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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI!

TuCOLAE CEAU$ESCU | 
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC) 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.I

Sub președinfia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri, 19 
august, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat RA
PORTUL PRIVIND APLI
CAREA PREVEDERILOR DE
CRETULUI NR. 154/1988 REFE
RITOARE LA PERFECȚIO
NAREA MECANISMULUI E- 
CONOMICO-FINANCIAB PRIN 
ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMU
LUI DE FORMARE A PREȚU
RILOR ȘI TARIFELOR.

In raport se relevă că, în 
perioada de aplicare a acestui 
act normativ, o atenție deose
bită a fost acordată înfăptuirii 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, privind reducerea 
consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibil și ener
gie, creșterea productivității 
muncii, ridicarea calității și 
performanțelor produselor, în 
conformitate eu programele de 
perfecționare a organizării și 
modernizarea proceselor de 
producție, astfel incit, In con
dițiile noilor prețuri și tarife, 
toate produsele și activitățile 
să fie rentabile.

S-a arătat că t*n important 
număr de produse s-an înca
drat în costurile de producție 
stabilite și in nivelul de ren
tabilitate prevăzut. Totodată, 
s-a relevat că la o serie de 
produse — îndeosebi din meta
lurgie, construcția de mașini, 
energie, chimie, industria u-, 
șoară și altele — costurile de 
producție an fost mai mari față 
de cele planificate și chiar față 
de cele realizate in 1985. Ca 
urmare a depășirii cheltuieli
lor, la unele produse s-au în
registrat chiar pierderi.

Avînd în vedere această si
tuație, Comitetid Politie Exe
cutiv a indicat ministerelor o- 
conomice, centralelor industria
le și întreprinderilor ea, îm
preună cu organele financiare, 
bancare, de planificare și de 
prețuri, să ia măsuri ferme 
pentru încadrarea tuturor uni
tăților în nivelul planificat al 
cheltuielilor de fabricație pe 
anul 1988, pentru asigurarea 
rentabilizării tuturor produ
selor.

S-a cerut Comitetului de Stat 
al Planificării, Ministerului Fi
nanțelor, băncilor. Comitetului 
de Stat pentru Prețuri, orga
nelor de aprovizionare, precum 
și consiliilor populare, ca, în 
perioada următoare de aplicare 
a noilor prețuri, să examineze, 
împreună cu ministerele și 
centralele industriale, situația 
costurilor și rentabilităților 
realizate pe produse și activi
tăți prestatoare de servicii și 
să acționeze cu toată răspun
derea pentru respectarea ri
guroasă a prevederilor stabili
te, astfel incit, la toate produ
sele, costurile de producție să 
se situeze la nivelul normati
velor aprobate.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut, în continuare, RA
PORTUL PRIVIND APLICA
REA HOTARIRII DE MAJO

RARE A RETRIBUȚIEI PER-§ 
SONALULUI MUNCITOR ÎN-§ 
CEPIND CU I AUGUST 1988. § 

Din datele cuprinse în ra- § 
port rezultă că sînt asigurate 3 
toate condițiile pentru aplica- § 
rea, în mod eșalonat, potrivit ș 
legă, incepînd de la 1 august § 
a.c., • majorării retribuțiilor § 
personalului muncitor. Corni- g 
tetul Politic Executiv a apre- § 
ciat că aplicarea noilor măsuri Ș 
de ereștere a veniturilor per- § 
sonalului muncitor impune mo- § 
bilizarea largă a forțelor și e- § 
nergiilor creatoare ale eolecti- g 
velor de oameni ai muncii, § 
pentru consolidarea rezultatelor Ș 
de pînă acum, pentru mai buna § 
organizare a întregii activități, § 
reducerea cheltuielilor de pro- Ș 
ducție, valorificarea superioară Ș 
a tuturor resurselor, sporirea § 
mai puternică a productivității 
și a eficienței economice, care 
să ducă la realizarea integrală $ 
a prevederilor privind creșterea § 
venitului național și la acope-| 
rirea ia întregime, pe această <: 
bază, a fondurilor necesare ac- § 
țiunil do majorare a retribu- § 
țiilor personalului muncitor. $

In cadrul ședinței. Comitetul § 
Politic Executiv a analizat, de § 
asemenea, RAPORTUL PRI- § 
VIND ACTIVITATEA DESFA-$ 
SURATA IN SEMESTRUL I § 
1988 PENTRU REZOLVAREA § 
PROPUNERILOR, SESIZĂRI- § 
LOR, RECLAMAȚIILOR SI § 
CERERILOR OAMENILOR § 
MUNCII, ADRESATE CONDU-& 
CERII PARTIDULUI. S S-a apreciat eă problemele 
ridicate de oamenii muncii, în Ș 
scrisori și In cadrul audiențe- 
lor, reflectă marea încredere a 
acestora în partid, in politica § 
sa, constituie • expresie a de- Sj 
mocrației muncitorești revolu- Ș 
ționare, a legăturilor strînse 
ale partidului eu masele, cu $ 
întregul popor.

Comitetul Politie Executiv a § 
cerut organelor centrale să g 
manifeste o răspundere sporită 
pentru îmbunătățirea activității^ 
în acest domeniu, să urmăreas- Ș 
că și să controleze permanent § 
ca toate organele județene de § 
partid și do stat să soluționeze 
cu promptitudine sesizările și § 
propunerile oamenilor muncii, 
în conformitate eu hotărîrile § 
de partid șl de stat, cu legile § 
țării și să Informeze pe aceș- & 
tia de modul cum au fost re- § 
zolvate. §

In continuare, în cadrul § 
ședinței. Comitetul Politie E- 
xecutiv a examinat și aprobat § 
PROPUNERILE PRIVIND PAR- & 
TICIPAREA REPUBLICII SO- § 
CIALISTE ROMANIA LA CEA 
DE-A 43-A SESIUNE A ADU-§ 
NARII GENERALE A ORGA- 
NIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNI- $ 
TE, precum și PROPUNERILE § 
PRIVIND PARTICIPAREA § 
ROMÂNIEI, IN CALITATE DE 
INVITATA, LA CONFERINȚA § 
MINIȘTRILOR AFACERILOR § 
EXTERNE AI ȚARILOR NEALI- 
NIATE, caro va avea loc la § 
Nicosia, în perioada 7—10 sep- Ș 
tembrie 1988.
Comitetul Politic Executiv a § 

soluționat, de asemenea, pro- 
Memo curente ale activității de § 
partid și de stat. Ș

Tovarășei Nieoloo Ceaușeseu. 
secretar generai al Partidului 
Comunist Rom ia, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună se tovarășa Elena 
Ceaușeseu, m pua, vineri, 19 
august, piatra de temelie a 
Centrului Consiliilor Naționale 
ale Democrației Muncitorești 
Revoluționare, edificiu public 
de importanță națională. care 
vine să întregească sestrea edi
litară a Capitalei, să-i adauge, 
prin semnificați* ’» social-po
litic* și grandoarea arhitecto
nică. o nouă valoare, o nouă 
strălucire, ia deplină armonie 
eu toi eeea ee se înfăptuiește, 
măreț și durabil, ia acești ani 
de glorie, pe păminiul patriei 
noastre socialiste.

Inaugurarea oficială a lucră
rilor de construcție la noul edi
ficiu, ia aceste zile de puternic 
avini creator, premergătoare a- 
niversărU marii sărbători de 1* 
21 August, s-a constituit în* 
tr-un eveniment de o deosebi* 
tă Însemnătate, ee pune ia evi
dență grija permanentă a parti
dului. a tovarășului Nieolae 
Ceaușeseu, f»ț* de dezvoltarea 
edilitarii șt modernizarea Ca
pitalei. a tuturor localităților, 
pentru asigurarea unor condiții 
tot mai buno de muneă și do 
viață tuturor cetățenilor țăriL

Puternicele platforme indus
triale, dezvoltarea generală a 
bazei economice a marelui oraș, 
noile cartiere de locuințe, me
troul, amenajarea riului Dîm
bovița, monumentala Casă a 
Republicii și Bulevardul „Vic
toria Socialismului1', precum și 
multe alte obiective sociale, 
culturale, sportive, menite să 
facă viața omului mai frumoa
să, mal confortabilă, conferă 
Capitalei valențele unui oraș 
modern — Întemeiat pe o con
cepție urbanistică originală, 
înaintai* — creație reprezen
tativă, expresie strălucită a 
celei mal Înfloritoare epoci din 
istoria patriei — .Epoca 
Nieolae Ceaușeseu11,

In cadrul unei solemnități 
desfășurate la sediul Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu șl tovarășa 
Elena Ceaușeseu au semnat, in 
aplauzele celor prezenți, perga
mentul ee va fi pus la temelia 
construcției Centrului Consili
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idHBișiii NICOLAE CEAUȘESCU, 
iwm cu mvw IIENA CEAUȘESCU, 

AU INAUGURAT LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚIE
A CENTRULUI CONSILIILOR NAȚIONALE

ALE DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI REVOLUȚIONARE
ilor Naționale aia Democrației 
Muncitorești Revoluționare,

Ut ceremonia au luat parte 
mwnbft Șt membri aupleanfi ni 
Comitetului Politie Executiv al 
C.C. ai P.C.L, secretari al Co- 
mitetoM Central al partidului.

Pe pergamente! purtind ste
ma Republic^ Socialisto Româ
nia. Încadrat* do drapelele țării 
și partidului, sini inscribe ou- 
vif

.Astăzi, 19 august 1988, ta al 
ÎO6S-lea an As la formarea sta
tului dae centralizat și inde
pendent, al 44-lea an do la vic
toria revoluției do eliberare se
riali și națională a poporului 
rom** șl al 21-lea an da la 
Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, am inau
gurat lucrările de eonstrueție la 
Centrat Consiliilor Naționale 
alo Democrației Muncitorești 
Revoluționare, nou - și monu
mental edificiu ee se adaugă 
marilor etitorij ale acestei epoci 
de puternică Înflorire economi
că, social* și cultural* a patriei 
noastre socialiste1*.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a introdus apoi 
pergamentul, purtind sigiliul 
prezidențial, In cilindrul de 
oțel inoxidabil ee va ti zidit 
într-unul din stilpH structurii 
do rezistență ai viitorului edi
ficiu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șt tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de membrii Comitetului 
Politie Executiv șl secretarii 
C.C. al P.C.B., au sosit, apoi, 
pe șantierul unde au început lu
crările la Centrul Consiliilor 
Naționale ale Democrației Mun- 
citorești-Revoluționare.

Proiectat de un colectiv de 
specialiști, impunătorul com
plex va adăposti o sală cu ca
pacitatea de 12 000 de locuri 
destinată desfășurării unor re
uniuni politice și manifestări 
culturale de mare amploare, • 
sală polivalent* de 2 000 de 
locuri, precum și numeroase 
alta săli avind funcționalități 
multiple.

