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Turul ciclist al României

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 2 
avut loc ședința 
Politic Executiv 
P.C.B.

Au participat, _  _____
primii secretari ai comitetelor 
județene de partid, membri ai 
guvernului, cadre cu munci de 
răspundere din diferite sectoare 
economice.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat un grup de probleme 
economice legate de activitatea 
desfășurată pentru înfăptuirea 
sarcinilor de plan pe acest an, 
precum și acțiunile întreprinse 
și măsurile care se impun în 
vederea înlăturării lipsurilor 
manifestate și asigurării reali
zării integrale a planului, la 
toți indicatorii. In acest cadru 
au fost examinate RAPORTUL 
PRIVIND ÎNDEPLINIREA PLA
NULUI PE LUNA AUGUST ȘI 
MASURILE PENTRU REALI- 
ZAREA INTEGRALA A PRE- 
VEDERILOR DE PLAN PE 
LUNA SEPTEMBRIE SI IN- 
TREGUL AN 1988 ; MASURI
LE PENTRU ÎNDEPLINIREA 
INTEGRALA A PROGRAME. 
LOR DE ORGANIZARE ȘI 
MODERNIZARE A PROCESE
LOR DE PRODUCȚIE PE 
SEMESTRUL II 1988 SI PEN
TRU PREGĂTIREA REALIZĂ
RII IN BUNE CONDIȚII A 
ACESTOR PROGRAME ÎN UR. 
MATORII ANI ; RAPORTUL 
PRIVIND RENTABILIZAREA 
PRODUSELOR LA CARE S-AU 
ÎNREGISTRAT PIERDERI ÎN 
SEMESTRUL I 1988.

în legătură cu aceste proble
me, au luat cuvîntul membri ai 
Comitetului Politic Executiv ce 
răspund de activitatea diferite
lor sectoare economice, primul 
ministru și alți membri ai gu. 
vernuluij prim-secretari ai u- 
nor comitete județene de partid, 
care au informat despre stadiul 
realizării planului, pe domenii 
și ramuri de producție, precum 
și despre măsurile luate în ve
derea înlăturării neajunsurilor 
șj înfăptuirii în bune condi- 
țiuni a prevederilor planului pe 
luna septembrie, pe trimestrul

septembrie, a 
Comitetului 

al C.C. al

ca invitați.

luna septembrie, pe 
III și pe întregul an.

Pe baza datelor 
s-a apreciat că, deși 
blu, în luna august 
nut rezultate superioare față de 
cele înregistrate în perioada 
corespunzătoare a anului trecut, 
totuși în unele sectoare impor
tante ale economiei 
nuat să se manifeste 
neajunsuri, care au 
realizările să nu se ______ ___
nivelul cerințelor și posibilită
ților existente, al sarcinilor de 
plan. Au fost criticate lipsurile 
din activitatea conducerilor u. 
nor ministere, consilii de coor
donare pe ramură, centrale in
dustriale și întreprinderi, care 
nu au acționat cu întreaga răs
pundere pentru asigurarea tu
turor condițiilor necesare desfă
șurării cu bune rezultate a pro
ducției, îndeplinirii integrale a 
planului.

Subliniind că mai sînt doar 
4 luni pînă la sfîrșitul anului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
a cerut guvernului, ministerelor, 
centralelor industriale, tuturor 
factorilor de răspundere din 
economie să ia, de îndată, cele 
mai ferme măsuri în vederea 
îmbunătățirii radicale a întregii 
activități pe luna septembrie, 
pentru recuperarea rămînerilor 
în urmă și realizarea ritmică a 
producției fizice, pentru înde
plinirea tuturor prevederilor 
planului, în condiții de înaltă 
calitate și eficiență. In mod 
deosebit, s-a cerut să se acorde 
o atenție de prim ordin reali
zării exportului, asigurării tu
turor condițiilor pentru livrarea 
la timp și de bună calitate a 
tuturor produselor prevăzute în 
contractele cu beneficiarii ex
terni.

în ce privește investițiile — 
unde, de asemenea, există mari 
rămineri în urmă — s-a indi
cat să se acorde o atenție deo
sebită grăbirii ritmului lucră
rilor de construcții-montaj. în 
vederea punerii în funcțiune, la

prezentate 
pe ansam- 
s-au obți-

au conti- 
o scrie de 
făcut ca 
situeze Ia

termen, a noilor obiective ți 
atingerii, într-un timp dt mai 
scurt, a indicatorilor tehnico- 
economici aprobați la toate ca- 
pacitățile date în exploatare 
sau care urmează a fi date în 
folosință.

In. legătură cu problemele 
privind realizarea tuturor indi
catorilor de plan pe anul in 
curs, s-a cerut să fie intensifi
cate acțiunile pentru utilizarea 
Cu maximum de randament a 
mașinilor, utilajelor și instala
țiilor din industrie, efectuarea, 
la timp și de calitate, a repara, 
țiilor capitale, a reviziilor ge. 
nerale și modernizarea fondu
rilor fixe, încadrarea strictă în 
consumurile normate de materii 
prime, materiale, combustibil și 
energie, reducerea costurilor de 
producție. Totodată, s-a cerut 
să se acționeze in continuare 
cu hotărîre pentru înscrierea 
tuturor produselor în costurile 
planificate și în nivelele prevă
zute în normativele economico- 
financiare, astfel îneît nid un 
produs să nu mai fie realizat 
cu pierderi, ci in condiții de 
rentabilitate. Ministerele econo
mice și organele de sinteză vor 
trebui să analizeze situația fie
cărui produs nerentabil în parte 
și să stabilească cele mai co
respunzătoare măsuri pentru ca 
îneg din septembrie — octom
brie să fie rentabilizate toate 
produsele.

In vederea realizării produc
tivității prevăzute în industria 
republicană, construcții-montaj 
și transporturi, s-a cerut să fie 
înfăptuite cu mai multă opera- 
tivitate măsurile cuprinse în 5; 
programele de organizare și 
modernizare a producției, să se Ș 
asigure folosirea judicioasă a Ș 
timpului de lucru și a forței Sj 
de muncă.

Aprobînd măsurile propuse 
pentru îndeplinirea integrală a 
programelor de organizare și 
modernizare a producției pe S; 
semestrul II al acestui an și 
pentru realizarea in bune con- 
dițiuni a acestor programe pe sȘ 
anii următori, Comitetul Poli- 
tic Executiv a cerut tuturor 
ministerelor, centralelor și uni- § 
tăților economice, precum și or- Ș 
ganelor de sinteză — Comitetul & 
de stat al Planificării și Corni- 
tetul Național pentru Știință și § 
Tehnologie — să treacă cu toată § 
botărirea la aplicarea acestor Ș; 
măsuri menite să ducă la îm- Ș 
bunătățirea radicală a activi- § 
tății în toate sectoarele, la per- 
fecționarea tehnologiilor și pro- Ș 
ceselor de fabricație, creșterea 
productivității și ridicarea caii- 
tății produselor, reducerea sub- 
stanțială a consumurilor și spo- Ș 
rirea gradului de va'orifi’care a 
resurselor de care dispune eco-

. nomia națională.
Secretarul general al partidu

lui a cerut tuturor cadrelor din 
economie ca, printr-o mai bună 
organizare a producției și a 
muncii, prin întărirea ordinii, 
disciplinei și a răspunderii în 
toate sectoarele, sg asigure în
deplinirea neabătută a planului 
pe semestrul II și pe întregul 
an, creînd astfel condiții. tot 
maj bune pentru înfăptuirea 
prevederilor actualului cincinal, 
a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut RA- 
PORTUL PRIVIND EVOLUȚIA 
PREȚURILOR ȘI TARIFELOR 
IN SEMESTRUL I 1988.

