcuirea

L Din poziiția stând, cu brațele în
tinse Înainte... 1—4. Ridicarea brațe
lor cu forfecări mici, sus ; 5—8.
Coborîrea brațelor cu forfecări mici, 
jos ; 2X8 : Se execută cu palmele 
în jos ; 2X8 : Se execută cu paimeW 
în sus.

4.

PĂDUREA BĂNEASA. UN MARE... STADION
DE ORIENTARE TURISTICA

Din poziția șezînd

; 4. Reve- 
4X8 timpi.

poziția stind 
pe șold... 1—3. 
trunchiului înainte, o dată cu 

întinderea brațelor lateral ; 
nlre in poziția inițială ;

depărtat, eu 
îndoirea și

Din poziția stând, cu brațele la-
1—2. Ușoară îndoire de ge-

3. 
teral... 
n unchi. o dată cu răsucirea brațelor 
Întinse, cu palmele in sus șl reve
nire în poziția iniția-lă ; 2X8 timpi ; 
2x8 timpi se vor executa 
și coborîrea brațelor.

cu ridicarea 
sus lateral.

. ,____  pe ban -
că, cu palmele pe șold, genun
chii aduși și tălpile pe sol... 1 : 
Ridicarea genunchiului stîng la 
piept, o dată cu arcuirea brațelor 
lateral ; 2 : Revenire ; 3X4. Ace
lași exercițiu cu piciorul drept : 
5—8. Același exercițiu cu ridi
carea piciorului întins. înainte ; 2X8 timpi, cu genunchiul în

doit : 2X8 timpi, cu piciorul întins.

5. Din poziția stind depărtat... 1. 
Rotarea brațelor prin înapoi ; 2. Ar
cuirea trunchiului înainte, cu pal
mele pe sol șl genunchii întinși ; 
3. Arcuirea trunchiului îndoit La 90 
de grade, cu brațele lateral și capul 
sus ; 4. Revenire ; 4X8 timpi.

6. Din poziția stind, cu brațele în
doite și palmele la ceafă... 4X8 : 
Alergare cu genunchii la piept, pe 
loc, spatele drept, coatele trase în 
lateral.

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

„CUPA DE
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• RECENT, la Berlin, s-a des
fășurat ediția ou numărul 32 a 
„Cupei Werner Seelenbinder" la 
popice. Au fost prezenți sportivi 
din Bulgaria, cehoslovacia, Polo
nia, România, Ungaria șl, bine
înțeles, țara gazdă. Reprezentanții 
noștri, Elena Andreescu și Erno 
Gergely, au avut o comportare 
remarcabilă, cîștigînd două din 
cele trei probe din program. Ast
fel, în competiția feminină, după 
dispute aprige, ' 
lena Andreescu 
loc cu 429 p.d., 
Eva Kreiner — 
senmiiller —
R.D.G.). în compet'.ția masculină, 
Erno Gergely, cu cele 889 p.d., s-a 
clasat pe poziția a 4-a, concur
sul fiind cîștigat de Klaus Meif- 
ner (R.D.G.) cu 910 p.d. Sportivul 
băimărean s-a revanșat In în
trecerea pe oerechi unde a urcat 
pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului împreună cu Elena An
dreescu, totali’zînd 1357 p.d. (427+ 
930). „La această tradițională 
competiție — ne-a spus antreno
rul Iuliu Radovici — cei doi spor
tivi ai țării noastre au dobîndit 
cel mai bun bilanț de pînă acum, 
într-o companie cu multe nume 
de primă mărime în arena inter
națională. Celelalte locuri de pe 
podium, 
mixte, au fost ocupate de valo
roasele cupluri Nemeth+Makkai
— 1345 p.d. (Ungaria), respectiv 
Bauman+Schierz (R.D. Germană)
— 1269 p.d. (Ion PANA — coresp.).
• LA CONSTANȚA, au avut

loc două meciuri internaționale 
amicale : Gloria București — Tau
rus Niyregihaza (Ungaria) 2330— 
2232 (5—1). Bucureștenoele s-au
dovedit mai experimentate, punc- 
tînd în principal prin Georgeta 
Neacșu — 404. Octavia Ciocîrlan
— 404 și Florica Neguțoiu — 397. 
De la oaspete, principala realiza
toare a fost Zvize Lakatoș — 417. 
La masculin, C.F.R. Constanța — 
Taurus Niyregihaza 5059—4791 
(6—0). Victorie clară a popicarilor 
constănțeni la o diferență de 268

“ raportul de for- 
S-au remarcat C.

906 și C. Frigea — 
respectiv D. Slo- 

828. (C. POPA, coresp.).

bucureșteanca E- 
a cîștigat primul 
devansîndu-le pe 
419 și Petra Ro-
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p.d., ce reflectă 
țe de pe arenă. 
Silvestru 
859 de la gazde, 
venki ,
• PENULTIMA etapă (a 8-a) 

a Diviziei A de oopice progra
mează astăzi următoarele meciuri 
— feminin, seria Sud : Voința 
Galați — Olimpia București, Ra
pid București — Petrolul Băicoi, 
Voința Ploiești — Laromet Bucu
rești, Carpați Sinaia — Voința 
București ; seria Nord : Voința 
Timișoara — Dermagant Tg. Mu
reș, Hidromecanica Brașov — Vo
ința Odorheiu Secuiesc. Voința 
Tg. Mureș ; — Voința Oradea 
CSM Reșița r- Voința Craiova ; 
masculin, seria Sud : Voința

Orientarea turistică, sportul 
pădurii, a prilejuit la sfîrși- 
tul săptămânii trecute o inte
resantă acțiune de masă inti
tulată sugestiv „Ziua orientă
rii de toamnă". Aproape 150 
de participant, de vîrste și 
profesii diferite, din toate 
sectoarele Capitalei, au luai 
startul spre frumusețile „enig
matice" ale Pădurii Băneasa 
locul de desfășurare a con
cursului, căuțînd „capcanele, 
vizuinele, gropile" și punctele 
de control amplasate de orga
nizatori șl „mascate" cît mai 
bine. Nu s-au pus condiții de 
participare, începătorii con cu- 
rtnd alături de cei avansați, ba 
mai mult, oricine a dorit să 
participe la ©întrecere s-a în
scris pe loc în aplauzele celor
lalți. Momentul plecării, pe 
traseu a fost așteptat cu mul
tă nerăbdare de copii, tineri și 
vîrstnici care s-au „pierdut' 
imediat printre copaci. Am 
însoțit și noi o bună pari, 
din itinerar pe primii intrațî 
în focul luptei sportive, des
coperind încă o dată plăcere? 
alergării, nevoia de forță, re
zistență și intuiție, toate aces
tea reunite Jn sportul tuturor 
vîrstelor — orientarea turis
tică, Remarcabil este faptul 
că nu s-a consemnat nici un 
abandon și poate că, cei ce 
au trecut mai tîrziiu linia de 
sosire au fost... furați de pei
sajul splendid al pădurii, ori 
de gingășia micuțelor veverițe 
ce săreau dintr-o parte în 
alta. „Aleșii întrecerii", adică 
primii sosiți, au fost Daniela 
Chiurlea. Mi reia Georgescu

Zn“ sfirșit.
de cdrol ! Compostăm
de concurs și nu ne mai o- 
prirn pînă la linia de sosire.

FOTO : Mihai ROBU

. București^ — Carpați Sinaia, Glo- 
' ■ t”’o i — lWorfcQ.li-t.l Pcman

uTtzmul punct 
fișa

ria București — Metalul Roman, 
Laromet București — Rulmentul 
Brașov, CFR Constanța — Chim- 
pex Constanța, Olimpia București 
— Constructorul Galați ; seria 
Nord î Chimica Tîrnăveni — CFR 
Tg. Mureș, Tehnoutîlaj Odorheiu 
Secuiesc — Constructorul Tg. Mu
reș, Electro mureș Tg. Mureș — 
Victoria CFR Timișoara, UNTO 
Satu Mare — Metalul Hunedoara.

