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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri, 20 
noiembrie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Au participat, de ase
menea, primii secretari 
comitetelor județene 
miniștri, alți membri 
oului.

in cadrul ședinței, 
Politic Executiv a 
mai multe RAPOARTE

LA MODUL

ai 
de partid, 
ai guver-

Comitetul 
examinat 

CU 
PRIVIRE LA MODUL ÎN 
CAKE S-A ACȚIONAT PEN
TRU REALIZAREA PLANU
LUI DE DEZVOLTARE ECO- 
NOMICO-SOCIALA, PRECUM 
Șl MASURILE PENTRU ÎM
BUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII 
GENERALE ȘI CREȘTEREA 
RĂSPUNDERII ORGANELOR 
Șl ORGANIZAȚIILOR DE 
PARTID, A MINISTERELOR, 
CENTRALELOR ȘI ÎNTRE
PRINDERILOR IN ÎNDEPLI
NIREA TUTUROR INDICATO
RILOR DE PLAN.

în legătură cu aceasta au 
luat cuvîntul membri ai Comi
tetului Politic Executiv al 

miniștri, con- 
altor organizații 

au raportat 
cum se rea- 

prevăzute în 
de activitate, 
luate în ve
nea]unsurilor 
îmbunătățirii

C.C. al P.C.R., 
ducători ai 
centrale, care 
despre modul 
lizează sarcinile 
domeniile lor 
despre măsurile 
derea lichidării 
manifestate și 
muncii în toate sectoarele, pen
tru înfăptuirea planului pe lu
nile noiembrie și decembrie, 
pe întregul an 1987.

Pornind de la situația pre
zentată, de la concluziile des
prinse din această analiză, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
criticat activitatea unor minis
tere și unități economice, a u- 
nor comiteto județene de par
tid, care n-au acționat cu toată 
fermitatea și răspunderea pen
tru realizarea programelor de 
măsuri stabilite în vederea li
chidării lipsurilor ce s-au ma
nifestat și pentru asigurarea 
tuturor condițiilor necesare 
recuperării restanțelor și înde
plinirii în bune condițiuni a 
planului.

Secretarul general al parti
dului a cerut guvernului, mi
nisterelor, centralelor indus
triale și întreprinderilor, orga
nelor și organizațiilor de par
tid să ia toate măsurile ce se 
impun pentru înlăturarea hotă- 
rîtă a neajunsurilor existente 
în ce privește realizarea indi
catorilor tchnico-economîci la 
noile capacități, pentru îndepli
nirea integrală a programului 
stabilit in acest domeniu, ast
fel ca, pînă la Conferința Na
țională a partidului. Ia toate 
capacitățile puse în funcțiune 
să se atingă parametrii proiec
tați. S-a cerut să fie luate mă
suri pentru buna organizare și 
desfășurare a producției în 
toate unitățile, pentru încadra
rea strictă in normele de con
sum aprobate, utilizarea judi
cioasă a materiilor prime, ma
terialelor, combustibilului și 
energiei, reducerea cheltuielilor 
materiale și de fabricație, eli
minarea pierderilor și înlătu
rarea oricăror forme de risipă.

creșterea eficienței întregii ac
tivități. S-a subliniat, și cu a- 
cest prilej, că problema cali
tății reprezintă o saremă prio
ritară, care trebuie să stea per
manent in atenția ministerelor 
și centralelor, a organelor și 
organizațiilor de partid, a tutu
ror colectivelor de oameni ai 
muncii.

Secretarul general al parti
dului a indicat să fie luate mă
suri ferme pentru folosirea ra
țională a forței de muncă și 
utilizarea cu maximă eficiență 
a timpului de lucru, pentru a- 
plicarea normelor legale și a 
principiilor de partid in selec
ționarea și promovarea cadre
lor, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei in toate unitățile și 
sectoarele de activitate.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea ca membrii guver
nului — miniștri, viceprim-mi- 
niștri — în general toate ca
drele de conducere de partid 
și de stat din economie să ac
ționeze cu întreaga răspunde
re pentru ca, în lunile noiem
brie și decembrie, să se înre
gistreze o îmbunătățire radica
lă a situației din economie, 
care să asigure îndeplinirea în 
bune condițiuni a planului pe 
acest an. S-a cerut ca toate co
mitetele județene de partid să 
dezbată, într-un spirit de înal
tă exigență și răspundere, a- 
ceste probleme în conferințele 
județene, să asigure ca, la 
Conferința Națională a parti
dului, unitățile din raza lor de 
activitate să se prezinte cu re
zultate cît mai bune în reali
zarea planului.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dinței, primul ministru, 
lalți membri ai guvernului, 
conducătorii ministerelor 
organelor de sinteză s-au 
gajat în fața Comitetului 
Iitic Executiv, a 
general al partidului, că 
trece de îndată la măsuri 
mc pentru a pune capăt 
tuației necorespunzătoare 
sectoarele lor de activitate 
pentru a schimba radical a- 
ceastă situație, pentru lichida
rea hotărîtă a lipsurilor care 
s-au manifestat și pentru rea
lizarea în bune condițiuni a 
programelor stabilite, a pre
vederilor planului pe acest an 
și pe întregul cincinal.

Secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a apreciat că dis
punem de tot ce este necesar, 
că există toate condițiile ca, 
printr-o mai bună organizare 
a muncii și producției, sarci
nile prevăzule pe 1987 să fie 
realizate, ca întreaga activitate 
economică să fie ridicată la un 
nivel superior de calitate și e- 
ficiență.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut, de asemenea, o serie 
de PROBLEME PRIVIND AC
TIVITATEA DIN AGRICUL
TURA, îndeosebi cele legate 
de desfășurarea și încheierea

șe- 
cei- 
toți 

Și 
an- 
Po- 

secretarului 
vor 
fer- 

si- 
din 

Și
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IN INTIMPINAREA
CONFERINȚEI NAȚIONALE 

PARTIDULUI
DRUMURI ZILNICE, DRUMURI ALE

într-o zi, dincolo de mijlocul 
lui noiembrie, maestrul spor
tului la popice Andrei Rosza, 
economist la întreprinderea 
Tehnoutilaj din Odorheiu Se
cuiesc, îșl consuma pauza de 
prinz în biroul său, lucrînd la 
îmbunătățirea planului pentru 
raționalizarea fluxului de fa
bricație la producția de reduc- 
toare, aplicat de cîțiva ani cu 
succes. Cu același zîmbet ca- 
re-i lumina chipul și în urmă 
cu aproape 20 de ani, cînd l-am 
cunoscut (atunci debuta în re
prezentativa națională la C.E. 
de juniori, de la Galați), ac
tualul antrenor al echipei di-

vizionare de popice Tehnouti
laj, acum un om în plinătatea 
puterilor, ." '
speră să ajungă la noi soluții 
care, prin reamplasarea mași
nilor unelte în secția reduc- 
tOctro 
neficiu de 500 000 lei lunar. în 
ușa biroului se aude un cio
cănit precipitat. Intră un băr
bat de statură potrivită, cu 
părul negru ca tăciunele. Fa
cem cunoștință cu inginerul sef 
al întreprinderii, Ioan Kiss, 
care venise să-și invite colegul 
la un sandviș. Din una în alta, 
am aflat că, potrivit unul sis
tem de priorități subordonat

ne-a explicat că

să ducă la un be-

Împlinirilor
celor mai actuale cerințe, aici 
au fost abordate teme de mare 
dificultate privitoare Ia asimi
larea de dispozitive și instala
ții, la reconsiderarea unor teh
nologii și mai ales la diminua
rea unor consumuri de mate
riale șl energie. Bunăoară, An
ton Valda, șef de echipă la 
turnătorie, a reușit, împreună 
cu oamenii lui, să reducă eu 
10 la sută fonta și cocsul ne
cesare la executarea carcaselor

Traian IOANITESCU

(Continuare In pag 2-3)

In Campionatul Balcanic de handbal (f)

ROMANIA
CONSTANȚA, 20 (prin tele

fon). O organizare excelentă, 
asigurată de C.J.E.F.S. Con
stanța, cu sprijinul mai multor 
facțori ai municipiului, un pu
blic numeros prezent în tribu
nele Sălii Sporturilor — acesta 
a fost cadrul în care au înce
put azi (n.r. ieri) întrecerile 
celei de a 7-a ediții a Campio
natului Balcanic de handbal, 
avînd la start reprezentativele 
naționale de senioare ale Bul
gariei, Iugoslaviei, Turciei și 
României. Pentru trei din cele 
patru formații (Bulgaria, Iugo
slavia și România), competiția 
are o deosebită însemnătate, 
ele aflîndu-se în preajma de
finitivării pregătirilor și a lo
turilor, în vederea participării, 
în luna decembrie, la turneul 
de calificare (pentru un singur 
loc) la J.G. 1988.

Reprezentativa țării noastre 
a întîlniț,. în prima, zi a com
petiției, pe cea a Turciei, de 
care a dispus cu 39—12 (21—7). 
De-a lungul celor 60 de minute 
ale partidei au evoluat toate 
cele 12 jucătoare înscrise pe 
foaie, randamentul lor fiind 
bun atît ca realizatoare (Ta- 
che, Tîrcă, Matefi, Ciubotariu, 
Cozma), cît șl ca apărătoare. 
Este adevărat că handbalistele 

■ noastre au avut în acest meci 
un adversar cu mai puțină 
forță de joc, dar mai ales de 
șut, ceea ce nu diminuează, 
însă, buna prestație a elevelor 
antrenorilor Ion Bota și Lu
cian Rîșniță.

în prima repriză au evoluat 
Rodeanu, în poartă, precum șl

La încheierea sezonului de călâric - dresaj și concurs complet

CU DOAR TREI CONCURENfl Șl 0 SINGURA ECHIPA
NU SE POATE FACE UN CAMPIONAT!

TURCIA 39-12 (21-7)
Cozma, Matefi, Tîrcă, Moji, 
Tache și Ciubotariu, pentru ca 
în partea a doua a Jocului să 
intre și celelalte, adică Vasllca, 
în poartă, iar ca jucătoare de 
cîmp Tordk, Ilie, Butnărașu, 
Doiclu. Prestația apărătoarelor 
porții a fost satisfăcătoare, atît 
Rodeanu cît și Vasilca apărînd 
șuturile adversarelor și flecare 
dintre ele blocînd și cîte o 
aruncare de la 7 m. Ău înscris: 
Tache 10, Tîrcă 5, Cozma 5, 
Ciubotariu 5, Moji 4, Matefi 3, 
Tordk 3, Doiciu 3, Butnărașu 1, 
respectiv Mualla 7, Filij 2, 
Alev 1, Aynur 1, Mcltem 1. Au 
arbitrat foarte bine Frantișek 
Formanek și Vaclav Brabeț, 
din Cehoslovacia.

Reprezentativa Iugoslaviei,

cum era de așteptat, a dispus 
lejer de echipa Bulgariei, cu 
33—22 (17—9). Pentru echipa
țării noastre întîlnlrea de du
minică cu handbalistele iugo
slave va fi, de fapt, o „probă 
a adevărului** și spectatorii o 
așteaptă cu optimism. Au în
scris. cele mai multe goluri, 
pentru Bulgaria: Bakalova 7, 
Kostova 3, Dimitrova 2, iar 
pentru Iugoslavia: Antici 7, 
Stoianovici 5, Galici 4.

Programul ultimelor două 
zile. Sîmbătă (de la ora 16,39): .
Iugoslavia — Turcia și Româ
nia — Bulgaria, iar duminică 
(de la ora 10): Turcia — Bul
garia, apoi derbyul România — 
Iugoslavia.