S-a subliniat că, în această 
perioadă, prețurile din economie 
s-au situat sub limitele prevă
zute, ceea ce ilustrează justețea 
măsurilor stabilite de condu
cerea partidului și statului 
pentru asigurarea stabilității 
tuturor categoriilor de prețuri, 
precum și caracterul sănătos al 
economiei naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut Comitetului de Stat pen
tru Prețuri, Comitetului de Stat 
a! Planificării, organelor finan
ciare, întreprinderilor, consili
ilor populare să acționeze, în 
continuare, pentru întărirea dis-
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(Continuare in pag. a 4-a)

0 NOUĂ VICTORIE (a treia) 
A „TRICOULUI GALBEN

SF. GHEORGHE, 3 (prin telefon). lată-ne deci 
la capătul etapei a VI-a a Turului României : 
Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej — Sf. Gheor
ghe (114 km). Timp frumos, in continuare, doar că 
din lateral stânga a Început să bată vîntul. Totuși, 
plutonul a rulat strlns, fără să se Înșire, așa cum 
se anticipa. O acalmie datorată faptului că la ki
lometrii 50 ai cursei ne aștepta cățărarea de la 
Paști Oituz. o cățărare de categorie A ! Dar oină 
să Înceapă marele examen al muntelui, o surpriză : 
arbitrii si organizatorii competiției au hotărit neu
tralizarea cursei si transbordarea plutonului de 
biciclete, pe o distantă de aproape 4 km. decizie 
impusă de griblura care acoperea, cu un strat gros, 
soseaua aflată pină atunci in lucru. Dar chiar si 
la un rulaj foarte lent, in --------------
afara cronometrulul, evident,

S

au fost consemnate nouă
spargeri ! Cursa va fi re- Plutonul —
luată de la km 45, in in plin

rulaj
Victor NIȚĂ

Horațiu SIMA Foto :
Aurel

(Continuare in pag. a 4-a) D. NEAGU

0 tonslaldrc optimised după întrecerile înotătorilor irunta^i

CAMPIONATELE NOASTRE - UN REAL STANDARD INTERNAȚIONAL
• O serie de performanțe cu ecou în lumea notației • Nu au 
lipsit surprizele • Citi dintre (prea puținii) concurent! și-au ame- 

rezultatele ?liorat insă

Patru zile de întreceri, cu 59 
de starturi numai dimineața, în 
serii, plus finalele — în primul 
rînd finalele, oferă, de bună 
seamă, o sumedenie de întîm- 
plări demne de a zăbovi asu

pra lor. Campionatele Națio
nale de înot nu au făcut, nu 
puteau face excepție, cu atît 
mai mult cu cât ele au avut loc 
la puțină vreme înaintea J.O., 
(re)programarea lor ținînd

cont tocmai de interesele lotu
lui olimpic, ai cărui tehnicieni 
au opinat pentru alegerea pe
rioadei ultimelor zile de august. 
Cum a fost, așadar, la competi-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2-3)

iimiM nti-n «ci VICTORIA INTILNEȘTE, IN MALTA,
contind pentru Cupa U.EF.A PE SLIEMA
• Fotbaliștii noștri pleacă azi din Capitală • întregul lot este apt 
de joc • Cine e Sliema ? • Brigada de arbitri din Grecia • 

Partida va începe Ia ora 17 (18 la București)

La ora cînd citiți aceste rîn- 
duri, echipa de fotbal Victoria 
București se află in drum spre 
Malta (insulă din Mediterana, 
la sud de Sicilia), In vederea 
partidei cu Sliema Wanderers, 
prima manșă din turul I al 
Cupei U.E.F.A. Meci care, la 
cererea clubului maltez, a fost 
devansat pentru duminică, 
„prefațînd" astfel „miercurea 
europeană" din 7 septembrie. 
Victoria va deveni deci, după 
24 de ani, a doua formație ro
mânească pusă să joace, prin 
capriciul sorților, cu Wanderers 
din orașul Sliema (cel mat ma
re din Malta, 30 000 de locui

tori), suocedînd Iui Dinamo, în
vingătoare cu 2—0 șl 5—0 (la 
■București) in fața aceluiași ad
versar, în ediția 1964/65 a 
C.C.E. (turul O. Dacă, în 1964, 
misiunea dinamoviștilor a fost 
ușoară, fotbalul maltez găsin- 
du-se abia in faza de pionie
rat. la puțină vreme după de
butul (1961) pe scena europea
nă, acum, datele problemei sîr t 
schimbate. Nu sintern prudenți 
de dragul prudenței. Ținem în
să seama de faptul că, după 
1975, fotbalul maltez a înregis
trat și Înregistrează (ca și cel 
cipriot, lslandez etc.) progrese 
sensibile. Atît la nivelul „na-

WANDERERS
ționalei", antrenată de vest- 
germanul Horst Hesse și egală, 
recent, cu Portugalia (2—2 la 
Porto!) și Elveția (1—1 acasă), 
cît și la cel al cluburilor, cele 
mal cunoscute fiind Hamrun 
Spartans (campioana en titre), 
Floriana La Valletta (deținătoa
rea Cupei) și Sliema Wanderers. 
Deși, de la un timp, întărită 
mereu cu jucători străini, pre
cum (în prezent) englezii Wal
ker și Birch, S.W. n-a făcut 
niciodată o carieră continenta
lă, mulțumindu-se cu cîteva 
rezultate de prestigiu (inclusiv 
un 2—1 cu Boa vi sta), dar răz-

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag. a 4-a)

Miine, in semi-etapa a 3-a din Divizia A de fotbal

PARTIDE ATRACTIVE, SUB SEMNUL ECHILIBRULUI
*
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PROGRAMUL Șl ARBITRII
Sibiu :

(M. Niculescu
F.C. INTER - F.C. OLT
București; A. Porumboiu — Vaslui 

I. Tărcan — Tg. Mureș)
Pitești : F.C. ARGEȘ - UNIVERSITATEA CRAIOVA 

(M. Salomir — Cluj-Napoca; A. Moroianu — Ploiești 
AL Rolea — București)

RAPID - „U“ CLUJ-NAPOCA
Oradea: M. Axente — Arad și I. Daneiu

— Petroșani) 
Stadionul Giuleștd

SPORT CLUB _ A.S.A. TG. MUREȘ
— Suceava: A. Gheorghe — P. Neamț 

V. Antohi — Iași)
București : SPORTUL STUD. - FLACĂRA MORENI 

(Gr. Macavei — Deva; Fl. Popescu — Ploiești și M. Ște- 
tănoiu — Tg. Jiu)

Stadionul Sportul Studențesc

București : 
(O. Ștreng —

Bacău :
(C. Gheorghe

A.

A.

Toate partidele vor începe la ora 17.