Nicoleta Mica (toate de la A.S. 
„Locomotiva"), Al. Dan (Ecranul), M. — . . - —
Silvășan 
Mî-nou
Pricop și 
nătatea").

<as&^airp.

ștefan (Voința), D. 
(I.M.G.B.), Ileana 

(P.T.T.), Margareta 
Daniela Popa (,,Să- 

_ Dar cununa de în
vingător 6 merită toți cei 150 
Je concurent!.

Ion PANA — coresp.

DISPUTE ATRACTIVE LA BUCU

TOAMNA11 LA ȘAH
Federația Română i 

Comisia Centrală de 
lectronic și jocuri 
împreună cu clubul 
„Hercules" din Băile 
culane, organizează în pe 
rioada 18—29 noiembrie a.c. 
„Cupa de toamnă" la șah. 
precum și prima ediție a

de Șah, 
șah e- 
logice, 

de sah
■ Her-

Pe-

Festivalului de toamnă 
sah electronic si jocuri 
gice (GO, SCRABBLE si RE
BUS).

Informații suplimentare se 
pot obține la recepția hote
lului „Minerva" din Băile 
Herculane, telefon 965 6 07.70.

§ 
§ 
§ 
§ 
§

ÎN DIVIZIA A DE TENIS DE MASĂ
înaintea desfășurării partidelor 

din ultima etapă a Diviziei A de 
tenis de masă, sîmbătă și dumi- 
minică sînt programate meciu
rile restanță din cadrul etapei a 
Iii-a, la cărei vor fi prezente for
mațiile din primele două serii ale 
grupelor valorice secunde. Astfel, 
la Bistrița, se vor reuni echipele 
masculine C.S.M. Cluj-Napoca, 
Sticla C.S.S. Bistrița, Mecanică 
Fină București și C.S.S. Tehno- 
utilaj Od. Secuiesc, într-o dispută 
strînsă pentru ocuparea locului I. 
La Constanța evoluează fetele de 
la Constructorul TAGCM C.jS^Ș. 
Universitatea 
Cluj-Napoca,

implicații atît în ceea ce privește 
promovarea cît și evitarea re
trogradării.

H î P I S M ;

Craiova, C.S.M.
Știința C.S.S. 2 

ijpiPS Constanța și C.S. Arad cu

ADMINISTRAȚIA DE
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 30 
OCTOMBRIE 1987. Extragerea I: 
87 79 85 46 73 68 88 65 32 ; Ex
tragerea a Il-a: 62 66 34 8 56 13 
90 2 52. FOND TOTAL DE CÎȘ- 
TIGURI: 608.614 LEI, din care 
26 083 Iei. report la categoria 1.

STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
care mai pot fi depuse buletinele 
PRONOSPORT la concusul de 
mîine, 1 noiembrie, concurs care 
se va înscrie, fără indoială, pe 
linia succeselor din ultima vreme 
înregistrate' la acest sistem.

celași program, la ora 22,30 (după 
emisiunea „Panoramic Sportiv", 
o dată cu rezultatele concursului 
Pronosport), precum șl luni. 2 
noiembrie, la ora 8,55.

Reu-niunea programată ' mîine 
dimineață, pe hipodromul din 
Ploiești, are in componența ei IC 
alergări, dintre care una este des
tinată amatorilor, alta aprantiilor 

, și o alta antrenorilor, alergări 
legate între ele prin jocul triplu 
cîștigător, ce are un mare re
port. Astfel, cursa rezervată an
trenorilor, „Premiul Smîrdan", 
are o participare selectă, in frun
te cu trăpașii Răsad, Halogen. 
Bon, Melinte și alții de certă va
loare, handicapul fiind excelent 
întocmit spre a pune probleme în 
cîștigarea cursei. Alergarea re
zervată amatorilor are șî ea o 
componență destul de bună, în 
frunte cu Humor, Sugiuc, Craidon 
și alții, handicapul fiind just ta-

< Reamintim participanților că. 
dacă nu și-au procurat bilete la 
TRAGEREA MULTIPLA LOTO de 
mîine, duminică, 1 noiembrie, 
mai pot face acest lucru ASTĂZI, 
dar numai astăzi, 
ultima zi a lunii 
coincide

LO- 
no- 

clu-
i

De asemenea, 
lui br umăr el 

și cu ULTIMA ZI in

• TRAGEREA MULTIPLĂ 
TO va avea loc duminică. 1 
lembrie, în București, in sala 
bului din str. Doamnei nr. 2. în-
cepînd de la ora 16,30. Aspecte 
de la desfășurarea operațiunilor 
de tragere vor fi transmise la 
radio, pe programul I, la ora 
17,30. Numerele extrase vor fi 
radiodifuzate și în reluare, pe a-

I»
I
I
*

CONFERINȚĂ
Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă, 

împreună cu Consiliul municipal pentru educație fizică și 
sport, sub auspiciile Universității cultural-științifice, organi
zează luni 2 noiembrie 1987, orele 12,30: în sala Dalles, o con
ferință cu tema : „Programarea pe calculator a antrenamen
tului sportiv". Expune antrenorul emerit prof. Victor Mociani.

Sînt invitați antrenori, tehnicieni și activiști al mișcării 
sportive din Capitală.

l
I
w

I

Mîine este programată cea de a 
doua etapă în Divizia A de volei. 
Capul de afiș al competiției mas
culine îl deține întâlnirea din 
București, dintre campioana țării 
Steaua și Elcond Dinamo Zalău, 
deținătoarea bronzului în ediția 
trecută. Dintre partidele femini
ne reține în mod deosebit aten
ția cea de la Galați dintre vice- 
campioana C.S.U. Rapid și for
mația bucureșteană Flacăra Roșie,

UN PROGRAM INEDIT
tocmit, cu excepția mi Humor, 
care a fost nejustificat penalizat 
cu 20 de metri. Din program mai 
remarcăm „Premiul Segarcea", 
în care vor concura, printre ’ 
Recrut, Vandalic, Suditu, 
dorf. Deci, cu excepția lui 
rău, pe pistă vor fi mîine 
joritatea cailor de valoare.

A. MOSCU

alții, 
Hen-

Ra- 
ma-

iată ! 
tapei :

Mascu
Elcond 
reasca, 
Bucureș 
so ara

Astăz
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TIMP POTRIVIT PENTRU CI
Medicii specialiști recomandă, pen 

ceasta perioadă, să vă petreceți con ce 
tr-o stațiune balneară.

Adeseori variantă de neînlocuit a 
mentului medicamentos, factorii n 
de cură, existenți în stațiuni, se folos 
tr-o multitudine de afecțiuni, cu re 
eficiente.

Agențiile oficiilor județene de tui 
ale I.T.H.R. București vă oferă bile 
stațiuni de cură preferate sau recom 
de medic :

• Băile Felix • Buziaș • Vatra



I AFIRMA ORAR
MAI MULTI

PE RING, •
...... I

Etapa a 10-a a Diviziei A

timp. Unii din- I
DOUA ECHIPE LA PRIMA VICTORIE?

lima perioadă de
tre acești sportivi remarcați a- 
cum au trecut,totuși prin fața se- • 
lecționerilor, dar n-au reușit a- | 
felinei să-i impresioneze. Și aceas- Ibunei să-i impresioneze. Și aceas
ta pentru că, la momentul re ?pec- 
tțy, ori nu s-au prezentat in cea 
mai bună formă d-e concurs, ori 
nu realizaseră saltul calitativ în
tâlnit destul de des la nivelul ju
niorilor. Este cunoscut faptul că 
tinerii pugiliști pot avea unele 
perioade de stagnare valorică, 
timp în care acumulează noi cu
noștințe și își perfecționează ca
litățile fizice, după care urmează 
saltul valoric, uneori de proporții 
nebănuite, așa cum este cazul cî- 
torva dintre cei amintiți mai sus.