■on GAVRUESCU

Pe arena Voința din Capitală

POPICARI DIN 8 ȚĂRI-LA A 21a
EDIȚIE A „ TROFEULUI CARP AȚI"

viziei A. Confruntările popi
carilor români cu cei-de peste 
hotare vor constitui pentru toți 
concurenții un nou test în ve
derea C.M. din luna mai a a- 
hului viitor, de la Budapesta, 
ceea ce ne îndreptățește să 
sperăm că vom asista la dlspu- 

După cum te pasionante
litate.

în program 
le clasice 160

Ajuiîgînd la a 21-a ediție, 
„Trofeul Carpați" la popice va 
începe astăzi de la ora 14^ pe 
arena Voința din Capitală, și 
va reuni jucătoare și jucători 
din 8 țări : Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană. Iu
goslavia, Polonia, Suedia, Un
garia și România. _ " 
se poate vedea, la București 
se vor întîlni sportivi din țări 
cu tradiție în acest sport, în „„„ _____
rîndul cărora se află nume de șj 200 bile mixte bărbați. Azi 

x x_i_- - - - jn_ -§e va desfășura turneul indi
vidual, iar mîine (de Ia oră 
9) întrecerile pe perechi mix
te. Corpul de oficiali va fi 
condus de arbitrul internațio
nal Fr. Popcscu (București).

primă mărimi.* în arena 
tcrnațională.

Țara noastră va fi reprezen
tată de membrii loturilor na
ționale de seniori, în dare au 
fost promovați tineri remarcați 
în actualul campionat al Di-

și de bună ca-

figurează probe- 
bilc mixte femei

Dacă în ceea ce privește pro
bele de obstacole situația este 
cum este, cum sie prezintă, în 
schimb, celelalte două disci
pline — dresajul și concursul 
complet —, acum, la sfîrșitul 
sezonului ?

Asupra dresajului, nu ne 
propunem șă revenim, conclu
ziile le-am făcut cunoscute în- 
tr-un număr trecut al ziarului 
nostru (vezi „Sportul** din 10 
noiembrie), atunci cînd a avut 
loc etapa finală a campiona
tului. Totuși, ne vedem obli
gați să subliniem, și la înche
ierea sezonului competițional, 
încă o dată, necesitatea unor 
măsuri urgente la nivelul tu
turor asociațiilor și c'-iburîlor 
pentru a scoate din impas a-

ceasta disciplină. Cu doar 
3—4 (!) călăreți — atîțla au 
fost, reamintim, la startul fi
nalelor campionatului —, prin 
doar străduința clubului Steaua, 
nu se poate spune că există 
dresaj.'Evident,'este mult mai 
simplu ca antrenorii să se re
fugieze spre obstacole (cu ce 
rezultate la majoritatea dintre 
ei am văzut), decît să se o- 
cupe de această atît de migă
loasă, extrem de migăloasă, 
muncă de pregătire a unul 
cuplu de dresaj. Ce se întîm- 
plă la C.S.M. Sibiu, Olimpia, 
ca să dăm doar două exem
ple ? De ce nu slnt angrenați 
în această activitate foști spe
cialiști al dresajului, lăsati, li
nul cite unul, să sc îndepăr-

ASTĂZI Șl MilNE, ÎN DIVIZIA A DE FOTBAL
e-

teze de teren ? De ce con
cursurile de dresaj — doar 
trei la număr pe parcursul u- 
nui sezon i — au devenit o 
veritabilă „Cenușăreasă1* a
chitației noastre ? Iată doar 
cîteva „de ce1*-uri dintre foar
te multele care vizează fondul 
problemei (antrenori capabili, 
cadru de pregătire optim, se
lecție permanentă și științifică, 
material cabalin cu calități 
deosebite pentru dresaj etc.), 
o problemă — cea a supravie
țuirii dresajului și
sale la cotele care l-au 
sacrat 
sească
varea.

revenim 
con- 

— ce trebuie să-și gă- 
cît mai grabnic rezol-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in doq 2-3)

DOUĂ PARTIDE DIN ETAPA A 12-a
SPORTUL STUDENȚESC - „POLI" TIMIȘOARA

Astăzi, pe stadionul din „Regie", se dispută în devans 
partida Sportul Studențesc — Politehnica Timișoara din ca
drul etapei a 12-a a campionatului Diviziei A. Arbitri.: C. 
COROCAN — A. Cuzmanovici (ambii din Reșița) și Șt. Ro- 
tărcscu (Iași).

Meciul va începe la ora 13.
VICTORIA - F.C. OLT

Mîine, pe stadionul Victoria din complexul sportiv Dinamo, 
este programată partida, tot din etapa a 12-a, Victoria — 
F.C. Olt. Meciul va fi condus de următoarea brigada de ar
bitri: V.ANTOHI (Iași) — V. Curt (Constanța), și Gh. Toth 
(A'ud)

Intilnirea va începe la ora 14.



ÎN CAPITALĂ,
Un tur de orizont ne a- 

ratâ că în toate județele
' tării, în localități mai mari 

și mai mici, ca și în toate 
sectoarele Capitalei sînt 
programate sute de întîl- 
niri, la diferite ramuri șl 
discipline sportive, desfășu
rate în cadrul cupelor festi
ve, constituite în adevărate

1 omagii aduse apropiatului 
l eveniment politic din viața 
J patriei — Conferința Na- 
ț țională a partidului.
i Dintre acestea să reținem 
; în mod special marca ac- 
ț țiunc a sportului studențesc, 
1 care va avea loc mîine, de 
1 la ora 3,30, în mai multe 
» spații de (sau bune și pentru) 
• sport din perimetrul Instl- 
j tulului Politehnic din Bucu- 
i rești. Avînd ca „prolog" un 
’ cros pentru.., cît mai mulși 
ț participant), „duminica spor- 
i tivă politehnistă" va cu- 
I prinde și alte întreceri, ti- 
Ă nele putînd fi considerate 
i ca un fel de „Elecțroniadă", 
1 protagoniștii fiind studenți

21 „DE VIRF“
ai facultăților de profil din 
întreaga țară.

Și pentru că am amintit 
de un domeniu de vîrf al 
științei și tehnicii moderne, 
să menționăm o competiție 
organizată de A, S. Felix 
de pe lingă întreprinderea 
de calculatoaro electronice 
din Capitală, ce se va des
fășura tot mîine și tot de 
la' ora 0,30 la baza spor
tivă proprie din platforma 
Pipera : „Crosul vetera
nilor", ediția a doua, un 

-concurs deschis, inclusiv a- 
matorilor din țară.

Tot duminică, la baza 
sportivă din Șoseaua Ol
teniței, la Orășelul copiilor 
și pe aleile atît de primi
toare ale Parcului Tinere
tului, două sectoare bucu- 
reștene, 4 și 5, vă invită 
la un „Festival sportiv", cu 
fel de fel de întreceri, des
tinate elevilor și oamenilor 
muncii de pe toată raza Ca
pitalei.

Campionatele Nafionale de baschet

0 „RUNDĂ" CU DOUĂ „CAPETE DE AFIȘ"
Două meciuri țin i,capul de 

afiș" al etapei a vn-a a Cam
pionatelor Naționale de baschet: 
Olimpia București — Chimistul 
C.S.ș. Rîmnicu Vilcea la fete și 
Dinamo I.M.P.S. Oradea — 
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București la 
băieți, toate aceste echipe fiind 
candidate la pozițiile fruntașe 
ale clasamentelor finale ale în
trecerilor. Dintre celelalte parti
de suscită atenția cele din grupa 
valorică 7—12, angrenate în dis
puta pentru calificarea in grupa 
5—8 a turneului final ori pen
tru evitarea retrogradării.

Programul etapei — MASCU
LIN, grupa 1—6: Dinamo I.M.P.S. 
Oradea — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 Bucu
rești, Rapid București — Steaua. 
Dinamo București — Academia 
Militară Mecanica Fină Bucu
rești: grupa 7—12: Politehnica 
C.S.Ș. Unirea lași — RAMIRA 
Bala Mare, Farul C.S.Ș. 1 Con
stanta — ELECTROBANAT Timi
șoara; meciul C.S.U. T.A.G.C. 
Ind. Brașov — C.S.U. Balanța

Sibiu a fost amînat pentru 24—25 
noiembrie. FEMININ, grupa 1—G: 
Olimpia București — Chimistul 
C.S.ș. Rîmnicu Vîlcea. Politehni
ca Mine-Energie C.S.Ș. 4 Bucu
rești — Universitatea C.S.ș. Vi
itorul Cluj-Napoca, Voința 
C.S.Ș. 2 București — Rapid C.S.Ș. 
5 București-, grupa 7—12: Metalul 
I.M.P.S. Salonta — voința Bra
șov, Mobila C.S.Ș. Satu Mare — 
Comerțul C.S.Ș. Tlrgu Mureș. 
Meciul Politehnica Timișoara — 
C.S.U. Prahova Ploiești a fost a- 
minat pentru 24—25 noiembrie.

Programul jocurilor din Capi
tală — sala Floreasca, sîmbătă, 
de la ora 11,30: Voința — Rapid 
(f), Dinamo — Academia Milita
ră (m). Politehnica București — 
Universitatea (!); duminică, de 
la ora 9: Voința — Rapid, Poli
tehnica — Universitatea. Dinamo 
— Academia Militară; sala Olim
pia. ora 16,30 și ora 10,30: Olim
pia — Chimistul (f); sala Rapid, 
ora 16 șl ora 9 : Rapid — Stea
ua (m).

ON INTERESANT CUPLAJ RUG
GRIVIȚA ROȘIE - STEAUA Șl DINAMO -

Mîine se reia campionatul de 
rugby cu partidele etapei a 
IX-a. Cuplajul bucureștean, disi 
Parcul Copilului, va polariza, 
desigur, interesul iubitorilor 
sportului eu balonul oval din 
Capitală. Astfel, vom putea ur
mări evoluția echipei steaua, 
care în primele opt etape nu a 
pierdut nici un punct (!), în 
compania „XV-lui“ Grirvlțel Ro
șii, o formație întotdeauna ca
pabilă să producă... surprize. 
(De altfel. în trecutul campio
nat — în ultimul meci direct — 
rezultatul a fost egal : 18—18).
Așadar, campioana „en tiitre", 
cu numeroșii săi Internațional! 
(Murariiu, Munteanu, Leonte, 
Rădulesou, Comas, David, Văr- 
zaru etc.) va avea serios de 
furcă cu nu mat puțin tal enta
ții Monaru, Pongracz, Dinesou, 
Gurămare ș.a. Oricum, sperăm 
într-un meci deschis, în care 
atacurilor dezlănțuite ale rug- 
byști-lor militari, grlvlțcnii să le 
răspundă cu aceeași monedă, 
nelăsînd tot greul meciului pe 
„piciorul" Iul T. Radu. In des

chiderea cup. 
mal pu-țln 1: 
temicul „XV 
el candidat 1 
studenților b 
elemente de 
— sub îndru 
antrenor Titl 
să-șl afirme 
valoarea și. 
Dar 
etapei țrF ar’ 
Universitatea 
Parcul CopiU 
Al. Pavlovic! 
vița Roșie - 
Gh. Huștiu 
Cemin Baia 
Studențesc, 
10, C. Stane 
ral — C.S.M 
ora 0.30, M.
ourești) ; 
Politehnica 
ora 11, FI. 
A.S. Con taci 
Suceava, tei 
O. Ioncseu

FINALELE LA ȘAH ETAPA A V-a LA

tUPĂ COMPLETĂ ÎN ÎMIIttLLIILL DE POLO
Cu etapa a treia a returului, 

Campionatul Diviziei A de polo 
reintră în normal, întrucît în a- 
ceastă săptămînă s-au disputat 
și ultimele res'anțe (cu excep
ția meciului Vagonul Arad 
— Dinamo). Dar lată pro
gramul etapei complete care se 
va desfășura astăzi și mîine: în 
Capitală, bazinul Floreasca reu
nește in cuplaj întîlnlrlle C.S.U. 
Construcții T.M.U.C. București — 
Voința Cluj-Napoca șl Steaua — 
Dinamo (cuplajele încep sîmbătă 
la ora 14, iar duminică Ia ora 
10); la Arad, are loc dubla par
tidă dintre Vagonul din localita
te și Crișul Oradea; la Timișoa. 
ra, Industria Linii primește vi
zita echipei bucureștene Rapid.