Șl

și

și

n

I
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CLASAMENTUL
1. DINAMO 3 3 0 0 8—3 6
2. Steaua 3 3 0 0 8—4 6
3. Corvinul 3 2 0 1 7—7 4
4. F. C. Farul 3 1 1 1 4—2 3

5—8. F. C. Bihor 3 1 1 1 3—2 3
F. C. Inter 2 1 1 0 2—1 3
„U“ Cluj-Napoca 2 1 1 0 l—0 3
Victoria 3 1 1 1 6—5 3

9. Oțelul 3 1 1 1 3—3 3
10. Sportul Stud. 2 1 0 1 4—2 2
11. F C. Argeș 2 1 0 1 2—2 2
12. F. C. Olt 2 0 2 0 0—0 2

13—14 F.C.M Brașov 3 0 1 2 3—5 l
Flacăra 2 0 1 1 1—3 1

15—16 Rapid 2 0 1 1 e—3 1
A.S.A. Tg. Mureș 2 0 1 1 1—4 1

17. Univ. Craiova 2 0 0 2 1—4 0
18. S.C. Bacău 2 0 0 2 3—7 0
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PRIMELE FINALE DE TOAMNA
Toamna își numără, cn.’ar din primele ei zile, și finalele pe 

țară din calendarul atît de bogat al Daciadei. Unii dintre prac- 
ticanții turismului sportiv sînt prezenți. începînd de joi pînă 
astăzi, pe traseele stabilite în împrejurimile Sibiului, la ultima 
fază a întrecerilor competiției „Amicii drumeției*.  De ieri, tot 
în județul Sibiu, la Sadu, se desfășoară turneul final al „Cupei 
U.N.C.A.P." la oină, care reunește, ca de obicei, formații puter
nice și ambițioase din așezări sătești, unde sportul nostru na
țional, să spunem așa, își pregătește viitorul. Astăzi și mîine 
au loc si competițiile de desemnare a ciștigătorilor „Ceferiadei" 
la atletism, popice, tenis de masă, volei și șah, finaliștii dis- 
putîndu-și întîietat^a de această dată, la Timișoara. Și tot de 
astăzi, pînă miercuri, la Arad și Moneasa, sînt programate 
etapele ultime ale „Voințiadei*  la orientare turistică.

• Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru jucărea numerelor favorite 
la TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO de duminică, 4 septembrie, 
precum șl termenul Urnita pentru 
depunerea buletinelor PRONO
SPORT la concursul acestei aăp- 
tămini.
• TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO de duminică va avea loc 
In București, lnceptnd de la ora 
16,30, In sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2. Aspecte de la 
operațiunile de tragere vor fi

Capitala nu are pe agendă nici o „finală mare", dar pentru 
mulți dintre cei reîntorși din concediu, ca și pentru tinerii — 
școlari sau studenți — încă aflăți în vacanță, programul sfâr
șitului de săptămină le rezervă un cadru organizat de întrecere, 
pe diferite baze destinat3 în special „sportului pentru toți" (la 
cea a P.T.T. din sectorul 1. la cea din pădurea Pustnicul. în 
satul de vacanță de la Bragadiru. ca să dăm numai citeva 
exemple), fiind și mîine ziua unor mereu reconfortante „du
minici sportive-, cu întreceri deschise tuturor celor veniți să 
petreacă o oră. două sau mai multe în aer liber. Baza sportivă 
din Șoseaua Olteniței este, sîmbâtâ și dum:nică. arena poli
valentă pentru participants la competițiile „Cupei de toamnă". 
Din Sectorul Agricol Ilfov menționăm acțiunea denumită „Prie
tenii sportului sătesc" organizată în comuna Nuci (cu cros, 
fotbal, jocuri distractive și o excursie cicloturistică. între altele) 
și concursul de orientare turistică dotat cu „Cupa vacanței" 
?1 avînd ca loc de întrecere pădurea Cernica.

Campionatele Naționale de tir cu arcul
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VICTOR STANESCU, UN VALOROS RECORD 
LA SIMPLU FITA: 1288 p

In ziua a doua a Campionate
lor Naționale de tir cu arcul, 
care se desfășoară la București, 
in Incinta Stadionului Tineretu
lui, liderii clasamentelor indivi
duale au rămas același ea In 
rundele Inaugurale. Chiar dacă 
distanta de SO de metri a reve
nit, atlt la fete, cit șl la băieți, 
altor sportivi: Gabrielel Coșovan 
(Voința Rădăuți), cu 308 p șl, 
respectiv, Iul D. Jcga (Minerul 
Aninoasa), cu 323 p, rezultat bun, 
aflat In apropierea recordului 
național al distanței. Totuși, per
sonajul principal al zilei a fost 
ploieșteanul Victor Stănescu 
care, lmpunlndu-se categoric (247 
p) In ultima distanță a progra
mului de Ieri (30 m), și-a văzut 
Împlinite ambițiile de a fi rea
lizat un nou record național la 
simplu FITA, cu un foarte va
loros 1288 p, depășind vechea 
performanță națională, 1283 p, 
reușită tot de el, la .Internațio
nalele" Poloniei. Tot cu un nou 
record național, dar de juniori, 
a Încheiat prima parte a Între
cerii (a doua FITA se va desfă
șura «Îmbăta șl duminică) tînă-

in campionatul de rugby, etapa a IV-a

DINAMO - GRIVIȚA ROȘIE, „CAP DE AFIȘ"
Campionatul de rugby continuă 

în același ritm foarte alert, cu 
cite două meciuri pe săptăml- 
nă (I), șl — lată — mîine vom 
asista la partidele etapei a IV-a. 
Punctul de atracție al zilei va 
avea drept gazdă frumosul sta
dion al clubului campion. Stea
ua, pe care se va disputa un 
toarte atractiv cuplaj. In deschi
dere, echipa gazdă — neînvinsă 
șl, deci, principala candidată la 
titlu care-1... aparține — va primi 
replica „XV“-iul ieșean, Poli
tehnica, un team redutabil, capa
bil să răspundă cu mijloace co
respunzătoare locului precis al 
formației militare. După 00 de

CLASAMENT
1. Steaua 3 3 1 1 150- M 9
2. Farul 3 3 9 1 96- 30 9
3. Dinamo 3 2 1 6 72- 41 8
4. Grivlța Roșie 3 2 0 1 55- 43 7
5. „Poli" Iași 3 2 0 1 50- 67 76. CSM sibiu 3 2 0 1 43- 90 7
7. Șt. Baia Mare 3 1 0 2 31- 39 5
8. Contact. Bz. 3 1 0 2 39- 50 59. TC Ind. C-ța 3 1 0 2 47-100 5

10. Șt. Petroșani 3 0 1 2 42- 53 4
1J. Rulm. Bîrlad 3 0 0 3 27- 85 312. Univ. Tim. ♦ 3 0 0 3 25- 33 2

• pierde un punct pentru ne- 
prezentare

NELU QUINTUS, Ploiești Un 
catren Inspirat de performanța 
Iolandel Oanță. care a stabilit 
un nou record la 400 m plat :

După cum constat, 
Faptul cam Încurcă : 
Cum de este plat, 
Cînd recordul.» urcă?

CATALIN COSTACHE, BăicsL 
In sezonul trecut, Aston Villa 
«-a clasat pe locul n ta liga a 
Ii-a a campionatului Angliei, 
promovlnd astfel, potrivit regu
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rul D. Jega, cu 1248 p (v.r. 1209 
p), ceea ce Înseamnă un copios 
salt valoric. Iată, in continuare, 
ierarhia la jumătatea întrecerii : 
3. I. Călin (Voința Satu Mare) 
1238 p; 4. M. Fîrdea (Voința Sa
tu Mare) 1220 p; 6. I. Lungu 
(CSM Iași) 1203 p.