Dar singura în măsură să cîn- 
tărească valorile este competiția, 
lupta din ring. Acolo își pot ti
nerii măsura forțele și etala cu
noștințele. De fapt. întrecerea 
este scopul în sine al practicării 
oricărui sport, motivația oricărui 
tânăr care se antrenează. Și gale 
de box se organizează tot mal 
puține. Este prea mult pentru un 
junior talentat să aștepte timp de 
un an prilejul de a se putea re
marca la finalele campionatelor. 
Este, deci, de datoria cluburilor 
șl asociațiilor sportive care au 
secții de box. a comisiilor locale 
de specialitate, să se preocupe 
așa cum se cuvine de a-i gura rea 
unui calendar competiționai adec
vat, care să contribuie la progre
sul tinerilor boxeri de perspec
tivă, de care sportul cu mănuși 
dim țara 
nevoie.

no as tră are oricînd

Mihai TRANCA

fionalc de baschet
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Rm. Vîlcea, Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca — Rapid 
C.S.Ș. 5 București : grupa 7—12 : 
Voința Brașov — C.S.U. Prahova 
Ploiești, Politehnica C.S.Ș. Timi
șoara — Mobila C.S.Ș. Satu Mare, 
Metalul I.M.P.S. Saionta — Co
merțul C.S.Ș. Tg. Mureș.

în Capitală, jocurile vor avea 
loc astfel — sala Floreasca, sîm- 
bătă de la ora 1.3.30. duminică de 
la ora 8.30 ; Politehnica — Chi
mistul (f). Dinamo București — 
Dlnairio Oradea (m), steaua — 
Academia Militară (m). Voința — 
Olimpia (f) ; sala Rapid, ora 17 
și ora 10,30 : Rapid — I.C.E.D. 
(m) ; sala Construcția I.C.E.D., 
duminică la ora 11 : URBIS — 
Oțefl Inox Tîrgoviște (Divizia B. 
masculin).

I
I

DE LA F. R SCHI-BIATLON
i.
a

1

Plenara F.R.
avea Ioc marți _ _______ ___
ora 10, la Casa de cultură din 
Predeal, și nu pe 5 noiembrie 
cum fusese inițial programat.

Schi-Biatlon va
10 noiembrie, la

Tractorul Brașov — C.S.M.U. Su
ceava, Betonul Săvinești — C.S.U. 
Sănătatea Oradea. Universitatea 
C.F.R. Craiova — Dinamo Viito
rul Bacău, A.ș.A. Electromureș 
Tg; Mureș — Explorări Motorul 
Baia Mare.

Feminin : Oltcit Crajova — Di
namo București, Chimia Rm. Vîl
cea — Universitatea C.F.R. Cra
iova, Farul Constanța — C.S.M. 
Sibiu, Penicilina Iași — Știința 

) Bacău, Dacia Pitești — Rapid 
București, C.S.U. Rapid Galați — 
Flacăra Roșie București.

aintea semifinalei C.C.E.

DIVIZIA A Ci Mill
București: — Vagonul Arad, 
in continuare, Înaintea mult 
teptatei dispute Dinamo — Sisley 
Pescara, prima partidă dintre 
două bucureștene. Steaua și Ra
pid ; duminică, aceleași divizio
nare A se vor întîlni din nou de 
la ora 10, în bazinul Floreasca. 
In țară, astăzi și mîlne partidele 
dintre Voința CIuj-Napoca și 
dustria Linii Timișoara.

iar 
aș-

In-

dova © Băile Govora • Bal
ul și modernul complex „Car- 
j Sărat • Singeorz-Băi. 
perioadă, beneficiați de urmă- 
ije : tarife reduse la cazare și 
ea la datele indicate de so- 
t în stațiuni mai mare 
t seriile obișnuite de 12,
î ; reducerea cu 25 la sută 
oriei dus-întors cu trenul.

sau
18
a
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O etapă așteptată cu nerăbdare 
după... Vlora și în preajma cu
pelor europene. O etapă cu me
ciuri atractive, în care se află 
la rampă partidele echipelor care 
vor juca miercuri cu Omonla Ni
cosia, Dinamo Tbilisi și Brondby

La Tg. Mureș, Steaua are pri
ma șansă în compania „roș-al- 
baștrilor" mureșeni. Neînvinși dt 
peste patruzeci de etaoe, campio
nii vor juca desigur și schemele 
preconizate pentru Nicosia.

La București, Victoria are un 
meci dificil în compania echipei 
lui Klein, care a jucat întotdea
una bine în Capitală. Favorită 
rămîne, însă, echipa gazdă.

Tot în Capitală, în Regie, 
Sportul Studențesc se află în fața 
unei posibile premiere, adică 
victoria în acest campionat. Deși 
are de înfruntat un adversar 
foarte dîrz în apărare, studenții 
au, totuși, _ -*— — " “ ’
numai prin 
pe care îl 
rea cu Brondby.

.,Restul lumii" turului este an
gajat în cîteva partide deosebit 
de' interesante, în fruntea listei 
aflîndu-se întâlnirea de la Sucea
va, unde Dinamo va Tncerca, de
sigur, să ră-mînă în fruntea cla
samentului, dar va avea de în
fruntat rezistența sucevenilor, 
care au pierdut puncte pe teren 
propriu și n*u-și mai pot permite 
luxul...

La Mo reni, un meci în cane

prima șansă, fie și 
prisma stimulentului 

reprezintă confrunta-

Flacăra pare decisă să reia „ca
lea victoriilor", după o anume în
cetinire a cursei. Să vedem cum 
var reacționa ^oltenii".

La Craiova, Universitatea, cu 
jucătorii reveniți de la loturi, 
poate cîștiga partida cu ‘ 
e bine să reținem că 
clujeni joacă mai bine 
sare decît acasă.

La Pitești, un joc cu 
dantele. F.C. Argeș nu 
in apele sale acasă, iar Oțelul 
vine după cele „șase consecuti
ve", care trebuie onorate, „ ‘ 
rezultat sau prin joc. Și cum* 
joc bun poate aduce și un 
zultat bun...

La Bacău, în perspectivă, 
meci cu un nubile numeros, pen
tru că Rapid face... “ * *" 
rent *
Cum 
voie 
ehie

In 
meci echilibrat, 
care au 
locul 14) 
cat pe 7. 
fănescu, 
strîns.

în concluzie, o etapă _ 
Dinamo și Steaua se vor bate 
pentru a se detașa și mai mult, 
iar ultimele două echipe — S.C^-ul 
șl Sportul Studențesc, vor încerca 
să obțină prima victorie. Ar fi 
suficient chiar numai atât pentru 
a confirma a trac tivi tat ea ei.

„U", dar 
studenții 

în depla-

toate va
se simte

prin 
un 
re-

un

casă, indife- 
de poziția sa in clasament, 
ambele echipe au mare ne- 
de puncte, 
de cuțit, 
sfirșit, la

un meci pe mu-

Brașov, un alt 
între localnicii 

la start (astăzi,șovăit
și „Poli", care a și _ur- 
FaVorită, echipa 
după un meci

lui Ște-
foarte

în care

Campionatul speranfelor

„DUELUL" DINAMO
După Întreruperea cauzată de 

partidele echipelor noastre repre
zentative, susținute in compania 
celor ale Albaniei din cadrul 
Campionatului European, se, reia 
campionatul divizionar A șl, pa
ralel. întrecerea rezervată echi
pelor de speranțe. Această com
petiție, a cărei primă obligație 
este aceea de a modela dt mal 
multe elemente tinere, de certă 
perspectivă, are la actuala el 
ediție un foarte Interesant punct

CLASAMENT
1- DINAMO 9 8 1 0 34- 9 25
2. Victoria 9 8 0 1 19- 7 24
3. Petrolul 9612 17-12 19
*• F.C. Argeș 3 5 1 3 24-13 16
5- F.C. Olt 9 5 1 3 19- 2 16
«. Steaua 9423 23-12 14
7. Univ. Craiova 9 4 2 3 1&-13 14
8. Flacăra 9 4 1 4 16-22 13
9. Rapid 9405 17-20 12

10. Corvinul 8323 16-17 11
11. „Poli" Tim. 9315 11-14 1012. Oțelul 9234 10-20 9
13. F.C.M. Brașov 9306 12-20 9
14. A .SA.. 9225 11-19 8
16. S.C. Bacău 9 1 4 4 8-14 7
16. „U“ Cj.-Nap. 9216 11-22 7
17. C.S.M. Sv. 9216 5-26 7
16. Sp. Stud. 8134 8-20 6
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VICTORIA

CRITERIUL CENTRELOR 
OLIMPICE VIITORUL

S-a disputat ultima etapă a tu
rului Criteriului centrelor olim
pice Viitorul. Iată rezultatele în
registrate și autorii golurilor :

Seria I :
BACAU — BRAȘOV 2—1 (0—0). 