Amplasat pe colina Văcărești, 
la imediata apropiere a Pleții 
Sudului, modernul complex asi
gură condiții optime pentru or
ganizarea unei game largi de 
manifestări social-politice, fiind 
centrul activității organelor de
mocrației muacitorești-revoluție-. 

nare. Tot aici se vor organise 
manifestări educative de am
ploare. ca caracter cultural-ae- 
tistie saa sportiv.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinațl 
eu deosebită căldură de zed 
de mU do locuitori ai Capi
talei, de numeroși muncitori, 
ingineri, maiștri, proiectanțt Co 
sentimente de satisfacție șl 
profundă mindrie pentru ridica
rea acestui nou și modern edi
ficiu In zona sudică a Capitalei, 
ia apropierea polemicei platfor
me industriale, cei prezenți au 
dat glas recunoștinței față do 
conducătorul iubit și stimat al 
partidului șl ai țăriL de nume
le căruia se leagă ia mod in
disolubil mărețele înfăptuiri dia 
perioada inaugurată do cel 
de-ai IX-lea Congres al P.C.E., 
ampla proces de înnoire și mo
dernizare a tuturor localităților 
patriei. S-a scandat cu însufle
țire, minute ta șir, „Ceaușescu 
— PX.B. f”, „Stima noastră și 
mîndria — Ceaușescu — Româ
nii* !“. Fe mari pancarte erau 
înscrise urări la adresa partidu
lui șl secretarului său general, 
a patriei noastre socialiste și 
a harnicului popor român.

I* semn de aleasă dragoste și 
prețuire, tineri constructori au 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu și tovarășei Elena 
Ceausescu frumoase buchete de 
flori.

I* fața unor panouri cu schi
țe de proiect, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost în
fățișate principalele earacteri»- 
tici ale construcției. Dintre da
tele cele mai semnificative, a* 
reținut atenția caracterul monu
mental al clădirii — definit atît 
prin amploare, dl și prin com
plexitate —, specific construc
țiilor importante realizate ta 
ultimii ani. Frumusețea acestei 
construcții este Întregită de o 
amplă cupolă, cu diametrul de 
129 metri, ce te arcuiește ele
gant deasupra sălii celei mari. 
Semnificativă este, în același 
timp, multipla funcționalitate 
a edificiului. Astfel, atît în cn- 
z*l sălii principale, ett și al ce
lor de dimensiuni mai mici, *- 

(Continuare ta pap. • <-a)

în Întreaga tară,
NUMEROASE COMPETIȚII OMAGIALE

MÎINE, START ÎN NOUA EDIȚIE 
A DIVIZIEI A DE FOTBAL

In aceste zile premergătoare 
marii sărbători a poporului ro
mân, de la 23 August, cînd tara 
întreagă se pregătește prin fap
te de muncă remarcabile să 
cinstească marile realizări În
făptuite in anii socialismului, 
activitatea sportivă cunoaște o 
efervescență deosebită. Dintre 
numeroasele relatări despre 
competiții omagiale reținem :

BUCUREȘTI. întreprinderea 
mecanică de utilaj chimic este 
o unitate cu oameni harnici, cu 
bune rezultate în muncă dar

și In sport. Scrimeri, boxeri, 
voleibaliști, handbaliști, ea și 
tineri Înscriși de curînd in 
noile secții de orientare spor
tivă și gimnastică ritmică, se 
străduiesc să obțină bune re
zultate in producție, dar și la 
diversele competiții organizate 
în întreprindere rit și in afara 
ei. Președintele comitetului sin
dical, Ilie Lupan, menționa 
printre altele, succesul de care 
se bucură întrecerea de mini- 
fotbal ce are loc Ia baza spor
tivă „Temerarii" șf la care par
ticipă 23 de echipe din secți
ile Întreprinderii. Date fiind re
zultatele de pînă acum (com
petiția a înoeput la 15 iulie) 
este de așteptat ca în preajma 
zilei de 23 August, cînd acest a- 
devărat campionat de casă se va 
încheia. Printre laureatii să se 
afle reprezentanții secțiilor Me- 
oanisme. Sculărie si Autoutilări. 
Un alt concurs, dotat cu „Cupa

Eliberării", este cel de sabie, 
organizat in sal* de scrimă a 
întreprinderii, ne spunea pre
ședintele secției de specialitate 
Cornel Borșova. El se bucură 
de prezența echipelor Steaua, 
Dinamo. Montatorul Slobozia, 
cărora li s-a alăturat formația 
întreprinderii U.C.B. Și acesta 
se va finaliza tot in jurul zi
lei de 23 August Dintre nume
roșii sportivi evidenția ți, Ion 
Gheorghe, secretarul Comitetu
lui de partid al întreprinderii, a 
amintit de comuniștii Ioan Pop, 
scrimer, maestru emerit al 
sportului, economist la Cazan- 
gerie, de Marin Mustață, sabrer, 
maestru al sportului, tehnician 
principal la „Mecano-energetic", 
loan Rîpi, boxer, strungar ca- 
ruselist la Prelucrări mecanice. 
(Nicolae TOKACEK, coresp.).

(Continuare In pag. 2-3)

• Un deziderat mereu actual: creșterea valorică a Întrecerii
• Mai multă îndrăzneală, aplomb, mai multe echipe In roluri de prim-plaa

PROGRAMUL ETAPEI INAUGURALE

(Stadionul Steaua)

Sibiu : F.C. INTER - „U" CLUJ-NAPOCA i
Pitești : F.C.ARGEȘ - SPORTUL STUDENȚESC
București : RAPID - FLACĂRA MORENI

(Stadionul Giulești)
București : STEAUA - F.C.M. BRAȘOV

incinta complexului Dinamo)
- UNIV. CRAIOVA

Galați : OȚELUL - CORVI NUL
Constanța : F.C. FARUL - A.S.A. TG. MUREȘ
Bacău : SPORT CLUB - DINAMO
București VICTORIA - F.C. OLT

(Stadionul Victoria din
Oradea : F.C. BIHOR

Toate partidele vor începe la ara 18.



La întreprinderea de Utilaj Greu Galați

SPORTUL ARE NUMEROȘI PRACTICANT!

întreprinderea de utilaj greu 
pentru construcții Galați, cu 
aleile și clădirile strălucind de 
curățenie, îți creează senzația 
că pătrunzi tatr-un frumos 
parc și nicidecum într-o între
prindere care asigură șantie
relor de construcții și combi
natelor siderurgice din toată 
țara utilaje și mijloace de 
transport de dimensiuni și 
complexități deosebite. Hărni
cia și priceperea oelor peste 
5.700 de oameni ai muncii este 
Probată și prin realizarea u- 
nei producții suplimentare de 
peste 14 milioane lei. prin de
pășirea cu multe procente a 
indicatorilor producției glo
bale. a producției nete și pro
ductivității muncii. Dar, ta 
pofida unei activități com
plexe desfășurate pe un larg

perimetru teritorial cei ce 
muncesc acum la IUGC Galați 
sint, în frunte cu inginerul 
Eugen Durbacă, directorul u- 
nității, Pasionați practtcanți și 
prieteni ai sportului. Cele mai 
spectaculoase realizări ale a- 
sociației Mecano-Sport (pre
ședinte Tudor Ambrino — con
tabilul șef al întreprinderii) 
sint, fără îndoială, promovarea 
echipei de fotbal (antrenori I. 
Toma, președintele secției I. 
Pilaru) în Divizia C, precum 
și amenajarea prin muncă pa
triotică a unui cochet și mul
tifuncțional complex sPortiv. 
Să nu se înțeleagă, însă, că 
numai fotbalul se bucură de 
popularitate. Secția de auto
mobilism de pildă (președinte 
ing. C. Butucaru) activează 
în Divizia B și a obținut nu
meroase succese la raliurile 
desfășurate in țară, de una
nime aprecieri bucurindu-se 
ing. Roraică Roșu și condueă- 

* torul auto Costică Caranecola.
Tenisul (președinte V. Barbu) 
este o disciplină practicată de 
un mare număr de amatori, 
printre animatorii secției a-

flîndu-se inginerii D. Andrieș 
și C. Dobre, sudorul D. Vînă- 
toru și tehnicianul A. Grigo
rov.

Lăudabil-este faptul că or
ganizarea cu regularitate a 
jjnor competiții interne, parti
ciparea in număr mare la o 
serie de întreceri omagiale la 
fotbal, sah. tenis si tenis de 
masă, asigură continuitate ac
tivităților sportive. întrecerile 
desfășurate recent la cinstea 
zilej de 23 August s-au bucu
rat de prezențe record. La fot
bal finala dintre secția repa
rații auto-utnaje și secția ex
ploatare auto nr. 1 a fost de-a 
dreptul padonantă, trofeul re
venind ..reparațiilor": la tenis 
a cîștigat sudorul D. Vinătoru. 
iar la șah. printre laureați. 
6-au aflat lăcătușul I. GriSo- 
faș, forjorul Șt. Stoienoia ți 
mecanicul Gh. Șoptiră.

Să mai amintim eă printre 
principalii animatori ai acti
vității sportive se, mai aCă șe
fii de secții ’ ~
Andrieș. R.
V. Miron.

V Constantin V 
Roșa fi maistrul

T. SIRIOPOI.

IN ÎNTREAGA jară, numeroase competiții omagiale
fVrmare din vao 1)

BARAOLT. Zilele trecute, ta 
localitate, s-a desfășurat o reu
șită competiție de fotbal ta 
cinstea zilei de 23 August, do
tată cu „Cupa Minerul", ta 
Organizarea asociației cu același 
nume si la cane au luat parte 
echipe divizionare C din seria 
a X-a. In prima zi. I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe — Cimentul Ho- 
ghiz 7—1 (2—0) si Minerul Ba- 
raolt — Carpa(i Brașov 7—6 (du
pă executarea loviturilor de la 
11 m. cele două reprize termi- 
siindu-se cu scorul egal de 
2—2). învingătoarele din prima 
zi Si-au disputat finala. Minerul 
cîștigînd. tot după lovituri de 
la 11 m. eu același scor ea ta 
prima zi: 7—6. initial partida 
terminîndu-se la egalitate 2—2 
O—1). fotbaliștii localnici tn- 
trînd astfel în posesia trofeu
lui. Locul al treilea a revenit 
formației brașovene.