Situație neschimbată In partea 
superioară a clasamentului fe
minin, care are în frunte pe 
bucureșteanca Diana Nicolaes- 
cu, cu 1271 p. Ea și-a consolidat 
de altfel poziția, întrucit, în 
momentul de față, are 27 do 
puncte avans în fata Marinei 
prelipeeanu (Carpațl Gălânești). 
pe poziția secundă. Un loc față 
de ziua precedentă a săltat Ga
briela Coșovan (Voința Rădăuți), 
1238 p, iar In primele 6, chiar pe 
locul 4, s-a urcat Daniela Robu, 
1226 p, ambele datorîndu-șl ascen
siunile victoriei (cu același punc
taj — 335 p), din ultima distan
ță a zilei, cea de 30 de metri... 
în continuare: S. Aurora Matei 
(Steaua) 1209 p, 6. Mariana Axa- 
ne (CS Rădăuți) 1200 p.

Radu TIMOFTE

minute vor Intra în teren două 
echipe bucureștene, Dinamo șl 
Grivlța Roșie, mereu In disputa 
pentru locurile de frunte ale cla
samentului. Dinamo e In formă 
(succesul de la Timișoara a do
vedit-o), Iar Grivlța Roșie pare 
mai bună ea anul trecut. Cea
laltă fruntașă a Diviziei A, Farul 
Constanța, se va deplasa la Bu
zău (un alt med interesant In 
perspectivă), in timp ce vice- 
campioana trecutei ediții, Știința 
Bala Mare va primi vizita neaș
teptatei .lanterne". Universitatea 
Timișoara, al cărei loc nu cores
punde nici pe departe valorii e- 
chlpel. Dar, tată programul com
plet al etapei a TV-a șl arbitrii.

STEAUA — POLITEHNICA A- 
GRONOMIA IAȘI, teren Steaua, 
ora 4.30. V, chlrondojan (Con
stanța): DINAMO — GRIVIȚA 
ROȘIE, ora 11. FL Dudu (Bucu
rești) : TC IND. CONSTANȚA — 
CSM SIBIU, teren C.FJt.. ora 
10. M. Paraschivescu (București): 
RULMENTUL BIRLAD — ȘTI
INȚA PETROȘANI, teren Rul
mentul, ora 9.30. P. Barbu (Bucu
rești) ; ȘTITNTA CUMIN BAI A 
MARE — UNIVERSITATEA EL- 
TIM TIMIȘOARA, teren .Com
plex", ora 9,30, E. Stoica (Bucu
rești) : CONTACTOARE BUZĂU 
— FARUL CONSTANȚA, teren 
Gloria, ora 13, S. Marin (Bucu
rești) .

lamentului federațid engleze, In 
prima ligă, unde a șl Început să 
activeze Împreună cu celelalte 
echipe.

ELENA-DANIELA FUSU, Pa- 
roșenl. „Vă scriu aceste rînduri, 
pentru că îmi place Steaua, că 
stat In stare de orice sacrificiu 
pentru ea, că victoriile el Îmi 
strecoară in suflet fericire, că o 
infringere sau un meci de o ca
litate mai scăzută ta care Steaua 
uită că a fost deținătoarea celui 
mal valoros trofeu european, Îmi

Etapa a ll-a in Divizia A de handbal (f + mj ECHIPA STEAU
CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ L

IȘI VOR VALORIFICA GAZDELE 

AVANTAJUL TERENULUI ?
Campionatele Diviziei A la 

handbal — feminin și masculin — 
programează, astăzi șl mîine, e- 
tapa a n-a a celd de-a XXXI-a 
ediții. Jocurile Întrecerii feminine 
se anunță ceva mal echilibrate, 
misiunea gazdelor fiind desrul de 
dificilă, avînd in vedere valoarea 
formațiilor vizitatoare. In Sala 
sporturilor din Rm. Vilcea, Chi
mistul va primi astăzi, începând 
de la ora 17, replica ambițioase; 
formații din Zalău. Partda va fi 
condusă de bucureștenil Tr. Po
pescu — St. Marghescu. Duminică 
se vor desfășura celelalte me
ciuri : Confecția București va in- 
tilni. In Sala Floreasca. de la ora 
10.15, echipa campioană. Mureșul 
Tg. Mureș (arbitri : Tr. Apostol 
— St. Stâcea) ; la Brașov. Rul
mentul primește vizita Construc
torului Timișoara, ambele formații 
vizând victoria (Tr. Cunelea — A. 
Dumitrescu) : ex-eampknaa. Ști
ința Bacău, in vervă deosebită in 
atac in pr_ma etapă (40 de goluri 
Înscrise la Timișoara) va avea ca 
parteneră de Întrecere echipa 
Dorobanțul Ploiești (C. Suditu — 
A. Zaharia) ; la lași, formația 
locală terom va avea ca oas
pete pe handbalistele de la Hi
drotehnica Constanța (Șt. Geor
gescu — Al. Vîrtopeanw) ; în Sala 
Rapid, de la ora 9.00, gazdele vor 
trebui să stopeze iureșul proas
petelor promovate in pruna divi
zie, sportivele de la Mecanică 
Fină (M. Stăncilă — Al. Isop). In 
deschiderea cuplajului din Sala 
Floreasca, în prima etapă a Di
viziei B. se întâlnesc I.T.B. și 
Filatura Focșani, începînd de la 
ora 9,00.

Întrecerea masculină se pare 
că va fi dominată de echipele 
gazdă. Cele mai echilibrate me
ciuri se anunță cele de la Bacău 
și de la Cluj-Napoca, jocuri în

DUMINICĂ SE REIAU ÎNTRECERILE DE LUPTE PE ECHIPE
După o lună de pauză, luptăto

rii! noștr- fruntași reintră în acti- 
vlWea competițională, reluîn- 
du-se întrecerile din cadrul con
cursului Republican pe catigorii 
de greutate și echipe. Duminică 
se reunesc formațiile de lupte li
bere, cu prilejul celei de a Vl-a 
etape a competiției amintite.

Cu acest prilej, În Capitală este 
programată o singură reuniune, 
cea organizată de clubul Rapid, 
echipa din Giuleștl primind vi
zita formatlilo-r Voința Lugoj, 
C.S.M. Caransebeș, Metalul Bocșa 
și Vagonul Arad. Multipla cam
pioană a țării. Steaua, va evolua 
la Călărași, partenerele sale de 
Întrecere fiind Oțelul călărași, 
Progresul Brăila, Hidrotehnica 
Constanța șl URBIS București.

Celelalte întreceri se vor dis
puta la Rc-ița : U.M. Timișoara,

„Cupa României1* * la
ARAD, 2 (prin telefon). In cea 

de-a doua zi a turneului final al 
„Cupei României" la polo au fost 
programate două reuniuni.

Dimineață, mal lntîi s-a dispu
tat meciul dintre STEAUA BUCU
REȘTI șl VAGONUL ARAD, În
tâlnire dominată cu autoritate de 
la un capăt la aJtuă de elevii an
trenorului Viorel Rus. aceștia ma
nifestând o remarcabilă poftă de 
joc și o pregătire superioară, 
concretizate Și pe tabela de mar
caj : 20—« (5—1, 5—1, 2—2, 8-2). 
Pentru învingători au punctat 
Geambașu 5, Fruth 3, Geantă 3, 
L. Balanov 3, Angeleseu 2, ate
ntate 3, Vamoș șl Chețan. golurile 
InvingătocBor fiind realizate de 
Andrașoni 1, Marc 2 șl Huber. 
Au arbitrat B. Băjenaru și A. 
Soos.