Au marcat : Suliță și Firică pen
tru gazde, respectiv Mihalcea.

GALAȚI — IAȘI 3—0 (0—0). Au
torii golurilor : Dragomir (2) și 
Huzum.

PITEȘTI — BUZĂU 2—0 (1—0). 
Cele două goluri ale argeșenilor 

de Armârzan șiau fost realizate 
Dumitru.

BUCUREȘTI — 
(0—0). Unicul gol 
realizat Carabaș.

Seria a II-a ;
ALBA IULIA — BISTRIȚA 5—2 

(0—1). Au înscris : J. Voicu (2), 
Burnete, Marin și Munteanu, res
pectiv E. Voicu și Costin.

SIBIU ----------------- * ■ *
Autorul 
cinschi.

ARAD
Golurile 
tihazan 
pentru mureșeni.

BIHOR — HUNEDOARA 2—1 
(1—1). Au marcat Florescu și Hu- 
ple. pentru echipa gazdă, Graore 
pentru hun edoren i.

Returul acestei întreceri este 
programat în sezonul viitor.

CRAIOVA 0—1 
al oaspeților l-a

— TIMIȘOARA 
unicului gol a

0—1 
fost

(0-0).
Him-

(0-0).— TG. MUREȘ 1—1
au fost înscrise de Ti- 

penferu arădeni și Sties

AGENȚIA A.P.A. VIENA : 
„ROMANIA SAU SPANIA ?" 
Comentlnd meciul dintre selec

ționatele României și Albaniei, 
corespondentul sportiv al agen
ției A.P.A. Viena notează : „In 
urma acestei victorii, echipa Ro
mâniei țl-a păstrat' șansa de a 
cîștiga grupa I a preliminariilor 
C.E. Dupft acest 1—o, răspunsul 
la întrebarea «România sau Spa
nia 7» va fi dat la 18 noiembrie, 
cind sint programate ultimele 
două Jocuri ale grupei : Spania
— Albania (la Sevilla) și Austria
— România (la Viena). In pre
zent, echipa României ocupă pri
mul loc în clasament, avînd un 
golaveraj mai bun decil forma-

ISA A

Divizia B

SE VOR DESPRINDE FRUNTAȘELE

SERIEI A il-a ?
Pornind la scurta prezentare a 

meciurilor etapei a 10-a din eșa
lonul secund, șă ne oprii a asupra 
partidelor de mare interes anga- 
jind pe fruntașele clasamentului 
Două dintre întâlniri se impun 
prin poziția combatantelor ir 
ordinea actuală a seriei I : S‘ea- 
ua Mizil (locul 4) — Unirea Foc
șani (2) și F.C.M. Progresul Bră
ila (5) — F.C. Constanța (3). In
teresează și cum va evoliua tinăra 
formație din Focșani (2) la Mizl> 
unde Steaua (4) dă replici puter
nice partenerilor de întrecere. 
După cum F.C.M. Progresai Bră
ila (5), inegală în partidele de 
până acum din deplasare, va 
primi vizita unei formații, cea 
din Constanța (3), care șl-a ară
tat (și în trecuta ediție) și tși 
arată și acum dârele intenții de 
a se reîntâlni cu prima divizie 
Liderul, Politehnica Iași, se va 
deplasa, în etapa de mîlne. la 
Plopeni ; Metalul (7) — să notăm 
— a „alergat" destul de con tant 
în cele nouă „runde" de pînă a- 
cum. Să privim și în subsolul 
clasamentului spre a vă semnala, 
un veritabil derby a) zone! :

Inter Vasiui (17) — Petrolul Bră
ila (16).

„Cvartetul4' fruntaș al seriei a 
Il-a are un program „simetric44, 
să-i zicem așa. Primele clasate, 
Pandurii (1) și Inter (2) joacă in 
fața propriilor spectatori, nrimi-nd 
vizita Chimiei Rm. Vîlcea (12) și, 
respectiv, Tractorului Brașov (7). 
Un moment prielnic de „evada
re44 pentru cele două ? Celelalte ‘ 
fruntașe. Jiul (3) și Gaz Metan 
Mediaș (4) sînt oaspetele Capi
talei. Petroșenenii vor fi prezenți 
pe arena Autobuzului (.16). iar 
medieșenii pe cea a Mecanicii 
Fine (14). Cite puncte vor obține, 
la București, cele două ?

Seria a IH-a' ne-o prezintă pe 
cea . mai aufeotritară 
rele divizionare B, 
(singura neînvinsă, 
Dinamo și Steaua, în campiona
tele de A și B) deplasîndu-se la 
Satu Mare^ Olimpia I.U.M. (8). 
deși demonsitrînd fluctuații de 
randament, rămîne un „11" cu un 
bun potențial. Urmăritoarea frun
tașei clasamentului, F.C.M. U.T.A. 
(2), pare a avea o misiune mai 
ușoară în fața 
mișoara (17>

dintre lide-
F.C. Bihor 
alături de

Progresului Ti

PROGRAMUL
de atracție. Este vorba de fru
mosul și, in același timp, aprigul 
„duel" dintre Dinamo șl Victo
ria, dintre doi antrenori care au 
lucrat mulți ani cu juniorii. 
Constantin Frățilă și Gheorghe 
Timar. In ultima etapă, liderul, 
fără nici • inîringere, a Învins 
la scor speranțele craiovene (6—1), 
dar marea surpriză a oferit-o 
Victoria, care a reușit o prețioa
să victorie (2—1) în fața Stelei, 
campioana ultimelor ediții. Ast
fel stând lucrurile, cele două e- 
chipe se află acum despărțite 
doar de un singur punct și dis
puta lor pentru întâietate devine 
tot mai interesantă.

In altă ordine de idei, sint de 
remarcat ascensiunea speranțelor 
echipei F.C. Olt și saltul Oțelu
lui care, după primele etape, se 
afla pe ultimul loc al clasamen
tului. Repetăm insă ceea ce am 
subliniat de cor! : sigur că inte
resează foarte mult disputa pen
tru locurile fruntașe ale acestei 
competiții, dar menirea ei râml- 
ne, totuși, aceea de a aduce In 
prim-plan jucătorii de care are 
nevoie fotbalul nostru, adică a- 
cele veritabile talente care să 
îmbrace mai întîi tricourile e- 
chipelor de „A“ și apoi — de ce 
nu ? — pe cele ale echipelor re
prezentative.

SERIA I ; Prahova C.S.U. plo
iești — FEPA *74 Bîrlad : L.
V6roș (Reșița), Steaua .Mizil — 
Unirea Focșani : M. Nlculescu 
(București), F.C.M. Progresul Bră
ila — F.C. Constanța : C. Coro- 
can (Reșița), Inter Vaslui — Pe
trolul Brăila : E. Oțetea (Brașov). 
Metadul Plopenl — Politehnica 
Iași : O. ștreng (Oradea), F.C.M 
Delta Dinamo Tulcea — Siretu; 
Pașcani : L. Pantea (București). 
Olimpia Rm. Sărat — Ceahlău) 
P. Neamț : G. Pop (Tg. Mureș), 
Unirea Slobozia — Gloria Buzău: 
L. Kelemen (Deva), C.F.R. Paș
cani — C.S. Botoșani : I. Cara- 
man (Oradea).