ZĂRNEȘTI. Ediția I a unei 
frumoase întreceri de fotbal, 
dotată cu „Cupa Eliberării", a 
avut loc de curtad ta localitate. 
Au luat parte patru echipe, 
toate din campionatul județean, 
care și-au disputat cu ardoare 
intîietatea pe parcursul a două 
sile. Primele jocuri au dat ur
mătoarele rezultate: Celuloza 
Zărnești — Chimia Rîșnov 
1—1 (2—1) și Torpedo Zărnești 
— I.T. Brașov 4—0 (1—0). S-au 
tatîlnit a doua zi învinsele 
Învingătoarele între ele. 
mia Rîșnov a cîștigat la 
Brașov cu 2—1 (2—0) la 
tul unui joc echilibrat, 
ptad locul III. Partida 
dintre Torpedo și concitadina 
sa Celuloza a revenit clar e- 
chipei asociației organizatoare, 
care a învins cu 4—1 (3—1),
golurile fiind realizate ta ordi
ne de Hintea, Niculoiii, Popa 
Si Benea. respectiv C. file. (Ca
rol GRUIA, coresp.).

TIMIȘOARA. Filiala județea
nă Timiș a vînătorilor și pes
carilor sportivi a organizat ur. 
concurs de tir — talere arun
cate din șanț —, dotat cu.Cu-

pa 23 August", la care au par
ticipat 850 de vinători în faza 
inițială ți 22 ta faza finală, 
ciștigători al celor 22 de grupe 
ale filialei. întrecerile s-au ri
dicat la un înalt nivel, fiind 
nevoie de două baraje pentru 
departajarea primilor trei con- 
curenti. Iată ordinea pe podium : 
1. Sabin Popa, 2. Alexandru 
Preda, 3. Mircea Matișan. (Con
stantin CRETU. coresp.).

TG. MUREȘ. Ediția a XXVI-a 
a tradiționalului concurs indi
vidual de orientare sportivă do
tat cu „Cupa Eliberării", orga
nizat de C.J.E.F.S. Tg. Mureș 
prin Comisia județeană de tu
rism-alpinism. s-a desfășurat 
recent, timp de două zile, pe 
Platoul Comești. pădure limi
trofă municipiului Tg. Mureș. 
Au participai sportivi si spor
tive din mai multe localități 
din tară, printre care din Cîuj- 
Napoca, Oradea. Arad. Brasov, 
Craiova. Zalău. Tg. Mureș. Tra
seele. în raport cu categoriile 
de virată, au măsurat tatre

1 900—9 700 m. In urma cumu
lării rezultatelor celor două zile 
de Întreceri (două etape), au 
fost desemnați următorii câș
tigători: feminin. 9 ani. Mihaela 
David (Rulmentul Brașov), 11 
ani. Zsuzsa Fej (Voința Oluj- 
Napoca), 13 ani. Emoke Szova- 
tai (Voința Tg. Mureș). 15 ani. 
Tunde Simon (Voința Cluj-Na- 
poca), 17 ani. Andreea Major 
(Farmacia Tg. Mureș). 19 ani. 
Valentina Vele (Strungul A- 
rad). 35 ani. Cristina Simon 
(Voința Cluj-Napoca); mascu
lin, 9 ani. Norbert Puskas (Vo
ința Oradea), 11 ani. Csaba 
Deac (Voința Oradea). 13 ani, 
Zoltan Veres (Votata Cluj-Na- 
poca). 15 ani. Andrei Simon 
(Metalul Roșu Cluj-Napoca), 17 
ani. Robert Mozes (Voința Tg. 
Mureș). 19 ani. Teodor Vuin 
(Strungul Arad). 21 ani. Mihai 
Veres (Laminorul Zaâău), 35 
ani. Eugen Marin (Chimia Cra
iova) si peste 50 ani. Zoltan 
Szekely (Voința Cluj-Napoca). 
(C. ALBU, coreapJ

Cu victoria repurtată miercuri 
seară în cadrul Marelui Pre- 
uiu I.A.A.F.-Mobil. pe stadio- 
auI Letzigrund din Zurich, tî- 
năra 
Ivan 
cord 
1500 
ta depășește copios vechiul re
cord de 3:56,7 care aparținea 
Doinei Mehnte. de la 12 iulie 
1986. Dar nu numai atit : re
zultatul de acum se înscrie 
in fruntea topului mondial al 
actualului sezon international 
Si. mai mult chiar. Paula Ivan 
a devenit cea de a patra per
formeră mondială din istoria 
acestei probe, după sovieticele 
Tatiana Kazankina 3:52,47 —
1960. Olga Dvirna 3:54,23 —
1982 si Zamira Zaițeva 3:56,14 
— 1982. Deci, de șase ani în
coace. aceasta a fost oea mai 
rapidă alergare pe 1 500 m din 
lume. In bilanțul ..all-time" al 
cursei pe primele 10 locuri se 
află, la această oră. două se- 
mifondiste române (Ivan și 
Meltate) si opt sovietice, adi
că reprezentantele celor două 
scoli de alergare. cele mai 
reprezentative din întreaga 
lume !

Paula Ivan s-a născut la 20 
iulie 1963. are 170 cm si 57 
kg. Este legitimată la duhul 
bucurestean . ___ . . ~ __ ___
căruia s-a format ca alergă
toare si a ’ 
..statut" de _____ ___________
ta atletismul mondial. Un me
rit deosebit la succesele aces
tei tinere are antrenorul eme
rit loan Puică. Acesta, cu răb-

noastră alergătoare Paula 
a înregistrat un nou re- 
nationăl in proba de 
m — 3:56,22. Performan-

Olimpia, ta cadrul
ajuns la actualul 
primă performeră

DOI

„CUPA VOINȚA"
K. Wiatr (Start), primul In clasamentul generai

împlinirile atletice ale
dare si înalt profesionalism, a 
sesizat calitățile atletei, 
Dia cărora a insistat în 
gătirea ei de fiecare zi. 
după o perioadă de 
cinci ani de acumulări, în co
nul de umbră al vedetelor, în 
1987 Paula Ivan a irumpt spre 
marea performantă. Evenimen
tul s-a petrecut la Campio
natele Naționale de sală. de 
anul trecut, de la Bacău, cînd 
ea a cîștigat titlul de cam
pioană ia 3 000 m. cu 8:45,46, 
Tezultat însemnînd. atunci, 
record national indoor.

Succesul de la Bacău 
fost însă o excepție, deoare
ce ta 1987 Paula Ivan, a de
venit, pentru prima oară, cam
pioană națională în aer Jiber. 
la Pitești, alergînd 1500 m în 
4:03,56 (pînă în acel an. cu 
echipa Olimpia, mal cîștigase 
titlul republican de cros). Mo
mentul de vîrf al activității 
sale l-a constituit însă, in ’87. 
Universiada de la Zagreb, un
de a fost dublă învingătoare, 
la 1500 m — 4:01,32 și 3 000 
m — 8:53,61.

In actualul sezon. Paula 
Ivan a devenit, in premieră, 
campioană balcanică, la An
kara. în cursa de 800 m, cu 
1:56.42 (unei dintre cele mai 
bune rezultate mondiale ta 
1988), campioană națională, la 
Pitești, pe 3 000 m — 8:50,72, 
Si a obtinut numai victorii ta 
concursurile din cadrul Mare
lui Premiu, la trei dintre *- 
cestea inregistrind. de fiecare 
dată, rezultatul cel mai bun 
din lume, la ora respectivă : 
Nisa (10 iulie) 4:00,14. Verona 
(27 iulie) 3:58,80 si. acum. 
Zurich (17 august) 3:56,22. Nu
trim speranța ra Paula Ivan 
să nu se... oprească aici, mai 
ales ta perspectiva apropiate
lor Jocuri Olimpice.

circa

Evoluții 
1 500 m ■ 
mătoarea

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Sîntem 
Paulei It 
pentru n 
românesc.

Campionatele Naționale de taler.

FINALE PASIONANTE AU ÎNCHEIA^
Surpriza a... mers pini la 

capăt, ta proba de skeet a 
Campionatelor Naționale de ta
lere, desfășurate ta poligonul 
Tunari din București : n-a eiș- 
tigat nici cel mai constant la 
taaM nivel, loan Tnmnn feare. 
tatre paranteze fte CA n-n

CICLISM

ți 
Chi- 

I. T. 
capă- 
ocu- 

finală

în organizarea UCECOM, eu 
sprijinul Asociației sportive 
Voința Ploiești, ei Adminis
trației de stat Loto-Pronosport 
si al Ministerului Comerțului 
Interior, după patru zile de 
întrecere, la Ploiești s-a în
cheiat oca de-a 32-a ediție a 
„Cupei Votata" ta delisn.

Ultima etapă, desfășurată pe 
un traseu deosebit de Ditonesc. 
a avut două părți distincte. 
Prima, lentă, animată doar de 
sprinturile 
(primul a 
urmat de 
Miirza) si 
ordire. Cr.
si A. CHwewilu). Ptaâ ta câ- 
tărarea de pe munSele Pă-

de la Tîraoviste 
trecut M. Făgăraș. 

C. Niertae si Ov. 
ăe la Pucioasa (ta 
Neagoe Or. Miuaa

duchiosu. unde a cistigat J. 
Skowranek, urmat de L. Ko
vacs »i A. Balasz, s-a men
ținut același ridai foarte lent, 
cicliștii narcurgînd 100 de ki
lometri ta peste 3 ore ! ! 
De-aici. insă. In partea a doua 
a etapei, ploniindu-se pe ser- 

a 
ie- 
in 
pc
18 

lipsit 
ocu- 

ul locului doi in dasamen-

rulaj 
de la 
treci nd 
50 km
:p de
au

nic. «rescind la 2:30. ta Cfan- 
Pioa. d ajungiod ta peste 4 
minute ta finaL

Ca si ta precedentele două 
etape, disputate joi, toarte bi
ne s-au comportat ti 
juniorii M. 
Lasz. acesta 
nai oe un 
clasamentul

Asa cum 
fiind mare, 
desprindere a 
sibiiă. victoria 
sprintul final, 
tapei : 1. Z.
4h37:16 (medie
2. L. Kovacs (Voința Oradea).
3. OL Cetea (Steaua). 4. 
Tîrlea (Voința Ploiești). 
C. Nieolae (Dinamo), 6. 
Baiavz (Voința 
toti ta același 1

_____ __ acum
Ttaiea ai M. Ba- 
s:tutndu-'e 

onorant loc 
general.
ana arătat.

orice încercare de 
devenit irnpo- 
declzind î-se la 
Clasamentul e- 
Albin (Start) 

orară 37 km).

ta fi
ll ta

viteza

tu

Circuitul F. R. Tenis de la Brașov

M
5.

Al. 
i CSuj-Napoea). 
timp.

general: 1. K.
14bM:13. 2. L. 
sec.. X Z. Albin. 
Nieolae. la 1:42

. . (Dinamo). la 
Skowranek, la 2:25.
ediție.

FAVORITI Î\VI\GĂTORI DETASATI

4—6.