Revenind la restanțe, să facem 
cunoscute rezultatele și cîteva 
amănunte de la cele două du
ble întîlniri jucate la mijlocul 
săptămînll, in care favoritele 
s-au Impus, contlnuînd cursa 
pentru ocuparea unui loc pe po
diumul fruntașelor.
• La Arad, Rapid București, 

confirmind ascensiunea de for
mă și decizia de a obține puncte 
și în deplasare, a reușit să cîș- 
tlge ambele jocuri cu Vagonul. 
Succesele s-au concretizat la di
ferențe miel, ceea ce demon

strează că meciurile nu au fost 
tocmai ușoare, gazdele di nd o 
replică demnă de relevat. Scoru
rile celor două partide: 10—8 
(5—3, 0—1, 2—2, 3—2) și 12—11
(3—1, 4—1, 4—4, 1—5), golurile fi
ind înscrise de Gh. Ilie 4+1, Tit
ian 3+3, Bărbulescu 1+1, Flo- 
rincescu 1+1, D. Balanov 1+1, 
Lupescu 2, Tschiltsche, Jianu și 
Median pentru rapidiiștl, Huber 
2+2, Iegariu 1+3, R. lonescu 4, 
Popovits 1+1, Ghițan 2, și Fili- 
naș pentru gazde. Au arbitrat A. 
Gere și V. Median.
• In partidele de la Timișoara, 

cu Industria Linii, echipa oră- 
deană Crișul a obținut victorii 
la scoruri nete: 16—13 (6—3, 5—2, 
2—3, 5—3) și 13—10 (4—2, 5—1,
7—2, 3—5), de flecare dată oas
peții luînd un mare avans încă 
din primele „sferturi" și chiar 
din primele minute (cum a fost 
cazul in primul joc: 4—0 în mln. 
4.32). Au marcat: Gordan 6+7, 
Costrăș 2+4, Dies 3+1, Pantca 
2 |-2, Fărcuță 2+1, Klss 2, L. In- 
rtig, Garofeanu șl Racz pentru 
învingători, respectiv Tătaru 6, 
Lederer 4+1, Măhălean 3+2, N. 
Toth 1+1, Fridman 2, Ivăncscu 
2 și Grecii. Arbitri : D. paras- 
chivescu și R. Nîchitta. (C. cre- 
țu, coresp.).

PREDEAL. S-a derulat încă o 
nouă rundă, a sasea. în turneul 
masculin, marcată de trei victo
rii cu negrele : M. Subă la Ov. 
Foișor. P. Stefanov la C. lonescu 
și D. Dumitrache la Gh. Ciolan ; 
în rest remize la mesele: I. Bi- 
î'iescu — M. Marin. M. Ghindă — 
Fl. Gheorghiu. V. Stoica — S. 
Grunberg. V. Nicolaide — M. Pav
lov si Th. Ghițescu — I. Armaș. 
în întrerupta din runda prece
dentă. M. Marin — M. Tratato- 
vid. din nou. remiză. Clasament 
după șase runde : 1—5. Mihai
Șubă. Florin Gheorghiu, lulius 
Armas. Parik Ștefanov si Mircca 
Pavlov cu cîte 3,5 p : urmează 
un grun de cinci jucători cu cîte
3 puncte.

BUCUREȘTI. După cinci run
de in Campionatul Național 
feminin de șah, în fruntea cla
samentului se află Ligi a Jieman 
și Gertrude . Baumstark cu cîte
4 p, urmate de Margareta Mu- 
reșa-n — 3,5 p (1), Mariana Du
minică — 3,5 p etc. Rezultate 
din runda a cincea : Baumstark 
— Kosma 1—0 ; Ghindă — Stan
ca 0,5—0,5 ; Boicu — Stanciu 
0—1 ; Popescu — Jieman o—1 î 
Băduîescu — Duminică remiză ; 
Ga-nz r- Chiricuță 0—1.

Mîine este programată o nouă 
etapă, a V-a, în campionatele 
Diviziei A de volei. La feminin, 
se dispută meciurile: Universita
tea C.F.R. Craiova — Dacia 
C.S.S.U. Pitești, Rapid București 
— Oltcit Craiova (sala Rapid, ora 
10,30), Știința Bacău — Flacăra 
Roșie București, C.S.M. Liberta
tea Sibiu — C.S.U. Rapid Galați, 
Dinamo București — Penicilina 
Iași (sala Dinamo, ora 10) și 
Chimia Rm. Vilcea — Farul 
Constanța.

în campionatul masculin se 
desfășoară 5 partide (cea dintre 
Explorări Motorul Baia Mare și 
Elcond Dinamo Zalău fiind amî-

VOLEI
nată): Dinamo Viitorul Bacău — 
Steaua București, C.S.U. Sănăta
tea Oradea — Dinamo București, 
C.S.M.U. Suceava — A.S.A. E- 
lectromureș Tg. Mureș, Relonul 
Săvinești — Universitatea C.F.R. 
Craiova și Politehnica Timișoara 
— Tractorul Brașov.

• Ieri, în meci programat în 
devans (contînd pentru ultima 
etapă a turului) : C.S.U. Sănăta
tea Oradea — Tractorul Brașov 
2—3, (9, —13. 11, —10, —13). In
etapa precedentă (a IV-a), marți, 
oaspeții cîștigase ă cu 3—1 ' ‘ 
7, 2, 8) meciul cu Relonul 
vin ești.

REZULTATE DIN EȘALONUL SECUND
în cea de a șasea etapă a

Diviziei B — tineret de volei 
(f, m) s-au înregistrat următoa
rele rezultate :

FEMININ. Seria I : Metal-oteh* 
nica Tg. Mureș — Hidrotehnica 
Focșani 3—0. ACMRIC P. Neamț 
— Topliltana Toplița 2—3, Fi<la" 
tura Fălticeni — Penicilina Iași 
3—0 ; Seria a n-a : Braiconf
Brăifla — C.S.M. Oțelul Tîrgo
viște 0—3, Comerțul Constanța

J,

(-6,
Să-

0 NOUĂ PIESĂ CU
Eroul acestei abracadabran

te istorii putea fi și medic, 
și inginer, și merceolog. Prin 
voia autorului, figura tulbu
rată a unul om hăituit de 
gînduri nu tocmai clare, a 
fost aplicată unui sportiv — 
de unde și titlul (oarecum 
înșelător) „Campionul". în 
fond, o piesă cu o tramă abil 
construită, oare impune fos
tului boxer amator principii 
împrumutate din arsenalul 
profesionist, de tipul: cînd 
te bați, trebuie să urăști! Dar 
cînd nu ești în ring? Cînd 
revii, după nebuloase pere
grinări, pe locurile de baști
nă? Atunci, firește, căldura 
inimii, ascunsă într-o cara
pace răcită de intemperiile 
vieții, se strecoară la supra
față și — ca în frumoasele 
povești de dragoste — trans
formă năpraznlcele lovituri 
de pumn în tandre îmbrăți
șări. între aceste limite afec-

TEMĂ SPORTIVĂ
nu fără is- 

cei 
_  ____ „drame 

cu largi ecouri 
zidurile camerei 

de provincie. Titlul 
lumea personajului 

ne îndreptățesc să 
lucrarea „Campio- 
aria dramaturgiei

live se mișcă 
cusință actoricească ■ 
trei interpret! al unei 
de interior" 
dincolo de 
de hotel 
piesei șl 
principal 
înscriem 
nul" în ___ __________
sportive șl să-1 mulțumim au
torului: loan Gărmacea. Pro
tagoniștii 
jucată în 
Teatrului 
rești sînt 
(cu toate 
aflat în momentul 
nă dintre „groggy" 
tare"), c -----
Eugen 
dezinvolt ---------- ...----- —
grat, dar bine valorificat de 
regizorul Mlhaî Manolescu și 
scenograful Constantin Russu.
(vib.).

fericiți ai piesei 
sala Amfiteatru a 

Național
Costel 
atuurile

din Bucu- 
Constantin 
pugilistulul 
de cumpă- 
și „deștep- 

Cezara Dafinescu și 
Crlstea, mișcindu-se 
într-un spațiu in-

DRUMLIN ZIINICT, DRUMURI ALL ÎMPLINIRILOR..
(Urmare din pag. I)

pentru reductoare. Inginerul 
Attila Peter a inventat un 
mecanism pentru . stabilitatea 
tractorului in pantă, iar Ștefan 
Szasz, de la atelierul de scu- 
lărie, a pus în practică ideea 
generalizării croirii prefabri
catelor la nivel de atelier, a- 
dueîndu-se astfel economii de 
sute de mii lei. Ața stînd lu
crurile, mai bine’ de 30 la 
sută din producția anuală re
prezintă produse noi, Tehno- 
utilaj Odorheiu Secuiesc depă- 
șindu-și pină în prezent planu
rile trimestriale. „Am dori să 
faceți cunoscute faptele de 
muncă ale sportivilor între
prinderii dumneavoastră".
„Poate nu vă vine a crede, 
ne-a răspuns inginerul șef, 
dar Ia noi tot personalul 
este angrenat în activitatea 
competițională de masă și de 
performanță la popice, hand
bal, box, șah, schi, fotbal, te
nis dc masă sau turism. Tova
rășii de care v-am vorbit, An
ton Vaida și Ștefan Szasz, sînt 
arbitri de fotbal calificați, iar 
inginerul Attila Peter a fost

un bun gimnast în liceu și a 
rămas un pasionat al turismu
lui. Notați pe voleibalistul Ște
fan Farkaș, fotbalistul Niculae 
Burlan, șaliistul Adrian Vercș, 
boxerul loan Florea, jucătorul 
de tenis de masă Vasilc Pre
da, care se mențin constant în 
fruntea întrecerii socialiste. 
Mi-ar fi greu să înșirui toate 
numele celor care practică un 
sport sau altul și își fac o pre
zență calitativă la locul do 
muncă".