SERIA A n-a ! A.S. Drobetfc 
Tr. Severin — C.S. Tîrgoviște : 
Al. Ganea (Slobozia), Sportul „30 
Decembrie" — Metalul București: 
P. Bogdan (Reghin), Sportul Mun
citoresc Caracal — Progresul Vul
can București : I. Deculescu (Că
lărași), I.CJ.M. Brașov — Elec- 
tro-putere Craiova : V. Donțu 
(Galați), Electromureș Tg. Mureș 
— Sportul Muncitoresc Slatina 1 
I. Roșu (Tg. Neamț), C.S.M. Pan
durii Tg. Jiu — Chimia Rm. Vîl
cea : M. Axente (Arad), Inter Si
biu — Tractorul Brașov : Gh. 
Pirvu (Constanța), Autobuzul 
București — Jiul Petroșani : V.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• Nici Metalul Mija și nici 

Prahova C.S.U. Ploiești nu și-au 
ous în gînd — presupunem ! — 
să cucerească Cupa României, ci 
doar să facă o “figură cît mai 
frumoasă în această mare compe
tiție, să părăsească arena cît mai 
târziu. Cei doi antrenori ai echi
pei Prahova C.S.U., Virgil Dridca 
și secundul său, Răzvan Mureșan, 
nu și-au putut stăpîni însă ner
vii. dedîndu-se la manifestăr 
necuviincioase față de arbitrul în
tâlnirii. Apoi, certat cu autocriti
ca, Virgil Dridea n-a înțeles să 
ia poziție autocritică, în ședința 
Comisiei de disciplină, deși nu 
era la prima abatere de acest fel. 
Pe bună dreptate, el a fost sus
pendat pe 4 etape, Iar Răzvan 
Mureșan, care, cel puțin și-a ce
rut scuze arbitrului pentru ieși
rea pe care o avusese, a primit 
un avertisment.

Un alt antrenor Constantin 
Barbu, de la Carpați Mîrșa, n-a 
avut nimic de zis la primele 4 
goluri înscrise de Unirea Alba Iu
lia, dar la cel de-al 5-lea a sărit 
ca fript, reclamînd ofsaid și a- 
dresînd cuvinte nepotrivite arbi
trului (să fi socotit că acest ai

5-lea gol a dus la... demoralizarea 
echipei sale ?). Și lată că cel 
de-al doilea rezultat al meciului 
de la Alba Iulia a fost... suspen
darea Iui Constantin Barbu pe 2 
etape.

A Se mai întâmplă, uneori, ca 
niște spectatori înfierbântați să 
pătrundă în terenul de joc și să-l 
lovească pe arbitru. Identificați 
de organele de ordine, aceștia sînt 
aspru pedepsiți, așa cum s-a în- 
timplat la Chirnogi, cu ocazia 
desfășurării meciului dintre for
mația locală. Viitorul șl I.S.C.I.P. 
Ulmeni. De necrezut, dar, după 
meci, în cantina unde lua masa, 
tmpreună cu colegii de la tușă, 
tam-nesam. arbitrul de centru a. 
fost pălmuit chiar de directorul 
I.A.S. Chirnogi, Ștefan Mihalcea, 
pe care și funcția îl obliga la o 
cu totul altă 
incidentele de 
din Chirnogi 1 
de organizare
timp de 4 etape.

atitudine, 
mal sus, 
s-a ridicat 
pe teren

Pentru 
echipei 
dreptul 
propriu

Jack BERAR U

Șl ARBITRII
Antohi (Iași) — 
buzul. Mecanică

stadion-ul Auto- 
Fină București 

— Gaz Metan Mediaș : Ad. Po- 
rumboiu (Vaslui' — stadionul 
Mecanică Fină.

SERIA A IlI-a : Sticla Arieșul 
Turda — Gloria Reșița : D. Ca- 
trinescu (Ploiești), A.S.A. progre
sul Timișoara — U.T. Arad : 
Titorov ----- * “
Gloria 
Sprie : 
Strungul Arad — 
Vulcan : C. Ifrim 
C.S.M. Reșița — Chimica Tîrnă- 
veni : D. Drăcea (Craiova). F.C. 
Maramureș Baia Mare — Metalul 
Bocșa : C. Popa (Iași), Armătura 
Zalău — C.I.L. Sighet : N. Milea 
(București). Dacia Mecanica Orăș- 
tie — Victoria F.I.U.T. Cărei : 
C. Teodorescu (Buzău). Olimpia 
I.U.M. Satu Mare — F.C. Bihor 
Oradea : D. Petrescu (București).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

V.
Tr. Severin),(Drobeta

Bistrița — Minerul Baia 
G. Silion “PBucurești). 

A.S. Paroșeni 
(București),

„CUPA ROMÂNIEI"
Joi 12 noiembrie se va disputa 

o nouă etapă în „Cupa Româ- 
niei", competiție ce se desfășoară 
sub egida Daciadei. Iată progra
mul etapei :

Sănătatea Dărăbani (jud. Boto
șani) — Carpați Gălănești, Con
structorul Iași — C F.R. Pașcani, 
Mecanica Vaslui — Petrolul Moi- 
nești, Partizanul Bacău — Ceah
lăul P. Neamț, Foresta Gugești — 
Gloria Buzău, Victoria I.R.A. Te
cuci — F.C.M. Progresul Brăila, 
Granitul Babadag — F.C.M. Delta 
Dinamo Tulcea, Cimentul Medgi
dia — Unirea Slobozia, Unirea 
Urziceni — Progresul Vulcan 
București, Montana Sinaia — Pe
trolul Băicoi, Voința București — 
I.M.G. București, Metalul Mija — 
C.S. Tîrgoviște, Cavalerii Fluie
rului Pitești — Sporitul Muncito
resc Caracal, Rova Roșiori — 
Sportul ,,30 Decembrie". Viitorul 
Drăgășani — Electroputere Craio
va, Minerul Mecanizatorul Simian
— C.S.M. Pandurii Tg. Jiu, C.S.M. 
Lugoj — A.S.A Progresul Timi
șoara, Recolta Sa Ion ta — U.T. 
Arad, Oțelul Or. dr. P. Groza — Ar
mătura Zalău, Mureșul Deva — 
Gloria Reșița, Chimia Tășnad — 
Olimpia I.U.M. Satu Mare, Mu
reșul Luduș — F.C. Maramureș 
Baia Mare, Metalul Sighișoara — 
C.S.M Reșița, Viitorul Gheorghenl
— C.I.L. Sighet Progresul Odor- 
hei — Minerul Baia Sprie, Car- 
pați Agnita — Jiul Petroșani, 
I.P.A. Sibiu — A.S. Paroșenl Vul
can, Precizia Să cele — Gloria 
Bistrița.

Toate meciurile- vor începe la 
ora 13.

ția Spaniei (plus U față de plu6 
3), dar pentru a obține califica
rea în turneul final de anul vii
tor din R.F. Germania, fotbaliștii 
români vor trebui să termine ln- 

dinvingători 
Prater...".

pe stadionul

INCIDENTUL 
ROTTERDAM 
se anunță de la

Europene
Comisia

DUPĂ 
DE LA

După cum 
eretariatul Uniunii 
Fotbal Asociație, 
disciplină a acestui for se va 
truni la 1B noiembrie pentru a 
examina implicațiile incidentului 
petrecut la meciul disputat la 
Rotterdam, în preliminariile CJS., 
intre formațiile Olandei și Clpru-

se- 
de 
de
în-

lui, joc ciștigat de olandezi — 
după cum se știe — cu 8—0. Așa 
cum relatează agențiile de presă, 
la începutul partidei, un specia 
tor (un olandez In vlrstă de îl 
de ani, reținut ulterior de poliție) 
a aruncat din tribună o petardă 
artizanală care a explodat și l-a 
rănit pe Charitou, portarul echi
pei cipriote. Un purtător de eu- 
vînt al U.E.F.A. a declarat că Îm
potriva echipei Olandei vor fi 
luate 
pină 
chiar

sancțiuni aspre, mergînd 
la meci pierdut cu 0—3, sau 

excluderea din competiție.

CAMPIONATE, CUPE
A tn semifinalele Cupe! 