La băieți, deși au Epsit unii 
tenismanâ fruntași, aflați la tur
nee în străinătate, disputa pentru 
ocuparea unui loc intre cel 16 Ju-

îoe tai ta teaj > 1st aenesar an 
de bara; ac S prerrraleny: Dl Ftarcsna <Rii l— le*D, A. A- 

vzaa tDteaoo Duureșta. B. La- 
oee (COAG Boeureșs). B. Pta- 
tadU (Petromar Ccoieanța) șt M 
Naacr (UR3IS București). A dș- u«ac Dan Fteresc'a.

Reveciad ta coocursut propriq- 
ria. esae de remarcat tapcul e*. 
fără a Se ridica ta o cotă vajo- 
ricâ soperioeră. Ctprtan Porumb 
(CCIAG Baeome-fO» ți colegul de 
etub L. Vespan fei aveau să-ți 
dispute $1 finala), ea șl Beta Mo- 
zeș și Cătălin Chițeș (ambu Di
namo Brașov) au dovedit ma: 
multă prospețime și o mai bună 
pregătire. Chițcș, de exemplu, i-a 
scos din cursă pe câștigătorul 
turneului de la Cimpina, Răzvan 
Constant! nescu.

Mai mobil șl mal decis în fi
nalizări, Porumb l-a întrecut in 
finală cu 6—0, 6—4 pe Vespan, în 
mai puțin de o oră de joc. Pro
bele de dublu s-au soldat cu...

Wiatr (Start) 
Kovacs. Ia 50 
la 109,4. C. 
X C. Cămtasa 
2:18. 6. J. “

Această 
foarte bine, a scos din 
iveală mai vechile metehne ale 
rutierilor noștri, de ele profi- 
tînd cu promptitudine cei 5 
sportivi polonezi care au ob
tinut. fapt singular in 
ani. toate victoriile de 
precum și locurile 1 si 
clasamentul general. Și 
cu numai o săptămină înaintea 
startului ta ..Turul României", 
ceea ce poate să fie un serios 
semnal de alarmă !

organizată 
nou la

ultimii 
etapă. 
3 in 

asta

Horoțiu SIMA

w

ȘTIRI DIN HOCHEI
• IN CADRUL PROGRAMULUI 

DE PREGĂTIRE a loturilor re
prezentative de hochei, federația 
a organizat la Miercurea Crac o 
tabără de tostruire pentru portari 
sub conducerea unul colectiv de 
tehnicieni alcătuit! din Iordan 
Dumitru. Remus Bianu șl Zoltan 
Czaka. Au luat parte 27 de spor
tivi, majoritatea copii Șl juniori. 
<Se ’a toate echipele din țară. 
Timp de 10 zile s-a lucrat intens 
pentru pregătirea fizică generală 
șl specifică pe gheață, au fost

exersate scheme tactice de bază. O atenție deosebită s-a acordat 
însușirii tehnicii portarului în 
jocul modern. Activitatea sîrguin- 
cioasă a sportivilor participants 
s-a bucurat de întreg sprijinul 
oferit de C.J.E.F.S. Harghita și 
Sport Club Miercurea Ciuc.
• O REPREZENTATIVA divi

zionară a plecat Ieri la Mosco
va, pentru a lua parte la tradi
ționalul turneu dotat cu „Cupa 
Sovietskl Sport".

„prins" nici finala...), nici re
centul recordman național cu 
maximum posibil, 200/200 de ta
lere sparte. Attila Ciorba. Ci. 
Dumitru Gazetoviei, în mod 
absolut meritat, eăd a totalizat 
197 t-d. ta concursul propriu- 
zia, eo unul mai nuli deci: 
Ciorba ți co două ma; muh de
cât Buduru, cei doi principali 
adversari. Finala a consfințit 
ierarhia : mal tatii a cedat 
Buduru 0a postul 3), apoi, la 
postul următor, ți Serba. 
Ambii au lăsat astfel drum li
ber viitorului campion, ea re 
deși a greșit la rtadul său. la 
postul 6. a reușit să-ți păs
treze diferența față de cei doi 
urmăritori ai săi. Dintre cei
lalți finaliști, bine s-a compor
tat Cărbunaru, unicul cu 25/25 
t-d.. fapt 
cui 4 al

Cea de 
proba de 
ea cu o
Floria Baban a condus de la 
cap la cap proba propriu-zisă, 
încheind cu un frumos 193 t.d.. 
urmat La două talere de Titu 
Vlădoianu (să consemnăm un 
net progres al acestor doi tră
gători. față de concursurile an
terioare și chiar față de edi
țiile trecute ale „naționalelor"). 
Finala insă a incheiat-o cu 
doar 22 t.d., stressul jucîndu-i 
festa și permițînd lui Vlădoia- 
r.u (24/25 t.d.) să-l egaleze la 
pu"ctajul general (215 t.d.) și 
să-l întreacă grație scorului 
maj bun din ultimul act al în
trecerii.

Să mai consemnăm și saltul 
fetelor in ambele probe, mai 
cu seamă cea de skeet avînd un

care l-a urcat pe lo- 
clasamentului final.
a doua finală, din 
trap, s-a încheiat ți 
surpriză : după ce

viitor ma 
sportive 
substanția 
Lia Mihal 
Cum ir.să 
pregătescJ 
dițiile ce| 
casă, 
să li 
mare 
cale, 
Baia Mari 

rezul] 
seniori : i 
pia) 215 
Dia) 215, 
(Steaua) I 
limpia (FI 
nu, C. Rq 
412 Al

limpiațȘM 
niuc (Oii] 
Tomitoiu I 
nioare : 1 
(Olimpia) 
năsescu (] 
men Hud] 
Iulia) 83 I 
zetovici I 
Ciorba (d 
3. D. Bul 
218 t ; d 
Gazetoviq 
bunaru) | 
mișoara I 
re 415 t, 
Iulia 414] 
Andrei (0 
lia) 172 t 
Baia Mar] 
dovan (CI 
1. F. Iepa 
ra) 186 t, 
Mare) 17 
Baia Mar

la 
se
du 
ta

4DM1KISTRAȚIA DI STAT LOTO-PRON
• Astăzi, slmbătă, 20 august 

:S38 este ULTIMA ZI pentru 
procurarea de bilete cu numerele 
favorite, precum și pentru depunerea buletinelor — _ _
la concursul de 
august I

PRONOSPORT 
duminică, 21

MULTIPLA• tragerea
LOTO de mîine, duminică, 21 au
gust va avea loc In București, 
in sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, începând de la ora 16.30. 
Accesul în sală este liber pentru 
toți cei Interesați. Aspecte de la 
operațiunile de tragere vor fi 
transmise la radio, pe programul 
I. în pauza transmisiunilor spor
tive de la partidele de fotbal a’e 
campionatului național. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate și în 
reluare, pe același program, la 
ora 22,30 (după emisiunea ..Pano
ramic Sportiv", o dată cu pro
nosticurile concursului PRONO
SPORT) și luni 22 august, la 
ora 8,55.

• Cont 
pifcinte ] 
vilrare cJ 
cială lim 
TEI", care 
guri suplu 
cial al sis

• NUN 
TRAGER 
AUGUST 
7 73 66 
extrageri 
70 67 32 
cîstiguri 3 
48.485 lei
• CIȘ3 

LOTO 2 
1988. Cai 
a 18.459 
a 17.039 
lei : cat. 
cat. 4 : ( 
221.25 a S 
a 100 lei.



IVANI PMGĂTIRI ASIDUI IA SPADA, 
S I PI MĂSURA SIVIRII „SESIUNI" Dl TOAMNĂ

17, 6
.4,37
17,62
>5.50
19,28
>0,72

I 
I

START !

ablauda 
succese. 

Hamului

’ILARA |

• I

Joi, fn penultima zi a pre
gătirilor dinaintea startului 
oficial, Iordănescu si Dumitriu 
III conduceau un antrenament 
mai mult cu caracter de fini
sare. După „porția" turelor, 
parcurse în tempo variat, com- 
ponentii lotului campion. cu 
excepția portarilor Lung si 
Liliac, isi reglau tirul, șutind 
la poartă, din mișcare, de ne
numărate ori. Si nu se poate 
spune că Iovan, Belodedici, 
Cireașă, Dan Petrescu, Rota
ri», Hie Dumitrescu, Măstăcan, 
Bunaciu si Stan, ca să-i nu
mim si pe cîtiva dintre noii 
sosiți la echipa din Ghencea, 
depuneau mai puțin zel decît 
coechipierii din linia tatii. 
Lăcătuș și Pena, oameni de 
gol prin vocație si prtnir-o 
pregătire mai pe profil.

Lipseau de la „lecție" nu
mai cei care alcătuiesc grupul 
indisponibililor (destuii de me
re). Bumbescu, T. Stoica, Bă
lan. Piturcă. o situație care 
il ingriioreazâ. desigur, pe an
trenorul principal al echtoei. 
el văzindu-se nevoit să ali
nieze. pentru prima etapă, un 
..11“ lipsit de aportul a 5 ti
tulari (o jumătate din jucătorii 
de cimp). dacă îl punem la 
socoteală si pe Gică Popesc», 
aflat acum la Craiova.

„Pentru o oarecare perioadă 
de timp va fi greu ea forma
ția noastră să evolueze la tu
rația maximă, aceea din sezo- 
nut trecut. Așa cura te știe, 
intre componentii unei echipe 
se stabilesc anumite relații de 
joc. Și cum pină Ia restabili
rea completă a tuturor jucă
torilor accidentați va mai 
trece o vreme. vom încerca, 
și sper să revenim, să-i in
tegrăm, treptat, in mecanismul

echipei De unii dintre tinerii 
nou promovați in lotul nos
tru".

Interesați de lucrul atent, 
migălos, cu jucătorii tineri (ca 
de altfel oricare echipă dorni
că să promoveze, din rind în 
cind. elemente proaspete). cei 
de la Steaua. în frunte. fi
rește, cu dr. Valentin Stănes
cu, nu precupețesc nici un 
efort in scopul de a-i recu
pera. cit mai repede «i pu
tință. De actualii indisponibili. 
Se speră, astfel, ta roci sti Sa
rea pentru echipă — în ordi
nea gravității accidentărilor — 
a lui T. Stoica. Bumbescu. Pi
turcă si Bălan. De primul din
tre ei chiar înaintea tocului de 
la 7 septembrie ta detașare, 
eu Sparta Braga

Apropo de această importan
tă partidă, ta dorința de a 
cunoaște din timo potențialul 
viitoarei partenere de Întrece
re. antrenorul Anghel Iordă
nescu a văzut-o la lucru du
minica trecută, cind. în cadrul 
etape: a doua a campionatului 
cehoslovac. Sparta a dispus eu 
6—0 de Dunajska Streda.