în partida următoare, DINAMO 
BUCUREȘTI a Întrecut la scor pe 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA : 16—5
(3—1. 4—1, 3—1, C—2), pentru echi
pa campioană Înscriind A. Geor
gescu 5, Găvruș 4, Ardelean 2, 
V. Șerban 2, Hagiu 2 și Olaru. 
Iar pentru partener! Mare 2, 
Colceriu, Farcaș și Maroși. Arbi
tri : V. Golan șl B. Ghtțan.

Cei mai echilibrat șl mal spec
taculos joc al reuniunii l-au ofe
rit CRIȘUL ORADEA și RAPID 
BUCUREȘTI, victoria revenind, la 
mare luotă, primei echi-pe : 13—12 
(4—3, 4—1, 2—4, »—4). Meciul a
avut ritm șl nu puține momente 
de suspans, mai aics către Enalul 
său, cînd giuleștena — deși lip
siți de unul dintre cei mai buni 
jucători, Florincescu, care a a- 

smulg lacrimi". Pentru fotba
liștii echipei Steaua, rândurile 
dv. nu pot constitui dedt un sti
mulent, un Îndemn la noi per
formanțe pe tărîm... Intern și In
ternațional.

GHEORGHE CETAȚEANU, Te
lega. Persoana cu care ne spu
neți că ați «tat de vorbă, Mircea 
Cruțescu, nu v-a spus... povești. 
Intr-adevăr, tn urmă cu 30—40 
ani el a fost arbitru internațio
nali de fotbal, după ce, mai spre 
tinerețe, fusese portar la echipa 
Olimpia din București, prima 
campioană de fotbal a țării. A- 
cum el este activist al consiliu
lui Municipal București pentru 
Educație Fizică și Sport. 

care se întâlnesc formațiile stu
dențești. știința Bacău Va avea 
ca oaspeți pe handbaliștâl de la 
Politehnica Timișoara, vecine de 
clasament în ediția anterioară — 
locul 5 și, respectiv, 4 (M. Marin 

— șt. Șerban) ; La Cluj-Napoca, 
de asemenea, două vecine în cla
samentul ediției trecute — Uni
versitatea C.U.G. (8) și Univdr- 
s i ta te a Craiova (7) ; jocul va fi 
condus de I. Bosch nor șl R. 
Mahler ; în Sala Floreasca, de la 
ora 11,30, campioana — Steaua — 
va primi replica echipei A.S.A. 
Electromureș Tg. Mureș (A. Si- 
mion — V. Ivanciu). Partida va 
fi urmată de mecitul din Divizia 
B : Steaua II Mecos — Calcu
latorul IIRUC, de la ora 12.45 ; 
la Brașov — derby local între 
Dinamo și Tractorul, proaspăta 
promovată (D. Purică — V. Er- 
han), iar la Pitești un med al 
ambițiilor : Dacia — Dinamo 
București (R. Tamandî — Tr. 
Ene), joc în care bucureștenii nu 
uită infringerea — împotriva tu
turor previziunilor — din returul 
campionatului trecut. Partida din
tre H.C. Minaur Baia Mare și Co
merțul Sinnicolau Mare a fost 
amînată. handbalist i băimăreni 
efectuind un turneu peste hotare.

„CUPA FARUL'1 LA CULTURISM
Duminică, de la ora 10, la Casa 

de Cuiluură a Sindicatelor din 
Constanța va avea loc ediția a 
Vl-a a ..Cupei Farul" la cultu
rism. Sînt așteptați sportivi din 
Arad, Brașov, București, Buzău, 
Clluj-Napoca, Craiova, Galați, Iași, 
Oradea, Pitești, Tg. Mureș, pre
cum și din localitate.

Jiul Petrila, Metalul I.U.R.T. Lu
goj și C.S.M Reșița ; Rm. Vilcea: 
C.F.R. Craiova, Gloria-Pandurii 
Tg. Jiu, Electra București, Voința 
Hm. Vilcea ; Tirgovlște : Vago
nul Caracal. C. A. Lupte Tg- 
Jiu, D-nubiana București șl C.S. 
Tirgoviște ; Vaslui : Nicollna lași, 
Dunărea Galați, C.S. Onești, vii
torul Vaslui ; Tg. Mureș : A.S.A. 
Oradea, UNIO Satu Mare, Con
structorul Tg. Mureș și Comerțul 
Tg. Mureș ; Gheorgheni : Mure
șul Tg Mureș, Constructorul Hu
nedoara, C.S.M. Sf. Gheorghe, Di
namo Brașov șl Viitorul Gheor
gheni : Oradea : Voința Cluj-Na
poca, Armătura Zalău, Metalul 
Copșa șl înfrățirea Oradea ; Re
ghin : Steagul Roșu Brașov, Vul
can Buc., Lemnarul Odorhel, vo
ința Reghin, 

polo ÎN DERBYUL DE IERI, STEAUA—CRIȘUL 12-5
REȘTI 7-1 (0—3, 4—2, 1—3, 8—3).cuzat o criză de sciatică — au 

egalat, la 11, cu tred minute Îna
inte de ultimul semnal ai sirenei. 
Orăderil, cu Costrăș in zd deose
bită, au reușit să se impună In 
cele din urmă. Au marcat : Cos- 
trăș 7, Pantea 2, Fejer, Garofea- 
nu, Bonca, G, ludig (C), Lupescn 
4, B. Petrescu 2, R. Dan 2, Crețu, 
Median, M. Zaharia șl M. ște- 
fănescu. Arbitri : V. Dea și V. 
Văleanu.

In primul joc al reunâunid de 
după-amiază VAGONUL ARAD 
— DINAMO BUCUREȘTI 7—17 
(1—3. 2—2, 1—5, 3—7). Au marcat: 
Georgescu 5, Găvruș 4, Arde
lean 3, V. Șerban 2, Hagiu 2, O- 
laru 1 pentru Dinamo, respectiv. 
Popovici 2 Aron 2, Hubert 1. An- 
drasoni 1 și Ionescu L Arbitri : 
D. Ilea — A. Czegeni.

în al doilea meci. VOINȚA 
CLUJ NAPOCA — RAPID BUCU-

„CUPA MOLDOVEI'*
In ultima decadă a lunii august 

s-a desfășurat in zona montană 
a Ceahlăului ediția a IV-a a 
„Cupei Moldovei" la deltaplanism, 
in organizarea Comitetului ju
dețean Neamț al U.T.C. și A.S. 
Metalul Roman. Competiția a 
programat zboruri de durată la 
pantă, cu punct de decolare vir- 
tui Toaca (altitudine 1904 m), la 
Întreceri pârtiei ptad sportivi de 
la Zefir Iași, Știința Constanța, 
Ancora Galați șl Metalul Roman. 
Confirmlnd rezultatele bune obți-

ĂDMINISTRĂJIĂ DT STAT 10T0-PR0N OSPORT INFORMEAZĂ

După ce și-au desemnat învin
gătorul în „Cupa României", flore- 
tiștii au intrat, vineri, pe planșe, 
pentru a disputa întrecerile din 
cadrul ultimei etape a Diviziei 
Naționale A, în urma căreia 
urma să fie desemnată echipa 
campioană pe anul în curs. 
Conform așteptărilor, aceasta a 
fost din nou Steaua, cea mai va
loroasă și mai omogenă din con
curs. Să felicităm și pe această 
cale deopotrivă pe sportivii care 
au reușit să obțină acest ono- 

treilea a 
Tîrgu M 
meciul p< 
pra form 
Echipa 
candidată 
a fost li 
mai bun ș. 
Borșodi ( 
de anul i

Iată re: 
și clasam 
A la flore 
(9—0 cu I

Realizatorii performantei (de la stingă la 
George Oancea. Romică Molea. antrenor] 
Buzan Viorel Zvincu
rant titlu — Romică Molea, Pe
tre Ducu, Livius Buzan, George 
Oancea și Viorel Zvincu — și 
pe antrenorul care s-a ocupat 
de pregătirea acestora, Petru 
Kuki.