U.R.S.S. : Spartak Moscova — 
Jalghiris 1—0, MetaHst Harkov —

Neftci Baku 3—1. Cele două for
mații învingătoare se vor întîlni 
in finală la 21 noiembrie.

• In turul 3 al Cupei ligii en
gleze : Everton — F.C. Liverpool
1— 9 (este prima înfrîngere sufe
rită de Liverpool în actualul se
zon) ; Aston Villa — Tottenham
2— 1, Manchester United — Crystal 
Palace 2—1. Oxford — Leicester 
0—0, Wimbledon — Newcastle 2—1.

• După 12 etape, în campiona
tul Ungariei conduce Ujpesti 
Dozsa cu 17 p, urmată de Gyor 
16 p și Szombathely 15 p. Cîteva 
rezultate : Vasas — Honved 2—4, 
Vac — Ujpesti Dozsa 1—0, Ka- 
posvar — M.T.K. 0—7 !
• Trei jucători de la Napoli 

au fost suspendați. Careca și 
Bagni pe două etape și Renîca — 
o etapă.54 Ei nu vor juca mîinc în 
meciul cu Empoli.
' © în meci amical : Roda Kerk- 
rade — V.f.B. Stuttgart 1—1 (0—1).



înaintea C.E. de judo pentru tineret

loate măsurile pentru realiza
rea în întregime a planului 
de investiții pe trimestrul IV 
— care trebuie considerat ca 
minim — pentru asigurarea u- 
lilajelor necesare și darea în 
folosință la termen a capaci
tăților de producție prevăzute.

Totodată, s-a cerut să se ac 
tioneze eu mai multă hotărîrc 
pentru realizarea sarcinilor 
privind creșterea productivită
ții muncii. încadrarea în con 
sumurile materiale, reducerea 
cheltuielilor și a costurilor de 
producție, pentru întărirea au- 
toconducerii și autogestiunii și 
creșterea eficientei în toate 
sectoarele de activitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a atras atenția ministerelor 
centralelor. întreprinderilor, or
ganelor și organizațiilor de 
partid asupra necesității de a 
se lua toate măsurile în vede
rea bunei pregătiri a planului 
fin 1938.

în fiecare întreprindere 
centrală să se stabilească 
să se discute în adunările 
nerale ale oamenilor muncii 
măsurile care se impun în ve
derea pregătirii temeinice a 
producției anului viitor, astfel 
incit sarcinile de plan pe 1988 
să fie realizate ritmic, la toți 
indicatorii. încă din primele 
zile.

In ce privește stocurile su- 
pranormative, secretarul gene
ral al partidului a cerut ca in 
cursul lunii noiembrie să fie 
lichidată 
existentă 
stocurile 
materiale 
întregime

Si
Si 

ge-

întregime situația 
prezent. Toate

în 
în 
de materii prime și 
vor fl preluate tn 

....... ....... si trecute în rezer
va de stat, urmînd ca în în
treprinderi să rămînă numai 
stocurile strict necesare pentru 
huna desfășurare a producției. 
De asemenea, s-a indicat ca 
pînă la 15 noiembrie stocurile 
de producție neterminată să 
fie lichidate.

Secretarul general al parti
dului a cerut organelor de 
planificare. aprovizionare, co
merț exterior și financiar- 
bancare ca. împreună cu uni
tățile economice, centralele in
dustriale și ministerele, să ac
ționeze 
pletă a 
tive și 
zătoare 
întâmpinarea formării de 
stocuri peste normativele apro
bate.

S-a subliniat că, in aprovi
zionarea tehnico-materială, toa
te unitățile, centralele industri
ale si ministerele trebuie să 
pornească de Ia contractele e- 
conomice, de la cerințele con
crete ale producției.

S-a indicat ca in cadrul a- 
dunărilor generale ale oameni
lor muncii să fie discutată a- 
mănunțit problema lichidării 
stocurilor supranormative. să 
fie examinate cauzele care 
le-au generat șî să se ia mă
suri ferme pentru evitarea 
creării de noi stocuri în viitor.

In ce privește Programul 
pentru intensificarea activi
tății de colectare și valorifi
care a materialelor refolosibile 
pe anul 1988. s-a indicat să 
se ia toate măsurile pentru sta
bilirea și respectarea normelor 
tehnice de ffllosire a ■’iferite- 
lor piese, subansambie și in
stalații, care.să ducă la redu
cerea consumurilor, îndeosebi 
de metal, de alte materii pri
me și materiale. In scopul 
mobilizării maxime a rezerve
lor care există în acest dome
niu, s-a cerut ca, împreună 
cu ministerele, institutele de 
cercetări. Comitetul Național 
pentru Știință și Tehnologie 
să elaboreze norme și progra
me de măsuri concrete, care 
să contribuie Ia creșterea a- 
portului materialelor refolosi
bile si a pieselor recondițio
nate în asigurarea aprovizio
nării tehnico-materiale. S-a 
cerut să se acționeze în con
tinuare pentru recuperarea și

pentru lichidarea com- 
stocurilor supranorma- 
valorificarea corespun- 
a acestora, pentru pre- 

noi

valorificarea cit mai eficientă 
a tuturor resurselor refolosi- 
bile, stabilindu-se tehnologiile 
corespunzătoare și capacită
țile necesare de prelucrare a 
acestora.

In legătură cu desfășurarea 
lucrărilor agricole, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a arătat 
că am avut o toamnă bună, 
cu precipitații corespunzătoa
re, care pune bazele unei re
colte bune de cereale pentru 
anul 1988. Deși în marea 
majoritate a județelor lu
crările agricole au fost exe
cutate la timp și în bune con
dițiuni, au existat, totuși, une
le unități agricole care au în
târziat nejustificat efectuarea 
msămînțărilor. De asemenea, 
unele județe și unități agri
cole au întîrziat recoltarea 
unor culturi de toamnă. S-a 
cerut ca pînă la 10 noiembrie 
să se asigure strîngerea și 
preluarea întregii producții de 
pe cîmp, transportarea și depo
zitarea acesteia în condiții 
corespunzătoare.

Arătîndu-se că mai. este de 
executat un velum important" 
de arături adinei, s-a stabilit 
să se ia toate măsurile ca in 
termen de 13 zile aceste lu
crări să fie terminate, astfel 
ca în această toamnă nici o 
suprafață agricolă să nu ră- 
mină nearată.

S-a indicat, de asemenea, să 
se ia toate măsurile pentru 
imbunătățirea radicală a mun
cii In zootehnie, pentru asigu
rarea furajelor necesare și res
pectarea consumurilor și nor
melor de hrănire stabilite, pen
tru iernarea în bune condițiuni 
a animalelor, pentru realizarea 
producțiilor de carne, lapte și 
alte produse, precum și pentru 
creșterea efectivelor de anima
le Ta nivelul prevederilor de 
plan.

Referindu-se Ia întreaga ac
tivitate ce urmează să se des
fășoare in acest trimestru, atit 
in industrie, cit și în agricul
tură, secretarul general al 
partidului a subliniat că dis
punem de o bază materială 
bună, de toate condițiile pen
tru îndeplinirea integrală a 
prevederilor de plan. Problema 
fundamentală este acum buna 
organizare a muncii, realizarea 
programelor de modernizare a 
producției și a tehnologiilor, 
întărirea ordinei și disciplinei 
în toate sectoarele.'

Comitetul Tolitic Executiv a 
aprobat, în unanimitate, con
cluziile și orientările stabilite, 
in cadrul ședinței, în legă
tură cu aceste probleme de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului.

în continuare, în cadrul șe
dinței, a fost prezentată O IN
FORMARE CU PRIVIRE LA 
VIZITA OFICIALA DE PRIE
TENIE EFECTUATA ÎN ȚARA 
NOASTRĂ DE PREȘEDINTE
LE REPUBLICII SOCIALISTE 
A UNIUNII BIRMANE, SAN 
YU, în perioada 23—27
tombrie.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat rezultatele noii întâl
niri româno-birmane Ia nivel 
înalt, care se înscriu ca o con
tribuție importantă Ia dezvol
tarea și Întărirea continuă a 
raporturilor prietenești dintre 
cele două țări și popoare.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat cu satisfacție faptul 
că președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele San 
Yu au exprimat, în timpul 
convorbirilor, dorința comună 
de a extinde conlucrarea și 
colaborarea dintre cele două 
țări într-o scrie de domenii 
de interes reciproc.