Un scor care vorbește de la 
sine despre valoarea campioa
nei Cehoslovaciei. ..o echipă de 
talie europeană" aprecia Ior
dănescu, care dă nu mai puțin 
de 9 jucători lotului repre
zentativ. Un argument In plus 
pentru Steaua de a strînge si 
mai mult rândurile. în acest 
moment dificil pe care-1 tra
versează. în vederea punerii pe 
picioare a unui „11“ competi
tiv. O vor aiuta. desigur. în 
scopul propus si jocurile-test 
de la Barcelona, unde, săptă- 
mîna viitoare, ea va participa 
la un turneu de tradiție. în 
compania puternicelor echipe 
P.S.V. Eindhoven, Fenarol 
Montevideo si. firește, F.C. 
Barcelona.

Gheorghe NICOLAESCU

OBLIGAȚIILE CAMPIONATULUI CARE ÎNCEPE
Miine competitoarele din ediția nr. 71 a 

campionatului de fotbal se vor alinia la 
fluierul celor nouă arbitri care vor anunța 
începutul importantei competiții interne. Di
vizia A. Mai este nevoie să subliniem cu 
cită nerăbdare au așteptat miile si miile de 
pasionați ai fotbalului această „lăsare a 
steagului de start" ? Din informațiile venind 
din orașete-gazdă ale intîlnirâlor etapei inau
gurale reiese că stadioanele din Capitală, 
din Sibiu. Pitești. Galați. Constanța, Bacău, 
Oradea vor fi pline.

18 CONCURENTE. 18 OBLIGAȚII. Pentru 
a obține această ascensiune de ansamblu a 
prunei divizii De scara valorică este necesară 
contribuția tuturor participantelor. Or. cons
tatarea ce se desprinde din analiza ultime
lor ediții vorbește despre o tot mai slabă 
prezentă la capitolul calitate a celor mai 
multe dmtre competitoare. însuși faptul că 
i-a produs. De de o parte, o departajare 
Intre protagonistele Întrecerii — Steaua si 
Dinamo — si restul concurentelor si. mai 
departe, faptul că a dispărut si acel cvartet 
care domina, la un moment dat. cursa de 
34 de etape vorbește de la sine. Și-a făcut 
kxt. in sinul majorității echipelor, retrogra- 
danta mentalitate că singura rațiune a Pre
zentei lor pe prima scenă este aceea de a... 
nu retrograda. Descoperim rare excepții de 
la această stare de spirit, excepții numite 
Victoria sau Otelul, ambiții răsplătite de 
altfel de intrarea în cupele europene, gălă- 
tenii fiind — cum bine se știe — la prima 
lor apariție continentală. Mai mult curaj, 
mai mare îndrăzneală, abordarea de pe po
zițiile jocului ofensiv a fiecărui meci ar 
aduce cu siguranță eu totul alte satisfacții - 
echipelor care se complac in rolul de „com
ponente ale plutonului". Ce le-au oferit, ta 
fond, tacticile defensive, de exagerată pru
dentă ? _Nu tot înfrângeri, uneori la mare 
diferență ? Campionatul are nevoie de 18 
contribuții reale la capitolul calitate.

MASURILE FORULUI DE SPECIALITATE 
elaborate și aflate (oele mai multe) în sta
diul aplicării pot contribui la o creștere a 
atractivitătii si echilibrului (de jos în sus) 
a noii ediții cu condiția de a fi înțelese si

realizate în spiritul în care au fost 
cepute. Trebuie să salutăm în primul 
operativitatea si echitatea care au stat 
baza alcătuirii programului. Sistemul elaborat 
de forul de specialitate a eliminat prelun
gitele «minări ale stabilirii ordinii jocurilor, 
a adus, si la capitolul delegări de arbitri, 
inovări care elimină suspiciunile și nemul
țumirile. Rămine, cum arătam, ca toate clu
burile si asociațiile din cele 
ale performanței, unde sînt 
sprijine eforturile F.R.F. în 
si ia celelalte domenii unde 
sînt preconizate.

con- 
rind 

la

trei eșaloane 
aplicate, si 

aceste direcții 
alte inițiative

ÎNTRE APARIȚIILE PROMOVATELOR ȘI 
REPLICILE CONSACRATELOR. Sigur că. la 
fiecare început de campionat, un punct de 
interes U reprezintă intrarea in competiția 
de primul grad a promovatelor. Anul acesta 
ele sînt. se știe. F.C. Farul Constanța. F.C. 
Inter Sibiu si F.C. Bihor. Reprezentante alt 
unor orașe care, fie in trecutul apropiat, fie 
ta cel mai Îndepărtat, au mal figurat pe 
..harta Diviziei A", cele trei cluburi ne pre
zintă o Premieră în privința echipei care 
realizează intrarea în ,.A“ : F.C. Inter Sibiu. 
Așteptăm replici fotbalistice pe măsura in
teresului cu care Constanta. Sibiul și Oradea 
întâmpină revederea cu Divizia A. Celelalte 
15 rfnt mai vechi sau mai puțin experimen
tate, formații de pe prima scenă. Obiectivul 
final, principalul scop al întregii campanii, 
îl constituie o comportare superioară in cam
pionat si in partidele internaționale. Numai 
acest criteriu rămîne concludent si obiectiv. 
Deloc secundar, capitolul disciplină consti
tuie o condiție esențială a atingerii perfor
manței. Or. în această privință, s-au înre
gistrat numeroase „semnale de alarmă" chiar 
in perioada pregătirilor, cartonașele galbene 
Si roșii apărînd cu o regularitate... dezar
mantă. Privite în perspectiva severității re
gulamentare manifestată de arbitrajele in
ternaționale, comportările în afara sportivi
tății si regulilor jocului devin si mai grave

Așteptînd eu multe speranțe noua ediție a 
campionatului să Ie urăm celor 18 concu
rente mult succes !

Eftimie lONESCU
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• ȘTIRI • ȘTIRI •
• F.C.M. BRAȘOV — EPA1AKNACA (CIPRU) 1—0 (1—0).

Unicul gol a tost mamcat de Ci- 
gan (min. 33). (C. Gruia, coresp.)
• CAKPAȚI BRAȘOV — TRAC

TORUL BRAȘOV 2—1 (2—0). Au
torii golurilor : Pop țmin. «), 
Pascu (min. #6), respectiv Han 
drea (min. 66).
• POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

JIUL PETROȘANI l—O (0—0). A 
Înscris : Bozeșan H ftniti. 76). 
(C. Crețu, coresp.).
• cupa politehnica desfă

șurată la Iași a revenit echipei 
studențești care a Întrecut In fi
nală pe C.r.R. Pașcani eu scorul 
de 5—3, după executarea lovitu
rilor de la 11 m. Pentru xxsu- 
rlle 3—4 : Oțetal Galați — S C. 
Bacău 5—0 (3—0).• CHIMIA KM. V1LCEA — 
PETROLUL PLOIEȘTI 1—3 (0—1). 
Au marcat : Tudoraehe ifiita. K), 
Niță (anin. 80), respectiv Tocna 
(min. M) ți L Manea ttoln. 70 
și »1).
• INTER VASLUI — CKAH- 

LAUL P. NEAMȚ 1—1 (1-0). 
marcat : Sandu (min. •> pervtru 
gazde, respectiv Cepoi șmin. M). 
(M. Florea — coresp.).
• ELECTROPUTERE CRAIOVA 

—A.S. PAROȘENI 0—0 (4—0). Au 
înscris : Firăncscu (3), Petrițor 
(2), Olaru, Calafețeanu șl Luță 
(N. Costin — coresp.).
• C.S. PROGRESUL BRĂILA

— F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
cea 2—1 (o—0). Autorii golurilor: 
Popoacă și Pirlog pentru local
nici, respectiv Iama nd i, (M. Ior- 
ga — coresp.).
• C.F.R. TIMISOARA — UNI

REA SINNICOLAU MARE 3—1 
<1—0) • Au marcat : Dudaș, MaLa- 
'u și Sloicovici, de ta gazde, 
respectiv Deac. (c. Crețu — coresp.).
• AUTOBUZUL A SUSȚINUT 

DOUA MECIURI .AMICALE PE 
TEREN PROPRIU. Miercuri, eu 
i.u.p.s. chitila, de care a dispus 
Cu 6—2 (3—0) șl joi, cu Dună
rea Călărași cu care a terminat 
ia egalitate : 0—0. Miine, la Ur- 
ziceni. Autobuzul va întilni for
mația locală Unirea, (N. Tokacek— coresp.).
• AVtNTUL REGHIN — MINE

RUL BAIA SPRIE 2—0 (2—0). Au 
înscris : Săndulescu (tain. 18) și 
Naghi (min. 23). (i. Ormenișan
— coresp.).
• SELECȚIONATA DE JUNIORI 

’89 va pleca astăzi în Iugo
slavia în vederea participării la 
Campionatul Balcanic. Prima par
tidă a tinerilor noștri „tricolori“ 
este programată pentru miine, în 
localitatea Vrnjacka Banja, în compania selecționatei Albaniei, 
iar cea de a doua, ta 23 august, 
în orașul Kraljevo, cu Turcia.

LOTURILE CELOR 18 ECHIPE
STEAUA
• Antrenori : Anghel Iordă

nescu si Dumitru Dumitriu.
• Lotul : Lung. Liliac — 

portari. Iovan, Bumbescu, Be
lodedici, Ungureanu. D. Pe
trescu, Cireașă. Bunaciu. T. 
Stoica, L. Bălan. Rotariu, I. 
Dumitrescu. Hagi. Balint. Măs
tăcan. Lăcătuș. Piturcă. I. Co- 
joearu, La scont. Pena si L Stan
— jucători de cimp.

DINAMO
• Antrenori : Mircea Ln- 

eeseu si Florin Cheran.
• Lotul : D. Moraru, Sielee, 

Tene — portari. Viscrcanu. 
Rednie, A. Nieolae. Andone. 
B. Bucur. L Varga. Sabon, 
Nieoară. Mateut. Lupu. Sabia 
Lupescu. Orac. Do eh ia Vaisco- 
viei. Cămătaru. Rădueioia. TL 
miș si Mihăeseu — jucători 
de cimp.

VICTORIA
• Antrenori : Florin Hala- 

gian si Gheorghe Timar.
• Lotul : Nițu, Rotăreseu, 

Pavel — portari. V. Cojocaru, 
S. Bălan, Zare. Mirea. Topo- 
linschi, Ursu, D. Daniel, C. 
Solomon, Ursea. Coras. Lais, 
Dican. I. Fulga. Uiesan. M. 
Damaschin, Tîră. Culcear — 
jucători de cîmp.