Am aflat că el, oamenii în
treprinderii, sînt cu toții mem
bri ai asociației sportive și știu 
bine ce vor avea de făcut in 
întîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului. Știu, de 
pildă, că pînă la sfîrșitul anu
lui trebuie să realizeze o pro
ducție suplimentară în valoare 
de peste 10 milioane și să eco
nomisească circa 30 tone de 
metal. Mai știu că, în cotidia
nul muncii lor, trebuie să aibă 
în vedere diversificarea pro
duselor, problema creșterii in
dicelui de valorificare a ma
teriilor prime, precum și re
ducerea consumului de com
bustibili și energie. „De ascme-

CLAS. 
DIVIZIA
Cla sa men t< 

Diviziei B d

Un aspect de la finala șahistelor, în prim-plan cu maestro, 
internațională ludita Chiricuță, reprezentantă a Timișoarei, a- 
legîndu^și varianta de joc cu negrele. Foto : Gabriel MIRON

DIVIZIA A DE TENIS DE MASĂ
Campionatul divizionar de te

nis de masă i ajuns la linia de 
sosire. Simbătă șl duminică, la 
Tg. Mureș și Cluj-Napoca, au

lica, continuă interlocutorul, o 
permanență vor rămîne măsu- 
rilc* pentru ridicarea gradului 
de policalificare a oamenilor 
în vederea măririi productivi
tății muncii, cursurile dc spe
cializare în 8 meserii, conduse 
de președintele asociației spor
tive, aflat de față, colegul meu 
Andrei Rosza, șeful serviciului 
personal".

Despre ei, fost jucător de 
bază în echipa divizionară „U“ 
Brașov, pe cînd era student la 
Facultatea de Tehnojogia Con
strucțiilor de Mașini din orașul 
de la poalele Tîmpei, și actua
lul președinte al secției de 
handbal, a cărei echipă a pro
movat în Divizia B, nu a scos 
o vorbă. Din gura altora am 
aflat că cei doi fdști sportivi 
de performanță sînt autorii u- 
nel inițiative privind eco
nomisirea materialelor la fa
bricarea instalațiilor pentru 
parafinare-palmipede. Muncind 
fără a precupeți vreun efort, 
ei și-au împlinit multe vise, 
forniîndu-și familii și, coinci
dență plăcută, fiecare are cîte 
o fată și un băiat. Drumuri 
ale devenirilor, presărate cu 
fapte de viață și fapte de mun
că regăsite la scara întregii 
țări...

minică și Iun , la București șl 
Evașov, se vor desfășura ulti
mele partide, cele mai multe 
cu o miză deosebită, mai ales 
în ceea ce privește desemnarea 
echipelor care vor retrograda 
sau vor pârtie’pa la barajul 
pentru promovare în prima gru
pă valorică.

Cele man bune 4 formații 
masculine și feminine se reu
nesc în Sala Sporturilor din Tg. 
Mureș (sîmbătă de la orele 9 și 
16, duminică de ’a ora 9), pri
virile fiind îndreptate cu deose
bire spre zona fierbinte a gru
pei feminine. Dacă Juventus 
MILMC nu mai poate scăpa ti
tlul, avînd un avans substanți
al, lupta pentru evitarea retro
gradării este foarte strînsă, în 
ea fiind implicate toate celelal
te trei : Metalul Rm. Vîlcea,
Spartac C.S.S. 1 București și 
Constructorul TAGCM Tg. Mu
reș. Deci, partide pasionante — 
evoluează multe jucătoare de 
mare valoare — fără concesii. 
La masculin, în schimb, Univer
sitatea A.S.A. I Craiova priveș
te liniștită spre al V-lea titlu 
consecutiv, iar Progresul IIRUC 
spre... retrogradare !

Alite semne de întrebare se 
„află“ în grupele secunde. In 
seria I masculină, unde Meca
nică Fină și Tehnoutilaj Od. 
Secuiesc se găsesc „umăr la u- 
măr“ pe ultimul loc și în sQâ&a 
I feminină, unde C.S.M. C->J- 
Napoca șl Constructorul Craio
va își dispută locul pentru ba
raj, în timp ce Știința constan
ța și C.S. Arad vor încerca, fie
care, să evite retrogradarea.

Partidele din București (grupa 
a Il-a, seria a Il-a, masculin) 
vor avea ioc în Sala Olimpia, 
duminică (de la ora 15) și luni 
(de la orele 9 și 15).

— Chimpex Constanța 3—1, 
mia Tr. Măgurele — ASSU 
i.-ova 3—0 ; Seria a IlI-a : 
tal 33 București 
rești 3—0, Calculatorul
— Voința București 
București — Spartac 
3—0 ; Seria a IV-a : 
Brașov — Maratex, 
1—3, Politehnica Timișoara — 
Explormin Caransebeș 3—0, „U“ 
Electronica Cluj-Napoca — Ar
mătura Zalău 3—1.

MASCULIN. Serîa I : 
IMN Galați — Gloria 
3—1, SARO Tîrgoviște — 
Ploiești 3—1, CSM Delta '
— Metalul Tîrgoviște 3—0 

Calculatorul Bucu -
București 3—0, 

- Electra 
3—2. IMG București 
București 1—3 ; Seria 
IATSA Dacia Pitești 
Ara? 3—0, CSM Ca- 

— Metalul Hunedoara 
- Oțelul 
Seria a

Chl- 
Cra- 
Me- 

C.P. Bucu— 
București 
3—0, I.T. 
STIROM 

GIGCL
B. Mare

1. A.S.A. B
2. Tractor ui
3. Calculate
4. Moldosin
5. IMP Sf.
6. Arctic G
7. IMU Bac
8. Ph. Tele:
9. Carpați

10. CSM
11. Hidroteh
12. Rapid C

1. Comerț. J
2. Minaur
3. Constr.
4. Strungul
5. Autot. T
6. Un iio S.
7. Metalul
8. Constr. <
9. Știința ’ 

10. Teh. f
111. Mec. k
112. Hu

csu- 
Tulcea 
PECO 

Tu I c ea 
J ; Se-

ria a Il-a : 
rești — IOR 
Prahova IPG Ploiești 
București
— Rapid 
a Iii-a :
— C.F.R. 
ransebeș 
0—3, Oltul Rm. Vîlcea 
Or. Dr. P. Groza 3—0 ; 
IV-a : Chimia Victoria Zalău — 
Electrotehnica Bistrița 3—0, Vo
ința Alba Iu.Ua — Silvana Șim. 
Siilvaniei 3—0, Explorări Moto
rul ir B Mare — ASA Electro- 
mureș Tg. Mureș II 3—0.

(Corespondenți : 
O. Guțu, V 
N. Magda, I. 
C. Popa, N. 
tru, I. Po'col. 
C. Crețu, O. 
vanu).

N. Mate eseu, 
Șaibău, I. Fețeanu, 
Dia eonii, G. R i zu, 
Arhi.r0, FI. Duml- 
C. Gruia, C. Albu, 
Bălteanu, M. A-

1. Relon S
2. Mec. Fin
3. Textila £
4. Precizia
5. Olimpia
6. CSM Sf
7. I.T. Buc
8. Cetatea
9. Filatura

10. Chimia
11. Argetex
12. Sp. Mun

4
1. Textila
2. CFR Cra
3. „U“ Fai
4. Ind. Or
5. Electron
6. AEM Ti
7. CSM Bi
8. Textila
9. Voința

10. Constr.
11. Constr.
12. Voința
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LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI DE
(Urmare din pag. 1)

Obstacolele, dresajul șl con
cursul complet au, di igur, e- 
lemente comune în ceea ce pri
vește conținutul antrenamentu
lui, dar ele sînt, în fapt, dis
cipline total diferite, fiecare 
cu problematica specifică. De 
aceea și concursurile sînt se
parate, iar prezența unul com
petitor (călăreț sau, mai ales, 
cal) să zicem, și la obstacole 
sau dresaj, și la concurs com
plet, exclusă. Este ca și cum 
ai pune un alergător de sută 
să cîștige și maratonul ! Numai 
că, tratate fiind cu aceeași su
perficialitate, întrecerile de 
concurs complet au reunit la 
start sportivi și cai, prezenți 
și la dresaj, și la obstacole. Se 
știe, proba de fond a con
cursului complet este foarte 
dură, foarte solicitantă. Dar, 
lată, cai ce au fost eliminați 
sau abia au terminat un par
curs de obstacole de categorie 
ușoară au fost folosiți și la 
campionatul de concurs com
plet 1 Urmarea ? Este binecu
noscut faptul că din doar 15 
sportivi prezenți la start au 
terminat doar 5 (!>, iar din 
cele 3 (!) echipe doar Dinamo 
a încheiat cu efectivul com
plet, cîștigînd titlul. Aproape 
că nici nu mai este nevoie de 
comentarii...

S-a susținut și se mai sus
ține că singura dintre disci
plinele care ar putea aduce 
echitației noastre performan
țele de reală valoare este con
cursul complet. Numai că în
tre vorbe și fapte este o mare 
discrepanță, și în acest caz — 
ca și în cel al dresajului și 
chiar al obstacolelor — se face

foarte puț 
C.S.M. Sib 
tire ? N-a 
N-are A. 
N-are Ste 
da, dar a> 
tic, dc li 
acțiune, p< 
și la obst 
aici cu și 
Mai mult 
să spunem

Iată, aș; 
zon comp, 
fost marc; 
suri (unei 
și-au pus 
voltării 
credem că 
federația 
tele neces 
în perioad 
tentă anal 
tare a in 
fel ca ac< 
lungată tr 
sebite să- 
pierdute.
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-241 30 
-259 25
274 23 

-248 23 
-297 22 
-270 21 
-289 21 
-292 20 
-263 20 
-315 20 
-293 20
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•203 31 
-211 30 
-21115 25
218 25
-230 25
-210 23
228 21
245 19
240 17
299 17
297 16
284 15

236 33
258 26
270 25
246 24
299 23
247 21
296 21
278 20
284 19
293 16
272 17
282 17
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DE LA SEVILLA IN
(Sau pe urmele unui

• 16 noiembrie 
Viena. Atmosferă

I încredere la coborîrea 
. din avion. Se emit 
1 pronosticurile. Cele fa

vorabile “ “
domină, 
temerea 
la lipsă _ _ 
a jucătorilor 
deplasare ar 
decidă. O voce : 
ineficacitate 7“ 
piele sint numeroase. 
Fină si Steaua, marea 
performeră a cupelor 
europene 1085/88, n-a 
marcat la Bruxelles 
(de două ori), la Bu
dapesta <tot de dona 
ori) si chiar dacă a 
făcut partide de răsu
net la Barcelona si la 
Monte Carlo, victoriile 
au rezultat tot fără gol 
din acțiune. Din păca
te. această temere a- 
vea să se confirme. 0 
Antrenament de seară. 
Bumbescu părăsește te
renul înainte de termi
narea lucrului, cu du-, 
reri la tendon. Oare va 
fi indisponibil ? Mizăm 
pc combativitatea re
cunoscută a stoperului 
nostru... 0 a sosit co
mentatorul TV spaniol. 
Au sosit si cinci re- 
porteri-radio. Spania 
vrea să transmită Dină 
spre cabanele din vîrf 
de munte si oină în 
insula Ibiza, din sudul 
Valenciei. (Meciul cel 
mare de la Viena. Pen
tru că Albania nu e... 
Malta). 0 A sosit si 
Bulgarelli, comentato
rul TV pentru Monte 
Carlo. L-am întîlniț si 
la Sevilla, cu un an Th 
urmă. Atunci, la 1—0 
pentru Spania (gol 
Michel). Bulgarelli a 
avut o reacție de care 
Îmi aduc aminte. Toc- 

I™ mai își scosese casca, 
n spunîndu-mi — eram 
\ alături, tot lîndă Ghi- 

tulescu — : „Mare pă
cat ! S-ar putea ca a- ____ ______
cest gol al Iui Michel te. Lipsesc 
să decidă calificarea". 
Celebrul Bulgarelli. cel 
eliminat de echipa 
R.P.D. coreene în An
glia ’66 (Pak Do Ik), 
cunoștea valoarea u- 
nul gol... 0 Se apro
pie ora meciului. Sta
dionul Prater, renovat, 
este foarte elegant. 
Trece fanfara ne pistă, 
în tribună, rîsete. Toba 
mare e trasă de un 
ponney... o începe jo
cul. „Tricolorii" au mal 
mult mingea, dar se 
simte o lipsă de co
nectare la miza jocu
lui. Care să fie cau
za ? Tatonarea se pre
lungește. Prea mult. 
Tabela de marcaj îsi 
cerne secundele... Să 
fi fost acest timp 
pierdut doar rodul e- 
moției ? Astăzi. revă- 
zînd meciul cu ochii
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de

calificării pre- 
Ne 
Că 
de

exprimăm 
proverbia- 
eflcacitate 
noștri în 
putea să 

«Ce 
Exem-

memoriei si al
tei, putem găsi expli
cații mal... telurice : 
forma mediocră a Iul 
Lăcătuș (care «-a re
simțit dUDă pauza for
țată). startul șovăielnic 
al lui BMoni. cu neaș
teptate erori 
ciu". lipsa 
precizie a 
anonimatul 
Hagl e. ca 
un subiect 
a fost singurul care a 
fortat pătrunderile în 
prima parte, dar. la vi
teza pe care o dezvol
tă. combinația e 
lită eșecului. I se 
te reproșa. însă. Unsa 
de concentrare la lovi
turile libere. ~al căror 
maestru e fost cîndva. 
Ce ciudat sună acest 
cuvînt la... 22 de ani !

partidei, 
o poziție 
vreo 22 
a prefe-

_,la servi
ete tortă 81 
lui Klein, 
lui Mateuț. 