Aprohînd întru totul rezul
tatele vizitei. Comitetul Politic 
Executiv a cerut guvernului, 
ministerelor, celorlalte organe 
economice centrale să ia toate 
măsurile ce so impun pentru 
realizarea, în bune condițiuni, 
a înțelegerilor stabilite privind 
dezvoltarea colaborării și co
operării dintre România si 
Btrmania.

în cadrul ședinței Comitetului

oc-

Politic Executiv a fost, de a- 
semenea, prezentată O INFOR
MARE PRIVIND VIZITA OFI
CIALA DE PRIETENIE ÎN
TREPRINSA IN ȚARA NOAS
TRĂ DE TOVARĂȘUL ERICH 
HONECKER, SECRETAR GE
NERAL . AL COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIT DIN GER
MANIA, PREȘEDINTELE CON
SILIULUI DI. STAT AL RE
PUBLICII DEMOCRATE GER
MANE, ÎN ZILELE DE 28 ȘI 
29 OCTOMBRIE.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat, cu satisfacție, rezul
tatele rodnice ale vizitei, ale 
convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, care marchează un 
nou moment de seamă în e- 
voluția bunelor relații de prie
tenie și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noas
tre. A fost evidențiat, și de 
această dată, rolul esențial al 
dialogului prietenesc, tradițio
nal, dintre cei doi conducători 
de partid și de stat în promo
varea largă și întărirea con
tinuă a conlucrării multilate
rale dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, 
în interesul și spre binele am
belor popoare, al cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere con
cluziilor comune și înțelegeri
lor. convenite cu prilejul noii 
întâlniri Ia nivel înalt, care 
deschid perspectiva unei dez
voltări și mai puternice a co
laborării bilaterale în toate 
sferele do activitate și asigură 
ridicarea, pe un plan superior, 
a. conlucrării dintre România 
și R. D. Germană. In acest 
sens a fost relevată importanța 
măsurilor stabilite pentru ex
tinderea, în continuare, a co
laborării șl specializării în pro
ducție, în ramuri economice de 
bază, pentru intensificarea co
operării in domeniul științei si 
tehnicii, precum șî în alte sec
toare de interes comun.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat, în același timp, 
profunda semnificație a schim
burilor de păreri dintre tova-

Ș>
. __ „-------- Ia

situația, internațională, care au 
---------------- ----- o 

foarte mare apropiere a punc
telor de vedere în toate pro
blemele abordate.

A fost relevată însemnătatea 
aprecierilor comune ale celor 
doi conducători de partid și de 
stat cu. privire Ia necesitatea 
intensificării eforturilor pen
tru oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară. In acest 
sens, s-a dat o înaltă apreciere 
apelului pe care tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker l-au adresat popoare
lor europene, popoarelor lu
mii întregi, de a sprijini 
semnarea acordului dintre U- 
niunea Sovietică și Statele U- 
nițe ale Americii privind eli
minarea rachetelor cu rază me
die de acțiune și operativ-tac- 
tice din Europa șî din Asia, de 
a face totul pentru a se ajunge 
la lichidarea completă a ar
melor nucleare de pe planeta 
noastră.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat, în unanimitate, rezul
tatele vizitei, ale convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, 
și a cerut guvernului, ministe
relor, celorlalte instituții și 
organe centrale să ia măsurile 
necesare și să acționeze pentru 
realizarea, în cele mai bune 
condiții, a înțelegerilor conve
nite, a obiectivelor stabilite 
privind dezvoltarea în continu
are a colaborării și conlucrării 
multilaterale dintre țările șî 
popoarele noastre.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.

rații Nicolae Ceaușescu 
Erich Honecker cu privire

evidențiat identitatea sau

REPRtZEUTANIII NOȘTRI VIZTWĂ
Șl PREGĂTESC CUCERIREA DT NOI MEDAETI

8 Mal sînt puține zile pînă la da- 
8 ta startului în întrecerile con- 
8 tlnentale de judo rezervate tl- 
8 nerilor pînă la 20 de ani, mulțl 
8 dintre acești sportivi făcînd 
8 parte chiar din echipele de se- 
8 niorl ale țărilor respective. 
8 Pentru competiția care începe 
8 în ziua de 5 noiembrie, la Wro- 
8 claw (Polonia), tinerii noștri re- 
8 prezentanțl au efectuat un pro- 
8 gram special de pregătire,

‘ „punctat** de cîteva participări 
la turnee Internationale, în Bul
garia, Ungaria, Polonia șl 
goslavla. Comportarea 
nabililor la competițiile aminti
te, ca și la Campionatele Națio
nale de tineret, l-a edificat pe 
tehnicienii noștri asupra 
mei sportive în care se află 
care vor reprezenta țara la 
trecerii* din Polonia.

Acum 
cătuită, 
risipite cu ocazia 
din Iugoslavia, le-am făcut 
vizită viitorilor participant! 
Campionatele Europene.

Antrenamentele, comune 
ale lotului de seniori ce se 
gătește pentru C.M. (19—22 
iembrle) au reunit în aceeași 
sală experiența Iul Mihai Cioc 
sau Ilie Șerban (antrenor loan 
Petrol șl dorința de afirmare 
a unor tineri ca Florin Lascău, 
Iulian Rusu, Dragoș Bolbose, 
Marian Grozea etc. (antrenori 
Constantin Nlculae și Mircea 
Frățlcă) Firește pregătirile ti
nerilor noștri judoka împreună 
cu cel mal valoroși sportivi 
tehnicieni ai țării sînt mal 
în beneficiul primilor...

Din discuția ou colectivul 
tehnicieni l-am aflat pe cel 
se sportivi care au fost desem
nați să participe la Campiona
tele Europene. Iată-1 : Dragoș
Bolbose (Dinamo București) — 
superușoară. Stelică Pătrașcu 
(Dinamo București) — semiușoa- 
ră, Stănică Olteanu (Dinamo 
București) — ușoară, Florin Las
cău (Steaua) — semimljlocle. 
Nicolae Iosif (Steaua) — mijlo-
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNARI NAȚIONALE 
TAREA LOR RAȚIONALĂ, 
ECONOMICA ȘI MENȚINEREA 
ECHILIBRULUI ECOLOGIC.

In încheierea ședinței, preșe
dintele Marii Adunări Națio
nale a anunțat că celelalte 
puncte înscrise pe ordinea de 
zi urmează a fi examinate de 
comisiile permanente de spe
cialitate și supuse dezbaterii 
Marii Adunări Naționale în 
cadrul actualei sesiuni, data re
luării lucrărilor în plen urmînd 
să fie anunțată din timp.

(Urmare din pao. 1)

în legătură cu acest punct al 
ordinii de zi au luat cuvintul 
deputății loan Ungur, loan 
Badea, Venerica Patru, Traian 
Morariu, Filofteia Negru țiu, Ion 
Frățilă.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a supus aprobării 
propun 'a făcută in cadrul 
dezbate: .lor ca titlul legii, pen
tru a exprima mai exact con
ținutul prevederilor pe care Ie

cuprinde, să fie completat, ui
mind să aibă următoarea for
mulare: Lege privind conser
varea, protejarea și dezvoltarea 
pădurilor, exploatarea lor rațio
nală, economică și menținerea 
echilibrului ecologic. în unani
mitate, participanții au aprobat 
această propunere.