Ultima etapă a fost deosebit 
de „vie-, încă de la primul tur, 
toți concurenții apărind cu ar
doare șansele reprezentativelor 
din care făceau parte. Dar cea 
mai disputată, și mai frumoasă, 
cu asalturi surprinzătoare, neaș
teptate, cu răsturnări de scor 
incredibile a fost, totuși, ultima 
întîlnire din finala celor opt, din
tre Steaua și Flacăra Satu Mare, 
șl aeeastă formație cu individua
lități de marcă în componență, 
cum sînt Attila File, Sorin Roca. 
Andrei Balint. Zoltan Husti și 
Vaslle Costa (antrenor • Eva 
Lengyel).

Steliștii au condus de trei ori 
pînă să se desprindă (1 -0, 5—4, 
6—5), iar sătmărenii de două ori 
(3—1 și 4—3). Finalmente, bucu- 
reștenii s-au impus cu 9—5. Au 
punctat: Molea și Ducu — 3 v. 
Buzan 2 v și Zvincu 1 v pentru 
Steaua, respectiv File 3 v, Roca 
și Balint — cîte 1 v. Locul al

Progresul 
Satu Mar 
nală: 2. ' 
cu CI 
reș);
PoliU
Progri 
rești 
Steaua ( 
șoara, 9- 
(9—2 cu 
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și C^T.

Sîml&tă 
zente Cor 
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iar dumi 
formația

ÎNr
(U

Marcatori : Lupescu 3, Iile 2, za
haria 2, R. Dan 2, Tschiltscher 1 
șl Neagoe 1 pentru Rapid, res- 
Kectlv Farcaș 3, Colceriu 2, 
larc 1, Cagan 1. Arbitri : V. Vă

leanu — A. Soos.
In cel ma< important meci al 

zilei, STEAUA a Întrecut mai 
ușor decit era de așteptat pt 
CIUȘUL ORADEA : 12—5 (1—2,
2—1, 4—0. 5—3). După două repri
ze echilibrate steliștii, mai bine 
pregătit! fizic s-au detașat net 
în cel de al treilea „sfert". Mar
catori : Balanov 3, Stemate 3, 
Geantă 1, Ragea 1, Niță 1, Fruth 1> 
Angeleseu 1 șl Nuțu 1 pentru 
Steaua, respectiv Fejer 2, G. m- 
dlg 2, Bonca 1. Arbitri : D. Pa- 
raschivescu — V. Golan.

Mihai TRANCA

LA DELTAPLANISM
nule in sezonul trecut, constăn- 
țeanul Dragoș Caraman, campion 
național, și-a adjudecat trofeul 
după efectuarea a trei manșe cu 
un avans apreciabil asupra ur
măritorilor săi. Rezultate : 1. D. 
Caraman (Știința Constanța) 
7h37. 2. L. Chelariu (Metalul Ro
man) 6h36, 3. L. Vicol (Ancora 
Galați) 5h56. Zborul cu durata 
cea mad mane a fost înregistrat 
de Liviu Chelariu (4hl8), iar la 
cîștig de înălțime deasupra punc
tului de deoolare s-au remarcat 
L Vicol și C. Tarou, cu 800 m.

transmise la radio, pe progra
mul L In pauza relatărilor spor
tive de la lnt’lnirile de fotbal de 
Divizia A.

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 
2 SEPTEMBRIE 19H8. Extrage
rea I : 17 85 43 77 S3 10 41 
22 46: extragerea a II-a : 28 5 
24 81 67 52 65 47 56. Fond to
tal de cîștiguri: 599.639 lei, 
din care 23 484 lei report la ca
tegoria 1.
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A doua manșă a etapei a Illa in Divizia A

CINCI SEMNE DE ÎNTREBARE
de CSU 

to are în 
3—4 asu-

CU 9—5. 
fare era 

podium, 
Jul celui 
țr, Andrei 
ționalele“

iei etape
Diviziei 

1. Steaua 
, 9—2 CU

Foarte interesante și partidele 
,,manșei a doua" a etapei a treia, 
chiar dacă echipele nu au în față 
tntîlndri-le „europene".

La Sibiu, de pildă, un meci 
Intre două echipe cu comportări 
inegale de la o etapă la alta. 
F.c. Inter, echipa gazdă, după ce 
a fost - ținută în ?ah de „U“, pe 
propriul teren, a realizat apoi 
performanța de la Craiova. Oas
peții (F.C. Olt), după remarcabila 
remiză cu Victoria. în deplasare, 
n-au putut trece de F.C. Bihor, 
pe teren propriu. Care e valoarea 
reală a echipelor la această oră ? 
Un prim răspuns poate fi obți
nut după meciul de mîine.

La Pitești, marele semn de în
trebare e Universitatea Craiova. 
Dar cum echipa lui Constantin 
a încetinit mult tempoul, parcă 
F.C. Argeș are șansa de infirma 
tradiția meciurilor foarte strînse 
cu „vecinii“ olteni.

La București, un alt mare 9emn 
de întrebare.

Va reuși Rapid să marcheze 
primul său gol din campionat ? 
întrebare dificilă, cu atlt ma! 
mult cu cit ..U" este o echipă 
care nu a primit nxd umil ic 
primele două etape.

Un meci interesant în „Beție", 
Sportul Studențesc, care pare să 
fi prins „roata" plutonului truc-

taș, va Încerca să treacă de Fla
căra. Nu-i va ft. insă. ușor, de
oarece punctele pierdute de oe’. 
din Morenl in fața Stelei repre
zintă acum o motivație suficientă.

La Bacău, an med Intre două 
echipe ...rămase la start : S.C.-ul 
șl A.S-A. Prin simplă impresie, 
favorită este S.C. Baciu, care nu 
mal are ..voie" să piardă In si
tuația de minus doi la -adevăr*.

*
„O etapă interesantă. în care 

nu stat excluse șl martie surprize, 
care pot să apară pretutindeni 
Si tei primul rtnd ta Pitești si 
In Gkilești—

Start in Divizia C 192 DE FORMAȚII
LA UN NOU ÎNCEPUT DE DRUM
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Decizia ca ediția 1988/1989 a 
campionatului speranțelor să se 
desfășoare după o nouă formulă 
a creat o oarecare emulație prin
tre cele 18 formații. Departe de 
noi ideea de a considera această 
formulă ca fiind ideală, dar orice 
încercare din partea forului nos
tru de specialitate de a face mai 
atractivă întrecerea nu poate fi 
decît de bun augur și, în conse
cință, trebuie s-o apreciem ca 
atare.

Care sîn-t modificările față de 
ediția trecută ? Două simt mai 
importante :
• nu se mai acordă trei puncte 

pentru victorie, ci numai două :
• meciurile terminate la egali

tate după 90 de minute sînt... con
tinuate cu lovituri de la 11 m, 
pînă la departajare, echipa în
vingătoare în acest fel primind 
un punct, iar cea învinsă nici 
unul.