întotdeauna, 
aparte. El

Spre sfîrșitul 
Hagi a avut 
ideală, de la 
de metri, dar _ __ 
rat să-i paseze lui Bo
loni în... dreapta, adică 
pe un culoar neconve
nabil jucătorului care a 
marcat frumosul său gol 
din partida cu Italia. 
• în fata vestiarului 
nostru, după minutul 
90. doar chipuri întu
necate. „Am pierdut 
încă o ocazie" (Cămă
tarul. „Dacă am fi a- 
vut puțină șansă !“ 
(Oalint). Vorbe la su
părare. Acesta este fot
balul. De la sublim la... 
neant e doar un pas. 
Daoă... Dacă... Dacă... 
Un gol te urcă, un gol 
te coboară. Vorba lui 
Bumbescu : „Tnchipui- 
ți-vă că ar fi intrat 
mingea aceea formida
bilă a lut Hagi, în ul
timele minute. Micro
foanele tuturor repor
terilor ar fi atîrnat dea
supra capetelor noas
tre...0 • Apropo de
Bumbescu. în transmi
sia telefonică au inter
venit două inadverten- 

cu litere 
mari numele lui Bum
bescu. apărătorul 
re l-a anulat 
Polster, si cel al 
Baumeister. unul 
tre cel mai buni jucă
tori austrieci. Facem 
cuvenita rectificare. 
Ziarul „Kurier** publi
că notele acordate ju
cătorilor lui Elsner. 
(Sistemul de notare c 
de la 1 — nota cea mai 
bună — la 5). Deci.. 
Lindenberger 2 : Frinc 
4 ; Brauneder 3 : Pec
2 : Pezzey 2 • Artnei
3 : Baumeister 2 ; Ro-
dax 3 ; Wilfurth 4 
Schachner 4 : Polste 
4... în ceea ce ne pri 
veste, vom menține 
sistemul nostru de no
tare. Deci : Lung 6,5 — 
Iovan 7, Bumbescu 8. 
Belodcdici, Ungurea» 
nu 7 — Mateut 5.

neîmplinit)vis
case-

prin

cu

CU

ioan CHIRII/

sor- 
poa-

lui Els- 
frumos, 

care ne 
din pă- 
12—1 cu

cu concursul

felicitările n-au 
transmise

federației 
,o eroare în 

trebuie

PRATER

Ungureanu (stingă) și Rodax, doi dzntre cei maz 
buni jucători ai partidei de la Viena, în luptă 

pentru balon

Boloni 6, Klein 5. Hagi 
7 — Lăcătua 5. Cămă- 
taru 6,5 (Pițurcă 5). • 
Lelodedici apare fără 
notă din cauza carto
nașului roșu • Repor
terii TV au șl început 
interviurile. Remarcăm 
chipurile vesele ale ce
lor de pe fundal. De 
necrezut. La 0—0... 
Două declarații din 
„Kurier**. Baumeister : 
„In ceea ce privește 
echipa României, păre
rea mea este că româ
nii sint mai puternici 
decit spaniolii" („Star
ker als die Spanier**). 
Și a lui Rodax : „Ro
mânii formează un su
per-team. dar au ratat 
mult In final. La rîn- 
dul meu, as fi putut 
marca golul victoriei**. 
• Sigur că aceste de
clarații trebuie 
sub beneficiu 
ventar. Ele au 
cute si pentru 
cota echipei 
în ultimul
Elsner. Să reținem to
tuși. comparația 
Spania, care — demon
strația ar fl foarte 
simplă — a jucat sub 
nivelul „tricolorilor** 
pe parcursul întregii 
curse INCLUSIV me
ciul de la Viena, adică 
la acel 3—2 pentru Spa
nia. cînd întreaga pre
să austriacă tuna si 
fulsera pe marginea 
celor ' ‘ ‘
ruite 
niei. 
toate 
nu fac deoît să mă
rească regretul Recali
ficării. Agenția austria
că A.P.A. transmite 
caseta ei tehnică, o 
casetă care coincide cu 
aceea publicată de zia
rul nostru. Dar ea a- 
daugă si raportul faul
turilor, după cum ur
mează : Austria

luate 
de in- 
fost t&- 
a mări 
Austriei 

meci

austriacă 
ne 

două goluri dă- 
de arbitru Spa- 
• Bineînțeles că 
aceste observații

PROGRAMUL Șl ARBITRII
ETAPEI DE MIINE A DIVIZIEI B
SERIA

Petrolul
(Deva), Ceahlăul P. Neamț — 
Inter Vaslui : G Pop (Tg. Mu
reș), Gloria ~ •
Plopeni : M.
goviște), C.S.

I :
Brăila :

Șiretul Pașoan) — 
L. Kelemen 

P. Neamț —

Buzău — Metalul 
Buciumeanu (Tîr- 

... Botoșani — F.C.M.
Delta Dinamo Tulcea : I. Silviu 
(Galați), FEFA >74 Bîrlad — O- 
limpia Rm. Sărat : 
(Călărași), Unimea 
Unirea Slobozia : 
(București), F.C.M.
Brăila — C.F.R. Pașcani 1 G. 
Vișincscu (București), Steaua 
Miiziii — Prahova C.S.u. Plo
iești : B. Radu (București), F.C. 
Constanța — Politehnica Iași : 
Gh. Constantin (Rm. Vîlcea).

Rm. B. Cațaroș 
Focșani — 

M. Doncea 
Progresul

SERIA A Il-a ; Mecandcă Fină 
București — Autobuzul Bucu
rești : M. Axentx (Arad) —- sta
dionul Mecanică Finâ, Progresul 
Vulcan București — A.S. Drobe- 
ta Tr. Severin : T. Dcmian (Za
lău) — stadionul Voința, Elec
tro putere Crai-ova — Metalul 
București : C. Cîrnat (Aiud), 
Sportul Muncitoresc Slatina — 
Sportul „3o Decembrie** : I. Cot 
(Ploiești). Chimia Rm. Vîl-cea — 
Sportul Muncitoresc Caracal : 
I. Gheccghe (Brăila), Tractoru-1— 
I.C.I.M. : M. Niculescu (Bucu
rești), Jiul. Petroșani — Electro- 
mureș Tg. Mureș : R. Cîmpeanu 
(Anad), Gaz Metan “ ” 
C.S.M. Pandurii Tg.

Mediaș —
Ji-u ; N.

O MIERCURI, ETAPA ÎN DI
VIZIA B. Jocurile din 
14-a a Diviziei B vor 
m hercuri, 25 no i-emb ri e, 
pere de la ora 14.

« BRIGADA DE

etapia a 
avea loc 
cu în ce

_ _____________ ARBITRI
ROMANI peste HOTARE. Me
ciul din Cupa U.E.F.A., dintre 
Borussia Dortmund șl F.C. Bru
ges, care se va disputa miercuri 
pe terenul primei formații, va

fi condus de o brigadă de arbi
tri diin țara noastră, avîndu-1 la 
centru pe I. IGNA, ajutat lia 
linie *de Ad. Porumboiu și FI. 
I’opcscu. ’

• O NOUA RUNDA ÎN „CU
PA ROMÂNIEI". Miercuri 2 de
cembrie, vor avea loc partidele 
din cadrul unei noi etape a 
„Cupei României", competiție 
ce se desfășoară sub egida Da

ARCUL DE TRIUMF*4 ADMINISTRAȚIA DE
HI PISM ’’

Halogen, care în „Premiul Salva 
Vișeu" vor avea de înfruntat ad
versari de perspectivă, cărora le 
acordă mari avantaje.

Referindu-ne la ultimele sanc
țiuni date de arbitri, unele ni 
se par ridicole, ca aceea dată 
antrenorului N. Nicolae, pentru 
Dinar și Tufănela (ambii aveau 
performanțe care îi îndreptățeau 
la noi victorii) sau cea din ca
zul lui B. Manea.

A. MOSCU

NUMERELE 
LA TRAGEREA

20 NOIEMBRIE
Extragerea I: 14 55 16 77 9 29 

53 31 26. Extragerea a II-a: 2 
10 3 62 4 25 24 39 87. Fond 
tal de cîștiguri: 757.185 lei 
care 136.570 lei, report la 
tegoria 1.

0 Informăm particlpanții 
numai astăzi, - ---- 
pot procura bilete 
gere LOTO 2 din 
programată miine, 
noiembrie, dar și 
nerea buletinelor

EXTRASE 
LOTO DIN 

1987

to- 
din 
ca-

cft 
maisîmbătă, își 

la ultima tra- 
această lună, 
duminică, 22 
pentru depu- 
la concursul

Komănia 15. curele ar 
părea lipsite de sem
nificație. dar ele as
cund o realitate obiec
tivă : in această bătă
lie decisivă, .tricolorii" 
nu s-au aruncat total. 
Sigur că un meci nu 
se cistigă cu faulturi, 
dar numărul lor mal 
mic sugerează o stare 
de spirit... 0 Aceeași 
agenție A.P.A. trans
mite că Miguel Munoz 
a trimis o telegramă 
de felicitare federației 
austriece. remarcîr.d 
sportivitatea cu care a 
jucat team-ui ' 
ner. Un gest 
desigur, dar 
reamintește — 
cate — de un 
Malta, după care, pro
babil. .......... .. ■
fost _________ ____
poștă... • Echipa Româ
niei pierde, deci, o a 
doua calificare. Prima

— -------------- unui
0—0 pe Wembley (An- 

de 
cu

glia — Irlanda 
Nord), a doua ■ 
concursul unui 0—0 in 
Prater, acest al doilea 
0—0 fiind. însă, unul 
in care sintem impli
cați direct, ca urmare 
a lipsei de eficacitate 
despre care vorbim me
reu, dar care ascunde, 
probabil, așa cum spu
nea Mircca Angelescu, 
președintele 
noastre.___
instruire, care 
pusă in discuție". 0 
Morala acestei necali- 
ficărl — pe lingă pro
blemele de ioc — ne 
obligă să afirmăm că 
fotbalul nostru, anga
jat in atitea calificări, 
trebuie să pornească 
de la ideea că primul 
minut al primei Intil- 
niri este Ia fel de im
portant si de decisiv ca 
si ultimul minut, minu
tul in care Boloni a vizat 
vinciul porții austriece, 
dar în ea se afla Lin- 
denberger, adică unul 
din marii portari euro- 

momentului ...