După discuția pe articole. 
Marea Adunare Națională a 
adoptat, în unanimitate, LEGEA 
PRIVIND’ CONSERVAREA, 
PROTEJAREA ȘI DEZVOL
TAREA PĂDURILOR, EXPLO-

S

8

ele și Marian Grozea (Steaua) — 
grea. După cum se vede, la ca
tegoria semigrea nu vom avea 
reprezentant. Mal trebuie men
ționat faptul că trei dintre ti
nerii noștri sportivi au obținut 
medalii la ediția trecută a Cam
pionatelor Europene, situație 
care le conferă — conform re
gulamentului — dreptul de a fi 
capi di serie la categoriile lor. 
Este vorba despre D. Bolbose 
(bronz), St. Olteanu (argint), 
Fl. Lascău (bronz). Faptul că 
este medaliat la C.E. a făcut 
ca balanța selecției să încline 
tn favoarea lui Fl. Lascău, deși 
el a fost învins de două ori ta 
acest an de către colegul său 
de club. Iulian Rusu. Disputa 
pentru titularizarea în echipa 
națională (atît de tineret, cît șl 
de seniori) între acești doi 
sportiv: rămîne deschisă, cu a- 
tit mal mult cu cît Rusu a re
alizat în ultima vreme 
nate progrese.

Judecind prin prisma succe
selor realizate de tinerii noștri 
reprezentanți la diferitele tur
nee la care au participat în a- 
cest an cele mal mari șanse de 
a urca pa podiumul de premi
ere se apreciază că le au Bol
bose. Lascău șl Iosif, învingă
tori în multe competiții interne 
șl Internaționale.

Programul concursului de la 
Wroclaw alcătuit într-un mod 
diferit față de Campionatele 
Mondiale (care crează unele 
dificultăți în programul de pre
gătire) este următorul : joi, 5 
noiembrie, vor avea loc întrece
rile eliminatorii la categoriile 
grea, semigrea mijlocie șl se
mimljlocle ale -ăror partide se 
vor închei- sîmbătă, după o zi 
de pauză Același program de
osebit îi vor avea șl partici
panții la categoriile ușoară, se- 
mlușoară șl superușoară. care 
îșl vo*- disputa meciurile elimi
natorii vineri, iar duminică vor 
avea loc recalificările și finalele,

Mihai TRANCA

DOPINGULUI

însem-

AR FI ÎMPLINIT 27 DE ANI...
In luna mal ar fl împlinit 27 

de ani. în septembrie urma 
să participe la Campionatele 
Mondiale de atletism. Doar 
într-un singur an competlțio- 
nal progresase de pe locul 33 
pe locul 6 în Ierarhia mon
dială a probei. O chema Bir
git Dressel șl concura la hep- 
tatlon. Rîvnea la titluri, glo
rie șl... bani. N-a mal apucat. 
La 10 aprilie 1987 atleta vest- 
germană murea, după ce, timp 
de 3 zile, fusese consultată 
de două duzini de medici din 
6 discipline. Cauza morțll : 
dopingul 1

Au fost găsite la ea acasă 
40 de feluri de medicamente. 
Zilnic lua 0 tablete și îșl fă
cea o injecție. S-a stabilit că 
Birgit 1-ua printre altele, „Me- 
gagriseviit**, un anabollzant in
terzis care îl fusese trimis 
prin poștă de către un ano
nim (declară antrenorul ei). 
Acest medicament se admi
nistrează clinic bolnavilor 
foarte grav și foarte slăbiți. 
De asemenea atleta folosea 

— alt anabollzant 
secundare — care 

creșterea masei 
Administrarea a-

„Strâmba" 
cu efecte 
servea la 
musculare, 
cestui anabollzant este inter
zisă chiar șl la vite...

De ,,îngrijirea medicală" a 
luă Birgit se ocupa, din anul 
1981, um medic de la 
Spitalul de traumatologie 
din Freiburg. Prin această u- 
nitate medicală se perindă a- 
nual 2400 de sportivi care nu

se arată interesați cu privi 
la ce li se administrează 
11 se recomandă, ci sînt „g 
loșl** unii pe alții din ca 
numărului de medicamev 
primite. La ultimul contro 
efectuat, doctorul curant 
atlete! îl spusese că este ta 
tr-o stare foarte bună...

Raportul medical întocn; 
(care a fost secret timp d 

3 luni), denumit de zlariș 
„un document al groazei**, in
dică „organele interne șl în
cheieturile distruse ca urmare 
a consumului de amabollzan- 
te“. Atleta era o bolnavă cro
nică în care se pompaseră 
suite de medicamente în scopul 
de a o „ajuta**. Părinții 
Birgitei l-au dat în judecată 
pe medicul fiicei lor, dar in
stanța a considerat că... nu 
sin* suficiente probe !

„Cazul Dressel**. încheiat 
atit de tragic, vine la puțin 
timp după dezvăluirile orivi- 
toare la doping făcute de por 
tarul Schumacher în carte; 
sa „Anpfiff**.

Uitînd de latinescul „men 
sana in corpor sano“, în lume 
sportului dta țările capitalist 
se folosesc ‘
„stimulente** .
titluri, glorie, și mai 
bani. Viața, sănătatea sport 
vulul, în aceste condiții, 
mal contează. " ' 
vingă cel mal 
su-et. Păcat 1

tot mai mult-, 
pentru a eîștic 

al<
. , n

Adagiul ..să ta
buin'* pare d>

D. D. DORU
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CUPA MONDIALA LA BOX
COPENHAGA. 30 (Agerpres). 

Meciurile disputate în ziua a 5-a 
a C.M. de handbal pentru ju
nioare, competiție ce se desfă
șoară în diferite orașe din Da
nemarca, s-au încheiat ou urmă
toarele rezultate : Danemarca — 
Cehoslovacia 23—19 ; Franța — 
R.F. Germania 15—12 ; Norvegia
— Coreea de Sud 21—20 ; Suedia
— Spania 27—14 ; U.R.S.S. — R.P. 
Chineză 34—14 ; R.D, Germană — 
Iugoslavia 22—13.

BELGRAD, 30 (Agerpres). Cupa 
Mondială la box a continuat la 
Belgrad cu prima gală a semifi
nalelor In cadrul cărora, la cate
goria semimljlocle cubanezul 
Juan Lemus l-a învins prin k.o 
pe iugoslavul Mujo Bairovici, Iar 
la categoria grea olandezul Van- 
derlidjc l-a întrecut la puncte pe 
James Pean (Noua Zeelandă). La 
categoria muscă, Neshan Munchan 
(U.R.S.S.) a cîștigat la puncte ta 
fața hit Juan Torres (Cuba).

9 PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET • Pe teren propriu, 

meciul masculin dintre Olanda șl 
‘ • ou

gaz-
R.F. Germania s-a încheiat 
117—100 (50—53) tn favoarea 
delor.

îna-ȘAH • Cu două runde _. 
inte de încheierea turneului de 
la Belgrad, în clasament conduce 
marele maestru olandez Jan 
Tlimman, cu 6 p, urmat de iugo
slavul Llubojevlcl — 5,5 p (1). 
Korcinoi — 5 p (1) etc. • Tur
neul de la Luanda s-a încheiat 
cu doi 
Antonio 
Luls Galego cu 
din 13 posibile.

câștigători : brazilianul 
Rasende șl portughezul 

*go cu ctte 10 puncte

TENIS • In meci demonstrativ 
la Reggio Emilia, John McEnroe 
l-a învins cu 6—3, 7—6 pe Yan
nick Noah, Iar la Florența Lendl 
a dispus de McEnroe cu 3—6, 
6—3, 6—2. • în turneul de la
Anvers, Jarryd l-a eliminat cu 
6—2, 6—i pe Masur, Leconte a 
dispus cu 4—6, 6—3, 6—2 de Arias, 
iar Fibak a cîștigat cu 7—6, 3—6, 
6—0 partida cu Stenlund. In 
turneul feminin de la ztlrlch : 
Reggl — Niro 6—0, 6—2 ; Kate
rina Maleeva — Novotna 6—1. 
6—4 ; Graf (R.F. Germania) — 
porwik 6—0, 6—1 ; Mandllkova — 
Herreman 6—3. 7—5 ; Jollssalnt 
— Bonsignorl 6—1, 6—2.
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