Ce s-a dorit, de fapt, prin a- 
cesbe modificări ? în primul rînd 
mărirea spirrtuiud ofensiv al tu
turor echipelor, practicarea unui 
fotbal mai agresiv (în sensul bun 
al noțiunii), cu multe goluri, cele

fără de care fotbalul nu e fotbai 
decât pe jumătate...

Să vedem acum dacă primele 
două etape (fără cele patru me
ciuri de miercuri) au Îndreptățit 
noua formulă a campionatului, 
cu cele similare dm ediția pre
cedentă.

Anul trecut, în primele 11 me
ciuri s-au înscris 57 de goiuri : 
36 gazdele, li oaspeții ; doar trei 
partide s-au încheiat la egalitate.

Anul acesta. în noua formulă, 
s-au marcat 83 de goluri : 89
gazdele, 24 oaspeții ; patru me
ciuri s-au încheiat la egalitate 
după 90 de minut*».

Așadar, un plus de șase goluri. 
Dar dacă mai adăugăm șl pe eele 
39 înscrise din 11 m, ajungem la 
concluzia că noua ediție pare «ă 
se desfășoare pe coordonatele 
dorite. Dincolo de o formulă sau 
alta, adevăratul 9cop al campio
natului răniîne însă același : a- 
ducerea la poarta Diviziei A a 
unui număr mai mare de talente 
adevărate, cele atlt de necesare 
fotbalului nostru de performanță. 
(L. D.)«

DE GOLURI...
CLASAMENTUL

1. DINAMO 3 3 1 9 3—3 4
2. F. C. Bihor 3 3 8 3 3-14
3. F. C. Argeș 3 3 8 8 8-34
4. F.CJă. Brașov 3 1 1 8 8—2 3
3. Victoria 3 18 18—33
8. Steaua 1118 3-13
7. Oțetul 3 18 1 3—3 3
8. UotT. Cratova 3 1 81 4-4 3
9. Sportul Stud. 3 18 1 3—3 3

ta. F.C. Farul 3 1 8 1 5—4 3
U. AAA. 3 18 1 3—4 1
lă. „U- Ouj-Napoca 3 8 11 3—4 1
13. Oorvtaul 3 8 11 3-4 1
14. Rapid 3 8 11 3—3 8
15. Inter 3 8 113-86
K. Flacăra 3 8 11 3—4 8
17. S.C. Bacău 3 8 11 3—8 8
«. F.C. Olt 3 6 6 11-4 8

Mune începe noua ediție a 
Campionatului Diviziei C, compe
tiție fotbalistică cu cea mal ex
tinsă arie. Ca șl ta precedenta 
ediție șl acum, întrecerea cu
prinde 192 de formații repartizate, 
după criterii geografice, ta 12 
seri!. Stat reprezentate ta cam- 
pxxiat absolut toate județele, o- 
rașele principale șl o serie de lo
cantă p rurale. Dar lată dteva 
date, aspecte șl prevederi regu
lamentare ta legătură cu acest 
campionat :
• Printre competitoare se află 

11 echipe care au retrogradat din 
eșalonul secund, unele cu tradiție 
ta fotbalul nostru, cum sînt for
mațiile bucureștene Autobuzul, 
Progresul, Metalul, precum și 
Sticla Arieșul Turda, C.I.L Slghet 
ț-a. • Un aspect de reținut: 
ta seria » V-a șl a Vl-a joacă 
tu: mal puțin de J ferma ții din 
București taste pentru prima oară 
etad Capitala nu are năd o re
prezentantă ta campionatul Divi- 
ri-ei B !). • Au promovat ta „C" 
34 de echipe, dintre care li tor- 
mații stat debutante ta campionat 
• Unele dintre fostele diviziona
re B vor începe disputa cu un 
handicap de puncte (datorită

neîndeplinirii baremului în cam
pionatul trecut), DP exemplu : 
Progresul Energia București — 
3 p, Metalul București — 3 p 
Petrolul Brăila — 3 p și Victoria 
Canei — 1 o. • Regulamentul 
prevede obligativitatea folosirii a 
cel puțin 5 jucători sub 24 de 
ani, care pot fi schimbați în 
timpul meciului cu fotbaliști de 
aceeași vîrstă sau mai tineri, ta 
noua ediție a competiției se re
vine ia punctajul clasic, adică 2 p 
pentru victorie si 1 p pentru 
meci egal. • Formațiile care ta 
cele 30 de etape nu vor totaliza 
minimum 20 p vor fi penalizate 
ta campionatul următor. • Tu
rul se dispută între 4 septembrie 
și 4 decembrie, meciurile avînd 
loc ta fiecare duminică, iar joi 
8 octombrie se va desfășura o 
etapă intermediară. • Dintre noi
le promovate, 17 echipe au sus
ținut Jocuri duble de baraj, tar 
7 s-au calificat direct, datorită 
faptului că ta județele respective 
există un număr redus de divi
zionare C.

Sperăm ca noua ediție a cam
pionatului să ofere sutelor de mii 
de suporteri meciuri spectaculoa
se, de un bun nivel tehnic și ta 
spiritul sportivității. (T. R.).

ESCU

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• Agiu (Otelul Galați), un fot

balist valoros, cu o inepuizabilă 
putere de luptă, așa cum ne va 
dovedi, cu siguranță, și in eeile 
două partide cu Juventus Torino, 
dm cadrul Cupel U.E.F.A. A- 
celașl Agiu, insă, sîcîit de adver
sari și — poate — chiar lovit pe 
furiș, de unii dintre aceștia, nu 
se poate abține și... ripostează 
cu un pumn în plină figură, așa

cum a făcut miercuri, in meatul 
cu F.C.M. Brașov. O abatere care 
îl va costa 4 etape de suspendare. 
Agiu a lovit, prin gestul său, șl 
In propria sa echipă, care s-a 
văzut pusă în situația de a con
tinua meciul in 19 oameni, cu 
perspectiva, deci, nu numai de a 
nu obține victoria scontată, dar 
chiar de a pierde, pînă ta urmă.
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la excelentul 4:40,82 — poziția 
secundă în topul mondial, re
zultat remarcabil oricum și mai 
cu seamă în condițiile date: 
băimăreanca a făcut, practic, o 
cursă solitară, fără a primi o 
replică pe măsură. Putem avea 
toată încrederea în calitățile, 
experiența de concurentă, dă
ruirea acestei sportive pentru 
care seriozitatea nu e defel ui- 
tima dintre însușiri ! Așteptăm, 
de asemenea, mult — și nu fa
cem vreun secret din aceasta
— de la alta maramureșeancă, 
de la Stela Pura, talent vi
guros. pus în valoare și la re
centele întreceri, unde a fost 
principală performeră prin nu
mărul titlurilor adjudecate, pa
tru, cel puțin 2:10,51 la 200 m 
fluture sau 4:10,60 la 400 m li
ber însemnînd timpi de certă 
valoare. Cu mențiunea că Stela 
are încă rezerve, așa cum a 
demonstrat-o chiar în anul în 
curs (2:09,73. spre pildă, de la 
fluture).