Volnea (București), C.S. Tîrgo- 
viște — Inter Sibiu : D. Buciu
mau (Tirni șo ara).

SERIA A IlI-a : F.C.
radea 
șoara 
torta 
rieșuil 
C.I.L.
I. Crăciunescu 
Metalul Bocșa 
Satu Mane : Al. Mustățea 
teștii), Chimica Tîmăveni - 
cîia Mecanica Orăștie : A. Mița- 
ru (Rm. Vîlcea), Strungul Arad

P. Iliescu
Reșița —

Bihor O- 
— A.S.A. Progresul Timl- 

: C. Bitlan (Craiova), vic- 
F.I.U.T. Cărei — Sticla A- 
Turda : V. Maxim (Iași), 
Sighet — Gloria Bistrița : 

(Rm. vîlcea), 
Olimpia I.U.M. 
-- - (Pi-

Da-

— Armătura Zalău : 
(București), C.S.M.
F.C. Maramureș Baia Mare : N. 
Țcnea (Drobeta Tr. Severin), 
Â.S. Paroșeni Vulcan — Gloria 
Reșița : T. Ionescu (București), 
Minerul Baia Sprie — U.T. A- 
rad : N. Dinescu (Rm. Vîlcea).

Toate meciurile vor începe la 
ora 11

cladel. Tată programul celor 14 
meciuri : Carpați Gălănești — 
C.F.R. Pașcani, Partizanul Ba
cău — Mecanica vaslui, Foresta 
Gugești — F.C.M. Progresul 
Brăila, Granitul Babadag — U- 
nirea Slobozia, Cavalerii Fluie
rului Pitești — Montana Sinaia, 
Voința București — BOVA Ro
șiori,’ Unirea Urziceni — Meta
lul Mija, Viitorul Drăgășanl —

După partidele amicale cu echipa BulgarieiDupă partidele amicale cu echipa Bulgariei

și in perspectiva examenelor oficiale din primâvară

SELECȚIONATEI U.E.F.A. ’88 TREBUIE

SA / SE ACORDE TOT SPRIJINUL
Selecționata de juniori U.E.F.A. 

*88, deși a încheiat stagiunea 
oficială de toamnă din cadrul 
preliminariilor Campionatului 
European, nu a intrat încă în 
vacanță. Și bine face, pentru 
că, în primăvară, jucătorii 
pregătiți de antrenorii Nicolae 
Pantea și Vasile Kraila se vor 
afla în fața unor importante 
și dificile examene — ambele 
în deplasare — cu echipele 
Austriei și Turciei, hotărîtoare 
în • perspectiva calificării Ja 
turneul final. Iar obiectivul 
este cit se poate de clar: ob
ținerea dreptului de partici
pare la ultima fază a tradițio
nalei competiții continentale. 
Astfel incit să se reediteze 
frumoasa performanță a fot
balului nostru juvenil, prezent 
în ediția trecută a întrecerilor 
cu două reprezentative, selec
ționata U.E.F.A. ’90 făcînd deja 
un mare pas spre turneul fi
nal, după victoria cu echipa 
San Marino, realizată în de
plasare (6—2).

De altfel, cele două partide 
amicale cu formația Bulgariei, 
marți la Focșani (scor 3—0) și 
joi Ia Rm. Sărat (4—4), au 
constituit un util punct de ple
care în campania abordării 
stagiunii de primăvară. Pentru 
că — depășind cadrul strict al 
rezultatelor, o victorie și un 
egal, cu efect în planul pal
maresului — cele două partide- 
test au scos Ia iveală unele as
pecte care trebuie să stea cu 
o atenție mult sporită pe a- 
genda de lucru a conducerii 
tehnice. Trecînd peste unele

Indisponibilități ale unor titu
lari (Stănici, Stan) sau absențe 
(Crișan — la ambele, fiind în 
Austria cu reprezentativa de 
tineret, Răducioiu — la me
ciul de joi), care evident au in
fluențat evoluția echipei, tre
buie spus că ceilalți jucători 

avut comportăride bază au 
oscilante, iar cei nou veniți 
s-au situat și ei la același ni
vel. Altfel spus, antrenorii se
lecționatei noastre n-au scăpat 
de griji. CI dimpotrivă. De a- 
ceea ne permitem să atragem 
încă o dată atenția pentru a 
se acorda tot sprijinul acestei 
tinere reprezentative, astfel 
incit ca să se prezinte la cele 
două examene ale primăverii 
armată cu acei jucători capa
bili do o evoluție și un ran
dament cit mai ridicate, 
să concure la realizarea 
două mult așteptate victorii ale 
calificării.

Ce trebuie făcut ?.
In primul rînd să se conti

nue acțiunea de selecție, cău
tările să nu fie. doar obligația 
celor doi antrenori ai selecțio
natei, ci 
lor care 
Și nu numai a lor. Ci și a 
acelora care au posibilitatea să 
vadă la lucru jucători născuți 
după 1 august 1969 și care în
trunesc calitățile necesare pen
tru a intra în „ll“-Ie respectiv. 
Este numai și numai în inte
resul fotbalului nostru. Aștep
tăm propuneri !

care 
celor

a tuturor antrenori- 
lucrează cu Juniorii.

Ci și a

Adrian VASILESCUFINALUL NU PUTEA FI ALTUL I
(Din dosarele Comisiei de Disciplină)

R Sever Răducuțu face 
in categoria acelor -

parte 
--------- este 

drept, din ce in ce mal puțind 
la număr — care se ocupă cu 
de toate, adică, de fapt, 
ocupă cu nimic 
lucrează ?
puns, pentru că, 
undeva, el își face de lucru 
prin alte părți, mal precis in 
locuri unde nu e, practic, mare 
lucru de făout, urde se poate 
bea o cafeluță, stropită eventu
al cu puțin coniac. Altfel, omul 
ar muri de plictiseală. Tot cău- 
tînd astfel de locuri de muncă, 
s-a aciuit, fără o treabă precisă, 
și la echipa de fotbal "" ' 
Sf. Gheorghe, unde 
sa preocupare a fost 
a ciștiga bunăvoința 
Nu știm dacă în cele 
de cînd se ocup ou _______ __
avut sau n-a avut ceva rezulta- 
tate în ,mun:a“ sa, dar ceea 
ce știm cu precizie este că ul
tima încercare a făcut-o la Si
naia cu prilejul meciului 
care echipa locală Montana l-a 
susținut 
ghe. In 
apropiat 
și, fără 
surdină, __ __  ____ ___
nu trebuie le-a promis arbitri
lor suma de 50.000 ■ ■ - ■
mii de Iei), evident, nu pentru 
a pierde meciul eu echipa 
Sinaia. Arbitrii nici ~ 
să stea de vorbă cu acest 
ver Răducuțu care arunca 
balanța rezultatului această 
mă de bani. Meciul a continuat

nu se 
Unde 
răs-

serios.
Este greu de 

fiind încadrat 
el își face

IMASA 
principala 
aceea de 
arbitrilor, 
două luni 
fotbalul a

pe

cu IMASA Sf. Gheor» 
pauza jocului, el s-a 
de brigada de arbitri 

măcar de a le vorbi în 
că sS nu audă și cine

(cinci zeci

n-au
din 

vrut
Se

in 
su-

Gloria Pandurii Tg. Jiu, C.S.M. 
Lugoj — C.S.M. Reșița, Recolta 
Salonta — Olimpia I.U.M. Satu 
Mare, viitoru» Gheorghcni — 
F.C. Maramureș, Ca>rpați Agnita 
— I.P.A. Sibiu, Progresul Odor- 
heiul Secuiesc — Gloria Bistrița, 
Oțelul Or Dr. P Groza — Mureșul 
Deva. Partidele se ,vor disputa 
pe terenul primelor formații, cu 
începere de la ora 12.

STAT lOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
zi.
Că 

__ „ ____ .. __  _ de
186.327 lei provenit de la con
cursul din 8 noiembrie (cum se 
știe, la dala de ÎS noiembrie 
concursul a fost anulat). Dar 
lată care sint cele 13 meciuri 
incluse in programul de miine :
I. Ascoli — Pisa; 2. Como — 
Empoli; 3. Fiorentina — Samp- 
doria’; 4. Napoli — Torino: S. 
Roma — Inter; 6. Atalanta — 
Padova; 7. Barletta — Lazio; 8. 
Genoa — Brescia; S. Piacenza — 
Lecce; 10. Taranto — Messina:
II. F.C. Constanta — Politehnica 
Iași; 12. C.S. Tîrgovlște — Inter

PRONOSPORT din aceeași 
Reamintim pronosportiștilor 
se „pleacă** cu un report

Sibiu; 13. C.S.M. Reșița — F.C. 
Maramureș.
• Tragerea LOTO 2 de miine, 

duminică, 22 noiembrie, va avea 
loc în București, în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, cu în
cepere de la ora 16,30. Aspecte 
de la desfășurarea operațiunilor 

“ -----—la
ia ora 
vor fi 

pe 
22,30

de tragere vor fi transmise 
radio, pe programul I, U 
17,30. Numerele extrase 
radiodifuzate și în reluare, 
același program, la ora 
(după emisiunea „Panoramic 
sportiv", o dată du rezultatele 
concursului Pro.nosport), precum 
și luni, 23 noiembrie, la ora 8,55, 
tot pe programul I.

echipa Montana a
3—1. Decizia Comi-

normal 
cîștlgat cu _ _ _________ _______
stei de Disciplină a fost aceea 
care era de așteptat : exclude
rea Iul Sever Răducuțu din ac
tivitatea fotbalistică. Un trepă
duș mal puțin n lumea fotba
lului.
• După terminarea 

cu Armătura ~ ” 
(Metalul Bocșa) 
mitru Niculae, 
pel din Zalău, 
voinic, precum ... 
vremea cînd juca fotbal, 
cinstea lui n-a ripostat. Huliga
nul rost suspendat pe 10 eta
pe, noi cel puțin, 
sancțiunea Comisiei 
nă prea blinda.
• Profitînd 

profesională, 
abuzind de 
își permit 
arbitrilor, 
nelalo tul lor. Așa a procedat și 
contabilul Radu Axente, mem- 
mu in consiliul asociației Oțe
lul Oraș dr. Petru Groza, care, 
bineînțeles, în nici una din a- 
ceste calități, nu avea ce căuta 
în cabina arbitrilor. El a 
suspendat pe un an, timp 
care se va ocupa numai 
contabilitate, lăsînd fotbalul 
grija unor oameni mal calmi și 
dispuși să respecte regulamen
tele sportive în vigoare.

Jack BERARIU

și

meciului
Zalău, Sculici 

l-a lovit pe Du» 
antrenorul echi- 

Acesta, mult mai 
îl știți, de pe 

spre

consider?nd 
de Discipli-

de 
mai ____

ea, unele persoane 
să intre în cabina 
dedîndu-se la acte

poziția lor 
exact spus,

fost 
în 
de 
în

DUMINICĂ

DIN NOU, MARI ȘANSEI

Duminica, 22 noiem
brie
12 numere, in cadrul 
a 3 extrageri
Autoturisme și mari ciș- 
tiguri în numerar
Se cîștigâ și cu numai
2 numere !
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lucrărilor agricole de toamnă, 
precum și din zootehnie.