OȚELUL GALAȚI
• Antrenori : Cornel Dinu 

Si Ion Sdrobiș.
• Lotul : Călugăru. Gh. Po

pa — portari. Borali. Angheli- 
nei, Agiu, I. Gigi, G. Popescu, 
Baicea, Budacă, Burcea, Han- 
ghiuc. M. Stan, Oprea, Maleș, 
Profir. Chebac. Ralea. Antohi, 
O. Popescu. Drăgoi. Podoabă
— jucători de cîmp.

UNIVERSITATEA CRAIOVA
• Antrenori : Gheorghe Con

stantin. Nieolae Zamfir si Du
mitru Marcu.
• Lotul : Gherasim. Crișan, 

Mateescu — portari Ad. Po
pescu, E. Săndoi. Cioroianu, 
N. Zamfir, Mănăilă. Irimescu. 
Gh. Ciurea. Bica. P. Badea. 
Geolgău. Bîcu. Șt. Stoica. Nea- 
goe. Ghiță. Bită. Pigulea — 
jucători de cîmp.

FLACARA MORENI
• Antrenori : Ion NunweiRer 

si Spiridon Niculescu.
• Lotul : Do hot, Zlotea —

portari. G. Radu. Purdea, 
Dragnea. Butufei. Beldie. Nis
ter. N. Stănescu. C. Pană, D. 
Sava. M. Pană. Movilă. Dumi- 
trascu. Văidean. Chiriță. Lala, 
Marcu, Stere — jucători de 
dmp.

CORVINUL HUNEDOARA
• Antrenori : Ion V. Ionescu 

Si Michael Klein.
• Lotul : M. Ioniță. Bîzoia- 

nu. Groza — portari. Bardae, 
Bejenaru, Stroia, Tîrnoveanu, 
Meszaros. Bulgaru. Ardelean, 
BeMiner. Cocaa. L Pe teu. NIc- 
ța, Suciu. Klein, Ilaș, Burlan 
Tețileanu. R. Gabor. Hanganu. 
Bozga. Postolache. Nută. Cos- 
tăcbeseu — jucători de cîmp.

F.C.M. BRAȘOV
• Antrenori : Costieă Ștefă- 

aescu si Dumitru Anescu.
• Lotul: Polgar, Santa, Tode- 

riciu — portari, Comănescu Șu- 
lea, I. Naghi, Pătru, E Moldovan, 
V. Ștefan. Ghergu. I. Pîrvu, 
N. Bucur. Serbănică. Avădanei, 
S. Drăgan. Caciureae. Petrus. 
Andrasi. Terhes. Cigan. Barbu, 
Selimesi. Tikosi — tocători de 
cimp.

F.C. ARGEȘ
• Antrenori : Dumitru Ni- 

oolae-Nicușor si Tănase Dima.
• Lotul : Speriatu. Hristea 

— portari. Voicu. D. Pîrvu, 
Stancu. Eduard. P. Tănase. 
Simion. Vilău. D. Ștefan. S. 
Badea. D. Ionescu. Bănută, 
Tirchineci, M. Marcel. Miftode, 
C. Pană, Grigoriu. Vlădoiu, 
Gheoacă, D. Zamfir, Ignat — 
tocători de cîmp.

„U“ CLUJ-NAPOCA
• Antrenori : Remus Vlad 

si Alexa Uifăleanu.
• Lotul : Cavai. Iașko. Pru- 

nea — portari. Pojar. Neamțu, 
Popicu. Doboș. Teodorescu. 
Blaga. Gherman, M. Stoica. 
I. Moldovan. M. Popescu. L. 
Moldovan. Bănică. Cr. Sava, 
Boeru. Cadar. Biro — tocători 
de cîmp.

A.S.A. TG. MUREȘ
• Antrenori : Bujor Hălmă- 

geanu si Florea Ispir.
• Lotul : Naște. Varo. Sik- 

lodi — portari. Szabo. Jenei, 
Botezam Fodor. C. Moldovan.

Z. Naghi. Mathe, A. Stoica, 
Eros. C. Die, G. Andrei, Kiss, 
T. Gabor, L Minea. Szigeti. 
Szanto, L. Moldovan, Ciorceri, 
Albu, S. Mihai, Pintea — ju
cători de cîmp.

SPORT CLUB BACĂU
• Antrenori : Nieolae Vătafu 

Si Ion Munteanu.
• Lotul : C. Cimpeana, Ar- 

vinte — portari. Andries, Bor- 
cea, Vasilache. Arieni, Jercă- 
lău. Ciudin, Penoff. I. Marin, 
Agachi. Burleanu, Tismănaru, 
Ivanov. C. Popovici. Fișic, 
Florian. Șoiman. Setatele, G. 
Fulga. Grigoras. Andronie, Cos- 
tinescu — jucători de cimp.

RAPID BUCUREȘTI
• Antrenori : Ihe Greavu si 

Ioan Pop.
• Lotul : L. Toader. Barba, 

Istode — portari. Marinescu, 
Vlad. Matei, Rada. Balaur. 
Mustățea. Pal, Bacos. Cîrstea. 
Goanță, Drăghici, L Tănase, 
St. Popa. L. Hie. L Damaschin, 
Augustin. L. Bozeșan, Ciolpo- 
nea, Vameșu — jucători de 
cîmp.

SPORTUL STUDENȚESC
• Antrenori : Mircea Dridea 

Si Nieolae Tănăsescu.
• Lotul : I. Mânu. Voicilă, 

Lucescu. Cristian — portari. 
M. Mihail, C. Pană, G. Iorgu- 
lescu. Pologea, M. Popa, Ciu- 
că, Necula, Cristea. Ticleanu, 
I. Munteanu. Achim, Mărgărit, 
Olteanu, Tîrlea, Stanici. S. 
Răducanu, V. Iorgulescu. Lucaci 
— jucători de cîmp.

F.C. OLT
• Antrenori : Silviu Stănescu 

și Marian Bondrea.

• Itetu'l : Stîngaciu, 8. du
rea, Anghel — portari. Bogd»- 
niuc. Cazangiu. Mihali. D. 
Minea, Ruse, A, Popescu. O. 
Ciobanu, P. Răducanu, R 
Munteanu, M. Popescu. Ettt- 
mie. Pistol, C. Gheorghe. B. 
Moraru. M. Ene. V. Papa. 
Turcu, Craiu, A. Georgesau. 
Dudan — jucători de cîme.

F.C. FARUL CONSTANȚA
• Antrenori : EmanoiI HaaaU 

Si Ion Constantinescu.
• Lotul : Gîrjoabă, Băută

— portari. Tufan. A. PopovieL 
Dinu, Dumitru, Băjcnaru. Că- 
mui. Tătăran, Dorobantu, Na- 
deleeearu. St. Poetcu. Ievăaea- 
cu. Ivan. Birbora. Duda, Msw- 
gri. Zahiu, M. Popa. Funda, 
R. Manca — jucători de «fin®.

F.C. INTER SIBIU
• Antrenori : Constantin Ar

deleana si Viorel Hiza.
• Lotul : .Alexa, M. Vasila, 

C. Radu — portari. Laurenția. 
Colora. Boar. I. Ene. Dobrată. 
B. Popescu. Armenean. Coa
ma, Majaru, Jurcă. M. Stă- 
nescu, Șoarece, L. Ciobanu. 
Birsan. C. Zamfir. M. Radu, 
Cașuba, Văsii — jucători de 
cîmp.

F.C. BIHOR ORADEA
’ • Antrenori : Viorel Mate- 

ianu si Paul Popovici.
• Lotul : Lăzăreanu, Blid, 

Balasz — portari. Borza. 
Biszok, Brukenthal, Bticico, 
Baba, Balas. Weisscnbacher, 
Ciocan, N. Mureșan. lie, Ti
mas. Mandoca, Szeneș, S. Pop. 
Mujnai, C. Georgescu. O. I*- 
zăr. Strâmbei, Cosfea. Toderas
— jucători de cîmp.

După 70 de ediții ele Cdmpionatulul

LOTUL U E F A. ’90 EVOLUEAZĂ IN CEHOSLOVACIA

AGERII I Lugust I 
fte 25% 
|1 100% I

a 4.260 I 
829 lei : *
cat. 5 : ,
1.696,50 |

Lotul U.E.F.A. ’90 care, nu 
peste multă vreme, va ataca 
preliminariile Campionatului Eu
ropean de juniori I (într-o gru
pă cu Austria., Spania și Dane
marca) și-a reluat pregătirile 
în noul sezon. El a fost convo
cat în ziua de 16 august pentru 
un stagiu de pregătire, perioadă 
în care a susținut si 4 meciuri 
de verificare.

Marți, 23 august, lotul se va 
deplasa în Cehoslovacia, unde 
va participa la întrecerile tradi
ționalei Cupe „Iosef Vogl“, a- 
junsă la o ediție jubiliară, a 
10-a. La competiție urmează să 
particioe 12 echipe de juniori, 
împărțite în două serii : Ceho
slovacia. România, Rapid Viena, 
Dukla Praga. Slavia Praga, 
Zbrojovka Brno (seria A), Un

garia, F.C. Bologna. Dusseldorf, 
Bohemians Praga, Sparta Praga. 
Intîr Bratislava (B). Meciurile 
din serii se vor disputa în loca
litățile A eai și Strahov, iar tur
neul final (locurile 1—4). pe sta
dionul S arta din Praga.

Antrenorii Gheorghe Staicu și 
Marin Țițeica au convocat ur
mătorii jucători : Colccag, Ciocă 
(portari) Bereș. Artimon. Hei- 
diner. Dicti, Gabor, Moisescu, 
Iliuță. Deaconu, Țicu, Năstase, 
Gane, E»*ly, Deniian, Ionescu.

DEȚINĂTOARELE TITLURILOR
• STEAUA : (13 titluri) : 1951 ; 1952 : 1953 ; 1955 ; 1959»

60 ; 1960/61 ; 1967/68 ; 1975/76 ; 1977/78 ; 1934.85 ; 1985/86 ;
1986/87 ; 1987/88.
• DINAMO : (12) : 1955 ; 19bl/62 : 1962/63 ; 1963/64 ;

1964/65 ; 1970/71 ; 1972/73 ; 1974/75 ; 1976.77 ; 1981/82 ; 1982/83 ; 
1983/84.
• VENUS BUC. : (8) : 1919/20 ; 1920/21 ; 1928/29 ; 1931/32 ; 

1933/34 : 193637 ; 1938/39 ; 1939/40.
• CHINEZUL TIMIȘOARA : (6) : 1921/22 ; 1922/23 ; 1923/ 

24 ; 1924/25 : 1925/26 ; 1926/27 ; U.T.A. (6) : 1946/47 ; 1947/48 5 
1950 ; 1954 ; 1968/69 ; 1969/70.
• RIPENSIA TIMIȘOARA : (4) : 1932/33 : 1934/35 ; 1935/ 

36 : 1937/38.
• PETROLUL PLOIEȘTI : (3) : 1957/58 ; 1958/59 ; 1965/ 

66 : ..U“ CRAIOVA (3) : 1973/74 ; 1979/80 ; 1980/81.
• OLIMPIA BUC. : (2) : 1909/10 : 1910/11 : COLENTINA 

BUC. (2) : 1912/13 ; 1913/14 ; F.C. ARGEȘ (2) : 1971/72 ; 
1978/79.
• UNITED PLOIEȘTI : (1) : 1911/12 ; ROMAM. BUCU

REȘTI (1) : 1914/15 ; PRAHOVA PLOIEȘTI (1) : 1915/16 
C.S. COLTEA (1) : 1927/28 ; JUVENTUS BUC. (1) : 1929/30 : 
U.D.R. (1) : 1930/31 : UNIREA TRICOLOR BUC. (1) : 
1940'41 : I.C. ORADEA (1) : 1948/49 : RAPID BUC. (1) : 
1966/67.