S-a cerut comitetelor jude
țene de partid, organelor și 
organizațiilor de partid, Mi
nisterului Agriculturii. orga
nelor agricole județene, unită
ților agricple, consiliilor popu
lare ca, in următoarele zile, in 
toate județele să 
strângerea, 
depozitarea, 
pnnzătoare, 
de toamnă, 
lor adinei 
față prevăzută. In același timp, 
s-a indicat să fie luate măsuri 
pentru îmbunătățirea activi
tății în zootehnie, asigurarea 
furajelor și a tuturor condiții
lor necesare iernării animale
lor.

Comitetul Politic Executiv 
a examinat, totodată, un raport 
privind EVOLUȚIA PREȚURI
LOR ȘI TARIFELOR IN PE
RIOADA 1.1—30.IX.1987.

S-a apreciat că atît indicele 
prețurilor cu amănuntul și al 
tarifelor, cît și al prețurilor 
produselor agricole livrate la 
fondul de stat s-au situat în 
limitele prevăzute sau chiar sub 
acestea, fapt ce ilustrează rea
lismul 
statului 
lității prețurilor, relevă carac
terul sănătos șl forța econo
mici noastre socialiste. S-a ce
rut Comitetului de Stat pen
tru Prețuri, tuturor organelor 
cu atribuții în acest domeniu 
să asigure în continuare evo
luția preturilor în limitele pre
văzute, întărirea disciplinei în 
stabilirea și respectarea lega
lității acestora.

în continuare, în cadrul șe-

se încheie 
transportarea și 
în condiții cores- 

a tuturor culturilor 
efectuarea arături- 

pe întreaga supra-

politicii partidului și 
de menținere a stabi-

rințelor etapei actuale de dez
voltare, potențialului crescînd 
al celor două țări.

Comitetul Politic Executiv 
a subliniat importanța deose
bită a cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la întâlnirea 
conducătorilor și reprezentan
ților partidelor comuniste și 
muncitorești, socialiste, social- 
democrate, ai altor forțe poli
tice progresiste, ai mișcărilor de 
eliberare națională, desfășu
rată la Moscova în zilele de 4 
și 5 noiembrie. S-a apreciat 
că această cuvîntare constituie 
o nouă și valoroasă contribu
ție la îmbogățirea teoriei revo
luționare a socialismului știin
țific, a gindirii materialist- 
dialectice, o puternică reafir
mare a politicii principiale 
consecvente, a partidului nos
tru de întărirea colaborării cu 
partidele comuniste și mun
citorești, cu partidele socialis
te, social-democrate, cu țoale 
forțele înaintate de pretutin
deni, in lupta pentru edifica
rea unei lumi mai drepte și 
mai bune, fără arme și fără 
războaie, o lume a păcii. înțe
legerii $1 cooperării între na
țiuni.

In cadrul ședinței Comitetu
lui Politic Executiv a fost pre
zentată, de asemenea, O IN
FORMARE CU PRIVIRE LA 
VIZITA OFICIALĂ DE PRIE
TENIE PE CARE TOVARĂȘUL 
NICOLAE ------------------
SECRETAR 
PARTIDULUI 
ROMAN, 
REPUBLICII 
ROMÂNIA, ___ ....
TOVARĂȘA 
CEAUȘESCU,

potențialului crescând

&

CAMPIONATELE MONDIALE DE JUDO
de 
In 
în 
de

Atletele mstrs - pe locuri 

de frunte in topurile mondiale

dinței Comitetului Politic Exe
cutiv, s-a făcut O INFOR
MARE CU PRIVIRE LA PAR
TICIPAREA 
NICOLA 
SECRETAR 
PARTIDULUI 
K O M A N, 
REPUBLICII _____ _______
ROMANIA, ÎN FRUNTEA U- 
NEI DELEGAȚII DE PARTID 
ȘI DE STAT, LA FESTIVI
TĂȚILE PRILEJUITE DE CEA 
DE-A 70-a ANIVERSARE A 
MARII REVOLUȚII SOCIA
LISTE DIN OCTOMBRIE.

Comitetul 
a dat o 
activității

TOVARĂȘULUI 
E CEAUȘESCU, 
GENERAL AL 

COMUNIST 
PREȘEDINTELE 

SOCIALISTE

Politic 
înaltă 

desfășurate 
secretarul general al 
lui, tovarășul 
Ceaușescu, modului 
in care a reafirmat,_ ______
prilej, poziția partidului și a 
tării noastre în problemele
fundamentale ale lumii con
temporane, ale luptei pentru 
dezarmare, destindere și secu
ritate, pentru pace, libertate, 
independență și progres.

Comitetul Politie Executiv a 
subliniat 
sebită a 
tovarășul 
a avut-o, 
rășul 
secretar
P.C.U.S. care a pus incă o dată 
în evidență rolul hotărîtor al 
dialogului româno-sovietic la 
nivel înalt în dezvoltarea con
tinuă, pe multiple planuri, a 
conlucrării rodnice dintre 
cele două partide și țări, în 
întărirea prieteniei dintre 
popoarele noastre. S-a rele
vat cu satisfacție faptul că, în 
cursul convorbirilor, cei doi 
conducători de partid au acor
dat o atenție deosebită pro
blemelor privind Înfăptuirea 
înțelegerilor convenite la 
București, in mai 1987, rcafir- 
mînd dorința comună de a ex
tinde și mai mult colaborarea 
dintre România și Uniunea 
Sovietică în toate domeniile 
folosindu-se, în acest scop, 
forme noi, corespunzător ce-

Executiv 
apreciere 

de 
partidu- 
Nicolae 

strălucit 
cu acest

insemnătatea deo- 
noii întîlniri pe care 

Nicolae Ceaușescu 
la Moscova, cu tova- 
Mihail Gorbaciov, 
general al C.C. al

CEAUSESCU, 
GENERAL AL 

COMUNIST 
PREȘEDINTELE 

SOCIALISTE 
ÎMPREUNA CU 
' ~ ELENA

_____ „_____, AU EFECTUA
T-O ÎN IUGOSLAVIA. ÎN PE
RIOADA 12—14 NOIEMBRIE.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere re
zultatelor vizitei, ale convor
birilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășii 
Moisov și Bosko 
care marchează un 
important moment in 
tarea bunelor raporturi 
Partidul Comunist Român 
Uniunea Comuniștilor din 
goslavia. dintre România 
Iugoslavia, dintre poporul 
român și popoarele iugoslave.

In continuarea ședinței Co
mitetului Politic Executiv, a 
fost făcută o INFORMARE CU 
PRIVIRE LA VIZITA OFI
CIALA DE PRIETENIE PE 
CARE TOVARĂȘUL MENGIS- 
TU HAILE MARIAM, SECRE
TAR GENERAL AL COMITE
TULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI MUNCITORESC DIN 
ETIOPIA, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII POPULARE DE
MOCRATE ETIOPIA, A E- 
FECTUAT-O ÎN ȚARA NOAS. 0 
TEA, între 16—19 noiembrie. g

Lazar 
Krunici, 
nou și 
dezvol- 
dintre 

si 
Iu-

Ș>

Comitetul Politic Executiv 
a apreciat caracterul rodnic al 
noului dialog româno-etiopian 
la nivel înalt, care a pus în c- 
vidență dorința comună de a 
conferi dimensiuni tot mai 
largi și un conținut tot mai bo
gat relațiilor dintre România și 
Etiopia. în acest sens, a fost 
subliniată însemnătatea înțe
legerilor convenite, care des
chid noi perspective colaboră
rii multilaterale dintre parti
dele. țările si popoarele noas
tre.

Pentru a da posibilitatea or
ganelor și organizațiilor de 
partid să pregătească in bune 
condițiuni Conferința Naționa
lă a Partidului Comunist Ro
mân, Comitetul Politic Execu
tiv a hotărit, pe baza consul
tării membrilor Comitetului 
Central al partidului, ca lu
crările Conferinței să se des
fășoare in zilele de 14—16 de
cembrie 1987.

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

„TURNEUL PRIETENIA" LA HOCHEI PE GHEATĂ
După cum am mai anunțat, du

minică încep la Miercurea Cilii 
întrecerile tradiționalei competiții 
Internationale de hochei pentru 
juniori „Turneul Prietenia". Și-au 
anunțat participarea selecționatele 
de juniori din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.P.D. coreeană, R.D. 
Germană, Uniunea Sovietică, ală
turi de care vor evolua repre
zentativa de juniori a României 
și. în afară de concurs, cea de 
tineret. Plasat bine ■ în calendarul 
international, Turneul constituie 
o utilă repetiție înaintea Cam
pionatelor Europene de tuniori 
din Cehoslovacia — grupa A —

ESSEN, 20 (prin telefon, 
la trimisul nostru special), 
cadrul unui interes major, 
fața unui mare număr 
spectatori, la Gruga Halle au
continuat întrecerii^ Campio
natelor Mondiale de judo, ziua 
de vineri fiind rezervată con
curențelor de la categoriile 
semimijlocie și mijlocie, în 
rîndul lor aflîndu-se și repre
zentanții țării noastre Iulian 
Rusu și, respectiv, Petre Ani- 
țoaie.

Din păcate, după accidenta
rea din prîma zi a principalu
lui nostru favorit, Mihai Cioc, 
nici ziua a doua a competi
ției n-a adus satisfacții dele
gației noastre, cei doi sportivi 
români nereușind să avanseze 
în etapele superioare ale între
cerii. Iulian Rusu (semimijlo
cie) l-a întîlnit pe suedezul 
Lars Adoifsson, în fața căruia 
a pierdut la puncte (yuko). In- 
cepînd prea reținut partida, 
Rusu s-a văzut condus la 
puncte. încă din secunda 35, 
cîhd Adoifsson a reușit un 
yuko. După încă un minut de 
luptă, pe tabela sportivului 
suedez s-a mai consemnat un 
yuko, iar în min. 4,15 a reușit 
și sportivul nostru o acțiune 
de atac punctată cu koka. Nu 
este mai puțin adevărat că și 
in caz de victorie, în acest 
prim meci, șansele lui I. Rusu 
erau destul de reduse, deoa
rece el urma să-1 întîlnească 
pe puternicul judoka sovietic 
B. Varaev.

Petre Anițoaie a reușit să 
intre în turul al doilea, după 
o victorie, nu destul de con
cludentă, în fața australianu
lui Peter Gagliardi. Deși re
prezentantul nostru și-a domi
nat adversarul, el n-a reușit 
nici o acțiune de atac răsplă
tită cu puncte, victoria sa con- 
turîndu-se numai în final, cînd 
Gagliardi a fost sancționat cu 
shido. în turul următor, P. 
Anițoaie l-a avut ca adversar 
pe cunoscutul judoka din R. D. 
Germană, Roland Barawski. 
De data aceasta, sportivul ro
mân a concurat mai reținut, 

1 Inițiativa lui Ba-

rawski,- care a realizat trei ac
țiuni răsplătite cu koka și a 
eîștigat întâlnirea. Barawski 
pierzînd și el în turul urmă
tor, P. Anițoaie a fost eliminat 
din concurs. Să sperăm că Uie 
•Șcrban și Dragoș Bolbose ne 
vor aduce bucuria succeselor 
așteptate.

Iată medaliații la categoriile 
semigrea și grea, aie căror în
treceri s-au încheiat joi noap
tea: SEMIGREA: ' .............
Sugai (Japonia), 2. T. 
(Olanda), 3. A. Miguel 
lia) și Syoung-Joo Ha 
de Sud); GREA: 1.
Vcrișev (U.R.S.S.), 2. M. Rash- 
wan (Egipt), 3. R. Plate 
(R.F.G.) și Ge Xu (R.P. Chi
neză).

1. Hitoshi
Mayer 
(Brazi- 
(Coreea 
Grigori

Costin CHIRIAC

ORIGINALE CLASAMENTE
ÎNTOCMITE DE ZIARUL
„PRZEGLED SPORTOWY**

DIN VARȘOVIA
VARȘOVIA, 20 (Agerpres). Zia

rul „Przegled Sportowy* din 
Varșovia a publicat clasamente
le celor mai bune atlete din toa
te timpurile, alcătuite pe baza 
victoriilor la olimpiade, campio
nate mondiale și europene, a re
cordurilor stabilite. în această 
prestigioasă ierarhizare figurează 
și mai multe atlete din România: 
Iolanda Balaș pe locul al doilea 
la săritura în înălțime, Anișoara 
Cușmir, tot pe locul doi, la să
ritura în lungime, Maricica Pui
că și Doina Melinte pe locurile 
5 — la 3 000 m și 1 500 m. în 
primele 10 locuri sînt clasate, de 
asemenea, Lia Manoliu (arunca
rea discului), Mihaela Pen,eș (a- 
runcarea suliței), Vall Ionescu 
(săritura în lungime).

Corespondență din Sevilla

ȘAHUL, SUB EMBLEMA „EXPO '92"

â lasîndu-i

I —

§

I

TIMBRU OMAGIAL
LIMA, 20 (Agerpres). Ministe

rul Poștelor și Telecomunicații
lor din Peru a emis un timbru 
filatelic în semn de omagiu 
pentru echipa feminină de vo
lei a țării, care anul acesta s-a 
dovedit una dintre cele mai pu
ternice din lume. Voleibalistele 
peruane au eîștigat campionatul 
Americii de Sud. marele turneu 
de la Pragâ șl, recent, „Cupa 
Japoniei" la Osaka, unde au 
fost prezente formațiile U.R.S.S., 
R.P, Chineze S.U.A., Cubei și 
alte selecționate valoroase, toa
te calificate pentru turneul 
limpic de anul viitor.

Peste exact cinci ani, în 1992, 
Sevilla își va deschide larg 
porțile pentru a primi oaspeții 
Expoziției Mondiale, ce se or
ganizează aici la împlinirea u- 
nei jumătăți de mileniu de 
cînd Cristofor Columb a pornit 
de pe pămînt spaniol spre des
coperirea Americii. Pînă a- 
tunci sevilanii dedică viito
rului eveniment o serie în
treagă de manifestări, prin
tre care se numără și acest 
meci pentru titlul mondial de 
șah dintre Gațri Kasparov și 
Anatoli Karpov, pe care-1 ur
mărim cu pasiune și interes 
c rescind.

întrecerea celor doi corifei 
ai șahului adună spectatori nu 
numai în sala teatrului ..Lope 
de Vega“, acolo se desfășoa
ră partidele, ci șl în afara ei, 
pretutindeni unde sînt montate 
tablele de demonstrație redînd 
cursul jocului, mutare cu mu
tare. în parcuri, unde vremea 
caldă invită Ia lungi plimbări, 
în holuri de hotel, în fața vi
trinelor luminate, mai peste tot 
întîlnești grupuri de privitori 
adunați în fața eșichierelor de 
diferite dimensiuni, comentînd 
singuri șansele preferatului lor, 
Kasparov sau Karpov.

Meciul este intens, încă foar
te deschis. Deși campionul 
mondial, cu punctul avans luat 
in partida a 11-a, pare foarte 
bine situat pentru o decizie în 
favoarea sa. Nu-1 contrazice 
nici șalangerul, în declarațiile 
făcute presei după această 
nedorită înfrîngere. „Ani gre
șit grav la acea mutare de 
turn (n.n. 35.Tc6) și am în
tors singur soarta unei par

tide care decurgea în favoarea 
mea — a spus Karpov. Expli
cația greșelii nu poate fi deeît 
una psihologică. Adversarul 
meu, în căutare de contrașan- 
sc, făcuse și el, cu puțin îna
inte, mutări mai slabe, ceea 
ce m-a deconcertat pur și 
simplu, m-a făcut să nu mai 
fiu atent la toate detaliile. Așa 
am comis greșala... Va fi ea 
hotărîtoare ? Aș spune doar că 
meciul trebuie să mai aibă mo
mente de cotitură și abia în ulti
ma parte își va desemna învin
gătorul". La rîndul său, Garri 
Kasparov nu riscă încă afir
mații în sensul unei rezolvări 
înainte de limită a disputei. 
„Probabil, vom juca aici și a 
21-a partidă !...“ a declarat el, 
cu un zîmbet enigmatic, la ul
tima conferință de presă.

Va fi, de fapt, a 124-a par
tidă din întreaga istorie a con
fruntărilor dintre acești doi 
excelenți șahiști sovietici, de 
forțe atît de apropiate si a- 
vînd amîndoi o contribuție 
reală la îmbogățirea fondului 
creativ al acestei discipline, în 
continuu avînt.

Tot la Sevilla, capitala pro
vinciei Andaluzia, devenită 
capitală a șahului în aceste 
zile, se desfășoară un turneu 
„open“ internațional, la care 
participă și semnatara acestor 
rînduri, iar în pregătire sînt 
luerările Congresului F.I.D.E., 
ce se va deschide aici la 28 
noiembrie.

Elisabeta 
POLIHRONIADE-RUSU

More maestro ințerncționolâ
Sevilla, 20 noiembrie 19S7-

o-

iNTRECERI

ALE HANDBALISTELOR
In Sala Sporturilor din Tg. 

Mureș s-a disputat un turneu 
internațional feminin de hand
bal cu participarea formațiilor 
Vovwarts Frankfurt pe Oder, 
Rulmentul Brașov. Constructorul 
Timișoara și Mureșul Tg. Mu
reș. Rezultate : Constructorul — 
Vorwărts 19—15, Mureșul — Rul
mentul 27—15 ; ------------ "
structorul 21—21 
Vorwărts 29—19 : 
Constructorul 24—22, 
— Mureșul 29—22. 
MENT : 1. Rulmentul 
Muretasl . .
structorul 6 («2 -60) p. 4. Vor- 

g warts 5 p (Andrei SZABO — 
ă coresp.y.

Mureșul — Con- 
Rulmentuil — 
Rulmentul — 

Vorwărts 
CLASA- 

7 p. 2, 
6 (70—65) p. 3. Con-

■OTBAL meridiane
• s-a Încheiat campiona

tul U.R.S.S. în ultimul meci, 
Dinamo Kiev — Guda 2—1. 
Campioana țării în acest an 
este Snartak Moscova cu 42 p, 
urmată de Dniepr 39 p, Jalghi- 
rir Vilnius 36 p Torpedo Mos
cova 34 p, Dinamo Minsk 33 p> 
Dinamo Kiev 32 p etc. Au retro
gradat Ț.S.K.A. Moscova (a do
ua oară din 1984) șl Guria (cane 
a promovat în acest ân). Spar
tak a eîștigat pentru a 11-a oa
ră titlul. Oleg Protasov (Dniepr) 
a fost primul în clasamentul 
golgetertlor. cu 18 puncte mar
cate.
• LA ZURICH, la -2 decem

brie vor tf alcătuite grupele

preliminariilor C.M. — ediția 
1990, al cărui turneu final va 
fi găzduit de Italia. F.I.F.A a 
anunțat că la această macre 
competiție s-au înscris 111 echi
pe (la care se mai adaugă for
mațiile calificate direct pentru 
turneul final, selecționatele Ar
gentinei, deținătoarea titlu
lui, și Italia, ca țară 
organizatoare . F.I.F.A. a 
precizat că numărul echipelor 
înscrise este eu 4 mai mare de- 
cîf la ultima ediție a C.M. și a 
mai specificat că, în prezent, 
sînt afiliat’ . a forul suprem 
158 de țări de pe glob.

• ALTE REZULTATE în pre
liminariile olimpice. în zona 
Europei : Italia — R.D. Germa
nă l—i (1—1). la Roma ; Irlan
da — Franța 3—0 (2—0) ! la Du
bito : Turcia — Norvegia 0—0, 
la Ankara. în zona Africii : 
Ghana — Camerun 2—2 (1—1).

(aprilie 1938) In care vor juca 
formațiile României (nou promo
vată). Cehoslovaciei, Poloniei si 
U.R.S.S.

Echipele par lelpante au fost 
împărțite în două grupe preli
minare : grupa A — Cehoslova
cia, R.D. Germană, România. 
R.P.D Coreeană ; grupa B — 
U.R.S.S.. Polonia, Bulgaria, 
România (tineret).

Programul jocurilor — dumini
că 22 noiembrie: Polonia — 
România (t), U.R.S.S. — Bulga
ria, Cehoslovacia — R.D. Germa
nă șl România — R.P.D. Core

eană; luni 23: Bulgaria — Româ
nia (t), R.P.D. Coreeană — R.D. 
Germană. Cehoslovacia — Româ
nia. U.R.S.S. — Polonia: marți 
24 : zl d>e odihnă ; miercuri 25 : 
Cehoslovacia — R.P.D. Coreeană, 
Polonia — Bulgaria, U.R.S.S. — 
Romania (t). România — R. D. 
Germană; Joi 26: zi de pauză; 
vineri șl slmbătă 27 șl 28: tur
neul fina! pentru locurile 1—4, 
la Miercurea Cluc; slmbătă 28: 
turneul final pentru locurile 5—8. 
la Gheorgheni.

Un valoros lot de arbitri in
ternaționali va conduce partide
le: M. Presneanu, FI. Gubernu. 
St. Enciu, I. Bccze. D. Trandafir,. 
M. Dinu. Gh. Micii, Em. Bblh 
și N. Enache, precum și arbitrii 
care Însoțesc echipele.

• PE SCURT • PE SCURT • P£ SCURT O
BASCHET • După patru vic

torii consecutive obținute în ca
drul turneului pe care-1 între
prinde în S.U.A., echipa mascu
lină a U.R.S.S. a pierdut cu 
scorul de 86—93 (41—45) meciul 
susținut la Las Vegas (Nevada) 
eu selecționata locală.

BOB 9 Concursul internațional 
de 4 persoane desfășurat pe pîr- 
tia de la Winterberg (R.F. Ger
mania) a fost eîștigat de echi
pajul secund al Austriei, crono
metrat în patru manșe cu tim
pul de 3:48,80. Pe locurile urmă
toare s-au situat echipajele R.F. 
Germania — 3;49,11, Austriei 1 
— 3:49,23 șl Elveției — 3:49,39.

HANDBAL 9 La Copenhaga

s-a disputat cel de-al doilea 
meci internațional amical dintre 
selecționatele feminine ale Da
nemarcei și R.D. Germane. Hand
balistele oaspete au eîștigat cu 
scorul de 25—21 (12—9). In pri
mul Joc scorul a fost egal: 20—20,

TENIS 9 în optimile de fi
nală ale turneului internațional 
feminin de la Wels (Austria), iu- 
cătoarea cehoslovacă Silvia Po- 
dlahova a învins-o cu 5—7 6—4,
6—1 pe vest-germana Sabine 
Auer. Petra Keppler (R.F. Ger
mania) a dispus cu 6—2, 6—1 de 
Suzsa Turl (Ungaria), iar Ml- 
chaela Fromelnova (Cehoslova
cia) a eliminat-o cu 6—2, 6—1 
pe Tanja Weigl (R.F. Germania).
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