MĂȘUI NICOLAI CEAIJȘFSCU,
uÎMPRHĂ CU E1ENA CEAUSESCU,

AU INAUGURAT LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚIE
Turneul Prietenia la rugby

SPORTIVII NOȘTRI, 17 ESEURI

A CENTRULUI CONSILIILOR
ALE DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI

NAȚIONALE
REVOLUȚIONARE

s

(Urmare din pag. 1)

«istă posibilitatea de a se di
minua capacitatea inițială, prta- 
ir-un sistem simplu de compar
timentare.

An fost examinate, totodată, 
proiectele de amenajare, ta •- 
eeeași zonă, a unui lac cu su
prafața de 145 de hectare și a 
naiH parc de agrement de 55 
de hectare, ce vor integra noua 
clădire intr-un cadru natural 
pitorese. Lacul, te realizarea 
căruia se înregistrează de pe 
acum ritmuri înalte de lucru, 
va reprezenta — prin volumul 
său de 10 milioane de metri 
eubi de apă — eea de-a doua 
«nare acumulare de apă a Ca
pitalei, după lacul Dîmbovița. 
Pe lingă funcționalitatea hi
drotehnică, lacul și-o va adău
ga ți pe aceea sportivă și de 
agrement.

In aplauzele și ovațiile celor 
prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, invitați in perime
trul ta care se execută turnarea 
fundațiilor noii clădiri, aa a- 
țezat la temelia construcției 
cilindrul de oțel inoxidabil con- 
ținind pergamentul pe care se 
află scris vibrantul mesaj ce 
va purta prin timp mărturia 
clipelor memorabile cind în
cepe să fie pusă ta operă o 
nouă și impresionantă ctitorie 
a acestei glorioase epoci. Semn 
al inaugurării oficiale ■ 
lucrărilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au turnat simbolic 
cîte o cupă de beton te fun
dația clădirii. Momentul solemn 
a fost marcat de entuziaste 
orale șl aclamații.

Sutele de constructori, îm
preună eu miile de locuitori ai 
orașului au aplaudat îndelung, 
aa scandat cu putere „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
poral !“. Ei aa exprimat ți ta 
acest fel aprobarea deplină a 
tuturor cetățenilor față de am
plul pre ■am de sistematizare, 
Înnoire și înfrumusețare a 
Bucureștiului, atașamentul de
plin față de politica partidului 
ți statului de dezvoltare eco- 
nontico-socială a țării, de în
florire a tuturor localităților și 
județelor patriei noastre so
cialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, s-au în
dreptat, apoi, spre vastul șan
tier de amenajare complexă a 
riului Dîmbovița, o altă ctito
rie reprezentativă a epocii de 
mărețe înfăptuiri inaugurată 
de cel de-al IX-lca Congres 
al partidului. Albia nouă a 
riului, pe întregul său parcurs 
urban, oferă acum 
un 4 amenajări 
mari proporții, 
funcționalitate 
Este șl aceasta 
substanțială la 
dernizare urbanistică a 
talei și, totodată.
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talei și, totodată, o mărturie 
a forței și capacității creatoare 
a poporului român, a poten
țialului mereu sporit al eco
nomiei noastre socialiste.

Vizita a început Ia podul Mi
hai Bravo, Ioc ce oferă o ima
gine panoramică a parcursului 
innoit al Dîmboviței, precum și 
a zonelor Învecinate.

împreună cu specialiștii pre- 
zenți aici, au fost examinate 
aspecte ale amenajării Lacu
lui Văcărești ți parcului ce va 
lua ființă in imediata sa ve
cinătate.

Parcurgind traseul Dîmbovi
ței spre ieșirea din București, 
coloana oficială de mașini s-a 
oprit, apoi, te podul Vitan. Ca 
șl celelalte U poduri din peri
metrul urban al municipiului, 
podul Vitan, cel mai mare din
te» ele, a fost construit 
tr-oa timp record. Ca o 
ehidere centrală de 17 
și două deschideri 
IM metri, podul Vitan, 
vărată lucrare de artă, u 
nolit te formă de boltă, 
destinat să faciliteze 
țte, una din viitoarele 
ale Dîmboviței, aceea 
ment nautic.

A fost vizitat, apoi, . 
sting al rîului Dîmbovița, no
dul hidrotehnic de la punctul 
„Sere”, situat la circa 800 me
tal ta aval de podul Vitan.

La nodul hidrotehnic Popești 
șl ta alte puncte de lucru ale 
vastului șantier, secretarul 
general al partidului a făcut re
comandări menite să faciliteze 
grăbirea ritmului de execuție, 
a dat indicații privind amena
jarea malurilor, a construcțiilor 
ce urmează să fie ridicate în 
această parte a Bucureștiului.

Ia drum spre centrul orașu
lui, au fost străbătute cîteva 
cartiere noi, în care au fost 
construite ta ultimele două de
cenii mH de apartamente, ilus- 
trtad semnificativ amploarea 
deosebită a programului con
strucțiilor de locuințe aflat ta 
curs de Înfăptuire ta Capitală.

Pe Întregul traseu, tovarășul 
Nieotee Ceaușescu și tovarășa 
Beau Ceaușescu au fost 
' li**1 eu entuziasm 
bueareșteni.

Tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
ceilalți tovarăși din 
partidului și statului s-au oprit, 
apoi ta piața ce marchează 
punctul terminus al bulevar
dului Victoria Socialismului.

Reține atenția ta mod de
osebit preocuparea de a se 
asigura e arhitectură viguroasă 
și armonioasă întregului ansam
blu eare conturează noul și 
elegantul bulevard, de evidentă 
originalitate urbanistică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat felicitări și a apreciat 
activitatea constructorilor, ce- 
rînd aă se acționeze pentru 
finalizarea intr-un timp oii 
mai scurt a lucrărilor.

ta continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
ea tovarășa Elena Ceaușescu, 
ea ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui aa făcut o vizită pe șan
tierul de construcție a Casei 
Republicii.

Această operă arhitectonică 
monumentală se află intr-un 
stadiu avansat de construcție. 
Mindri de marea cinste ce le 
revine de a înălța acest Impu
nător edificiu, constructorii — 
muncitori, proiectanți, ingineri, 
arhitecți — au intimpinat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu 
ea eele mai alese sentimente 
de stimă și prețuire, expri- 
mindu-șl profunda recunoștință 
pentru sprijinul permanent,

pentru indicațiile și orientările 
date ea prilejul 
vizite efectuate _  _
Înălțării acestui edificiu, defi
nitoriu pentru epoca pe eare o 
trăim.

La diferite niveluri ale impu
nătorului edificiu, au fost vi
zitate spații eu diverse des-

numeroaselor 
în timpul

ACTUALITATEA ȘAHISTA
S- Încheiat cea de-a 55-a e- 

dltle a campionatului unional. Pe 
primele locuri s-au clasat, 
la egalitate, marii maeștri 
Gări Kasparov și Anatoli Kar
pov. care au totalizat cîte 11,5 
puncte din 17 posibile. Pe lo
curile 3—4 s-au clasat Salov și 
lusupov. cu cîte 1# puncte. In 
ultima rundă. Beliavsk: a pier
dut la Gavrikov, iar partidele El- 
vest — Karpov. Kasparov — 
Einhorn, Smlrin — Sokolov, Iu- 
dasin — Gurevici, Salov — Ivan- 
ciuk. Halifman — Iusupov s-au 
terminat remiză. Conform regu
lamentului, Kasparov și Karpov 
vor susține un meci de baraj.

IN MECIUL CU BULGARIA!
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de lucru. S-* evidențiat faptul 
<4 h « mare parte din su
prafața clădirii lucrările de 
construcție suit terminate. S-a 
evidențiat faptul eă se află în 
Plină, desfășurare și finisare 
lucrările de ornamentare în 
spațiile destinate activităților 
principale și s-a trecut la 
montare* șl amplasarea ele
mentelor funcționale și deco- 
0*^7, * ‘•î1® rone,e Clădirii. 
Se distinge încă de pe acum 
estetica deosebită, precum și 
măiestria executării acestor im
portante lucrări.portante ______

De pe terasa ultimului nivel 
al Casei Republicii, 
Nicolae Ceaușescu, wvarașa 
Elena Ceaușescu, toți cei pre
zenți aa admirat perspectiva 
oferită de marele bulevard 
•Victori* Socialismului". Pe a- 
ceast* mare arteră * Bucureș
tiului se află ta construcție și 
alte edificii social-culturale de 
o deosebită importanță, între 
care Biblioteca Națională, iar 
recent s-a hotărit și construirea 
Centrului Național de Cultură 
și Educație „Cîntarea Româ
niei". Au fost date explicații 
șl in legătură ea alte obiective 
de anvergură aflate ta con
strucție ta apropiere* Casei 
Republicii, intre care Casa 
Științei, Culturii șt Invâțămin- 
tulnl, precum șl sediile unor 
ministere, ale unor instituții 
centrale și organizații obștești.

Vizitare* marilor obiective 
din Capitală, prilejuită de 1- 
naugurare* lucrărilor de con
strucție 1* Centrul Consiliilor 
Naționale ale Democrației Mun
citorești Revoluționare, orientă
rile și indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
constituie un puternic și mo
bilizator imbold pentru munca 
miilor de constructori de pe 
șantierele de investiții, ale tu
turor oamenilor muncii de pe 
Întreg euprinsul țării, care iși 
intensifică eforturile in vederea 
obținerii unor rezultate cit 
mai bune în producție, a unor 
realizări de prestigiu 
întrecerea socialistă.

La încheierea vizitei 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați din nou, eu de
osebită însuflețire de construc
tori, de un mare număr de 
bucureșteni aflați Ia acea oră 
pe marile artere ale Capitalei.

Și această vizită, eare a pus 
pregnant ta evidență mari și 
reprezentative înfăptuiri ale 
socialismului. a demonstrat 
grăitor că, la a 44-a aniversare 
a măreței victorii din 
1944, poporul 
șează strins 
partidului, 
său general 
ereațiile sale,

tovarășul
Ceaușescu, tovarășa

GABROVO. 19 (prin telefon, 
de I* trimisul nostru special). 
Debut bun al tinerilor noștri 
rugby ști ta Turneul Prietenia, 
în partida eu reprezentativa 
țării gazdă s 8#—8 (44—0). Un 
scor-fluviu, care reflectă neta 
diferență existentă între rug- 
byul practicat ta cele 
țări. Sportivii noștri au 
60 de minute ..ca ia carte", 
după care au oprit motoarele, 
gindindu-se ta partidele 
grele care vor urma si 
deosebi la... finala de 
minică după-amiază. cu echi-

două 
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§ pa" Uniunii Sovietice. Juniorii 
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si a primirii a nu- 
puncte. au cedat si

§ arătat net
§ rile făcute 

în oartida
Germane 
8—8) sl. 
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fizic, st moral.

Victoria rugbyștdor noștri a 
fost obținută prin 17 eseuri 
( 1). Autorii lor sînt Brici 
(3). Cristea si Szvercsak cîte 
2. Rădoi, Șerban. Popescu, Gîr
bu, Ne greci. Drăguceanu. 
rigiu. Sandu, Spătăreanu 
MazHu ; sase eseuri au

s
I

Su
si 

fost

(2), 
Si 

mai 
cite

transformate de Cristea 
Brici. Popescu. Szvercsak 
Pintea. Pentru tricolori au 
înscria Pintea si Cristea 
un drop. în timp ce bulgarii
1st datorează celle 6 puncte fun
dașului lor Ignatov (2 l.p.).

Antrenorii P. Ianusievici 
O. Chihaia au aliniat 
torul XV t Brici — 
Spătăreanu. Popescu (Văduva), 
Szvercsak . ’ 
— Șerban (Gorea), Drăgucea- 
nn (Mazilu), Rădoi • 
Nedelcu — Sandu. 
Popeau (Dumitru). Au 
mise 4 sdiimbări.

A arbitrat Wilfried 
(R.D. Germană).

în cealaltă partidă 
din grupa A. 
trecut Cehoslovacia eu 
(4—6). ta capătul unui 
de mare angajament, 
cu 3 eseuri la 1 in favoarea 
rugbyșWlor polonezi.

Vineri seara. în ultimul meci 
din strună, echipa României a 
jucat cu selecționata R.D. Ger
mane. Scor : 62—0 (26—0). e- 
chipa noastră calificîndu-se 
pentru finală.
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Campionatul Balcanic de handbal pentru tineret (m)

VICTOIIIt CAIEGOIIICÂ A REPIIEZfNIATIVll ROMÂNIEI

IN INIIENIREA CU
BISTRIȚA, 19 (prin telefon). 

In meciul inaugural al celei de 
a treia etape a Campionatului 
Balcanic de handbal — eare *e 
desfășoară ia Sala sporturilorJ__

§ din Localitate — reprezentativa 
$ B » țării noastre (de fapt Se- 
§ lecțtonate de juniori) a între- 

cut echipa Turciei cu 24—19 
(13—13L Formația României a 

§ avut inițiativa în cea mai mare 
® parte a timpului de joc, me

ciul fiind echilibrat doar în 
prima sa parte. După 8—8 (în 
mln. 21), handbaliștii noștri 
s-au desprins la 13—9 în min. 
26, pentru ea ta final parte
nerii de întrecere să egaleze 
datorită, ta special, unor 
șeii ta faza de finalizare 
jucătorilor români.

La reluare, egalitatea 
menține (15—19 ta min 
pentru ca ta continuare iniția
tiva să treacă definitiv de 
partea handbaliștilor pregătiți 
de Otto Hell și Florin Voicii- 
lescu. Sportivii noștri șl-au per
mis chiar cîteva faze pentru 
public, golurile înscrise după 
„aeriene* fiind mult aplaudate. 
Dar, mai presus de toate aces
te spectaculoase acțiuni, evo
luția de ansamblu a echipei 
noastre reprezentative de ju
niori a fost dătătoare de spe- 

. ranțe, formația dovedind o 
§ bună instruire și orientare în 
§ teren. Victoria îa cinci goluri 
§ diferență obținută ta fața mult 
§ mai experimentațllor adversari 
§ este eea mai grăitoare confir- 
§ mare a afirmațiilor anterioare.

______ ______ _ Ș Reamintim că echipa B a 
___ ______ Ij, hotărit să-și pună României participă la conipe- 
toate forțele ta slujba îndepli- § tiție tn afară de concurs. Au 
—!*11_____________________________ înscris : R. Bota 7, Dcdu 4,

Fermeșan 4, Dobrcscu 4, Saje- 
nev 3, D. Bota 2, respectiv 
Eler 5, Atan 4, Iyusu 4, Scy- 
men 3, Oztdrk 1, Baș 1.

gre- 
ale

se
39).

in

fi

August 
român se întâii 

unit in jurul 
M secretarului 
— mîndru de

nirii obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-Iea și Confe
rința Națională ale partidului, 
spre propășirea și înflorirea 
patriei noastre socialiste.

I
PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

BASCHET • Echipa masoulină 
a U.R.S.S. a încheiat neînvinsă 
turneml întreprins în Australia, 
cîștigînd toate cele șase partide 
disputate. în ultimul meci, des
fășurat la Perth, baschetbalist» sovietici au întrecut ou scorul de 
1(H—ti (63—37) selecționata țării- 
Sazdă. • In prima zi a Turneu
lui feminin de la Riga, reprezen
tativa Bulgariei a întrecut cu sco
res de 77—66 (44—36) echipa Sue
diei, Iar selecționata secundă a 
UJIB.S. a cîștigat cu 86—84 
(+4—45) în fața formației Ungariei.

CICLISM • Etapa a doua a 
Turului Olandei a revenit, la 
sprint, rutierului belgian Wim 
Arras, înregistrat pe distanta de

193 km cu timpul de 4.45:10. In 
clasamentul general conduce o- 
landezull John Talen, urmat de 
coechipierul său Jelle Nijdam la
8 s și francezul Thierry Marie la
9 s • Turul Elveției a continuat 
ou etapa a patra, clștlgată de 
Jan Schur (RX>. Germană), în
registrat pe distanța de 120.500 km 
cu timpul de 2.52:55. Lider al 
clasamentului general se menține 
Uwe Ampler (R.D. Germană) 
urmat la opt secunde de Piotr 
Ugrumov (U.R.S.S.)

slovace am obținut victoria 
scorul de 29—22 (15—10).

HOCHEI PE GHEAȚA • 
continuarea turneului pe oare 
Întreprinde in R.F. Germania,

c«

HANDBAL n in orașul ceho
slovac Mlada Boleslav s-a disputat meciul amical dintre selecțio
natele feminine ale Cehoslovaciei 
și Poloniei. Handbalistele ceho-

In 
îl

- . e-chipa Poloniei * SntHnM formația 
S.V. Rosenheim. Sportivii vest- 
gersna.nl au cîștigat cu scorni de 
5—4 a—1, 2—1, t—3).

TENIS • In Turneul de la Li
vingstone (New Jersey), jucătorul 
Iugoslav Slobodan Zivojlnovici I-a 
eliminat cu 8—4, 6—4 pe america
nul Leit Shiras, Yaya Doumbia 
(Senegal) l-a învins ou 6—2, 6—2 
pe Bin Scanlon (S.U.A.), iar a- 
m erica nul Andre Agassi a dispus 
cu 6—2, 6—3 de cehoslovacul Li
bor Plmek.

Au arbitrat AL Isop și M. Stăn- 
cilă.

Ia eea de a doua partidă. 
Iugoslavia — Grecia 22—17 
(12—M. A fost un meci viu 
disputat, dar care nu a depășit 
limitele sportivității. In prima 
sa parte am consemnat de șap
te ori egalitatea, jucătorii iugo
slavi insistind mai mult în fi
nalul primelor 30 de minute de 
joc. După pauză tot „plavii" 
au avut inițiativa, apărarea — 
mai mobilă — recuperînd multe 
mingi fructificate ta atac, ei 
obținînd astfel o victorie pe 
deplin meritată. Cu acest suc
ces handbaliștii iugoslavi con
tinuă lupta pentru titlul bal
canic. Au înscris : Nezirevici 7, 
Jelcici 5, Banfro 4, Vidici 3, 
Skrbici 1, Cop 1, Savici 1, res
pectiv Triandafilidis 5, Gram- 
matikos 3, Apostolidis 3, Gior- 
goudis 2, Alaiskas 2, Gelepis 2. 
An arbitrat D. Gherghișan și 
Gh. Mihalașcu.

Tn ultima partidă a reuniu
nii, România A — Bulgaria 
33—15 (18—4). O victorie fru
moasă, obținută la capătul unui 
med spectaculos. Succesul e- 
chipei noastre a fost realizat 
printr-un joc ta continuă miș
care, ea o apărare mobilă și 
agresivă, cu aruncări la poartă 
din toate pozițiile. In prima 
parte a jocului, handbaliștii 
bulgari au fost în totală de
rută, ei reușind ceva mai mult 
in partea a doua, aceasta șt 
ca urmare a faptului că antre
norii Oprea Vlase și Ștefaa 
Birtalan au rulat Întregul lot. 
Ua singur jucător de dmp 
nu ■ înscris : ~ ~
spune foarte 
productivitatea 
a echipei. O categorică re
vanșă a echipei noastre față 
de ediția anterioară a compe
tiției, cînd selecționata Bulga
riei a stopat-o ta drumul spre 
titlu.

Au înscris : Săftescu 7, Bon
ta» 5, Ene 5, Simboan 5, Cr. 
Bursuc 4, Fielk 2, Akacsos 2, 
Ștot 1, Albica 1, respectiv A- 
Icxiev 4, Asparuhov 3, Mudinov 
2, Băcivarov 2, Malomirov 2, 
Naumov 1, Fanev 1. Au arbi
trat Jirl Ondras și Stefan Klar 
(Cehoslovacia).

Programul ultimelor două 
zile. Sîmbătâ (de la ora 16) : 
România B — Grecia, Iugosla
via — Bulgaria, România A — 
Turcia. Duminică (de la oră 9) : 
România B — Bulgaria, Gre
cia — Turcia, România A — 
Iugoslavia (derby-ul competi
ției).

Gali. Ceea ce 
mult despre 
de ansamblu 

categorică

Mihail VESA
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