Resurse superioare a dovedit, 
și nu o dată — se știe bine !
— Tamara Costache. Cea dintîi 
laureată a sprintului pur, la 
mondiale, apoi la europene, a 
oprit cronometrele acum la 
25,81, dar ploieșteanca deține 
timpi mai buni în topul ’88, in- 
clusiv pe al treilea, 25,50. Ea 
a obținut doar bronzul pe sută 
liber (ca și la... C.E.), ceea ce, 
firește, a surprins. Ne place să 
credem însă că fulminantul 
start al Tamarei va conduce la 
sosiri de felul celor de la Ma
drid sau Strassbourg... Dublă

campioană, 100 _ și 200 m liber, 
reșițeanca Luminița Dobrescu 
și-â dorit și rezultate mari. A 
fost aproape de ele, părea real
mente capabilă de a coborî sub 
două minute pe 200 metri. A 
rămas cu 2:00,80, cu anterioa
re curse mai rapide (trei-patru 
zecimi), iar noi — cu speranța 
că e vorba doar de o aminare 
în Împlinirea năzuințelor.

Patru titluri de junioare a 
oucerit Livia Copariu, fără ca 
sibianca să Izbutească doritul 
tur de forță de după europe
nele rezervate speranțelor, unde 
a triumfat pe 100 m liber. La 
numai 15 ani, tot viitorul îi 
este, nu ne îndoim, înainte... 
Apropo de ceilalți laureați ai 
recentei ediții, amintim tripla 
reușită de brăileanul Marian 
Satnoianu, apoi cele cite două 
succese consemnate în dreptul 
dinamoviștilor Ionuț Mușat-Ha. 
rabagiu și Flavius Vișan, cel 
al ploieșteanului Alexandru 
Moldoveanu, în fine victoriile 
lui Marius Crișan (ce bine era 
însă dacă hunedoreanul scotea 
acest 59,84 la 100 m spate în 
arena C.E. de juniori I), Eugen 
Nan — un titlu pentru Steaua. 
Laszio Bay, orădeanul. Lu
cian Voiculeț, alt reprezentant 
al clubului Dinamo București, 
care a cucerit cele mai mul
te titluri, 8 plus 4 în ștafete. 
La juniori, in prim-plan s-au 
mai aflat Andreea Sighiarto, 
Corina Dumitru, Beatrice Coa- 
dă, Alexandrina Croitoru, Car
men Roșioru, T. Irimia, C. Ha- 
zotă, L. Nicolescu, G. Mosor.

cXISTA INSA UN REVERS AL MEDALIEI...
Nu toate au fost bune la 

Campionatele Naționale ! Ince- 
pind chiar cu listele de înscri
eri, completate cu numai 108 
nume, unele cu o valoare (ce’ 
mult) modestă. Știm, au existat 
și neparticipări scuzabile, dar 
situații precum acelea de la 800 
m liber feminin sau 100 m 
spate masculin, probe în care 
abia s-au adunat șase-șapte 
concurenti. apar Dur si simplu 
inadmisibile. Nu putem trece 
apoi peste puținătatea recordu
rilor (Satnoianu — 1:08,24 la 
100 m bras seniori si iuniori. 

Livia Copariu — 28.0 pe 50 m 
fluture, junioare, C.S.Ș. — Pe

trolul — 4:13,84 la 4X100 mixt, 
juniori, Beatrice Coadă — 
2:45,18 la 200 m bras, 13 ani,
C.S.M. Suceava — 9:15,44 la 
4x200 m liber, fete 13 ani), 
a momentelor de ameliorare a 
propriilor performanțe de către 
sportivi care NU AU AVUT 
ALTA COMPETIȚIE DE VlRF. 
Cum au muncit antrenorii, ele
vii lor din diferite secții, cum 
se acordă cuvenita prioritate 
natației în unele județe (un teh
nician gălățean se plîngea de 
slabul sprijin primit pe plan 
local) — iată întrebări asupra 
cărora federația trebuie să ză
bovească.

• ReziBtatuș partidei F.C. OM — 
F.C. Bihor a fost 3—1 pentru or*-  
deni.
• Echipele cu un egal ta cla

sament, dar fără punct, au. pier
dut la 11 m.

jocul. Reflectează, măcar acum, 
Agiu la ceea ce putea să se În
tâmple (Un vina sa t
• Și ta Oradea, ta finalul me

dului F.C. Bihor — Dinamo, toc
mai cînd echipa sa alerga după 
egalare, BiszoK, după ce văzuse 
cartonașul galben, fiindcă arun
case mingea intenționat ta tri
bună, nu mimai că nu s-a calmat, 
alăturîndu-și efortul la eforturile 
coechipierilor săi, dar a devenit 
șl mai nervos, gesticulînd, repe- 
zindu-se ta arbitru ți admcîndu-1 
acestuia injurii. Firește, culoarea 
cartonașului s-a schimbat : din 
galben... ta roșu. Faptul că se 
afla la prima abatere, l-a dat 
circumstanțe atenuante șl... 3 e- 
tape de suspendare.
• Din păcate, rtadurile de față 

se încheie cu relatarea unui fapt 
pe cft de negativ, pe atît de sur
prinzător : cîțiva tineri fotbaliști, 
convocațl la totul național de ju
niori. ta loc să alerge, cum se 
spune, „și tatr-un picior", au in
vocat diferite motive țl nu s-au 
prezentat. De necrezut, dar ade
vărat 1 Este vorba de Riviș (VI- 
ttorul Arad), Sxlj (C.SJB. Reșița), 
Pașcalău (Viitorul Bacău), care 
■-au vlzut suspendați, din această 
cauză pe diferite termene.

Jock BERARJU

PROGRAMUL Șl 
DE MÎINE A

SERIA 1 : F.CJ4. Delta Dinamo 
Tulcea — Petrolul Ploiești : F. 
Bogdan (Reghin), Steaua Mizii — 
C.F.R. Pașcani : V. Mihăilâ (Si
biu), Ceahlăul P. Neamț — A.S-A. 
Explorări Cîmpuhing : D. Busuioc 
(Cratova), Șiretul Pașcani — Ari- 
pHe Bacău : L. Ciucu (București), 
Gloria Buzău — Unirea Focșani« 
N. Țene*  (Drobeta Tr. Severin), 
Prahova C.S.U. Ploiești — F.C.M. 
Progresul Brăila : L Buclumeanu 
(Tîrgoviște), C.S. Botoșani — 
Metalul Ptopenl : L Tănase (Tîr
goviște), C.S.M. Suceava — 
F.E.Pă. "14 Bîrlad : L. Keiemen 
(Deva), Politehnica Iași — Po
iana Cimplna : B. Cațaros (Că
lărași).

SERIA A n-a : Metalurgistul 
Slatina — Electro putore Craiova : 
L, Bălan (Arad), Pandurii Tg. Jiu
— Dacia Pitești : D. Catrlnescu 
(Ploiești), A.S. Drobeta Tr. Se
verin — Metalul Mija : F. Seoi- 
caru (Alexandria). Gaz Metan 
Mediaș — Minerul Motru : A. 
Grama (Bistrița)» C.S. Tîrgoviște
— Dunărea Călărași 1 L Nieulițov 
(Focșani). Jiul Petroșani — 
LCJ-M. Brașov : L Ornați (A lud),

ARBITRII ETAPEI
DIVIZIEI B

Sportul „30 Decembrie*  — F.C.M. 
Caracal : St. Ursu (Suceava), E- 
lectsromureș Tg. Mureș — Chimia 
Rm. VDcea : D. Vătran (Arad), 
Tractoruâ Brașov — Metalul Man
galia : I. Ursache (Bacău).

SERIA A IlI-a : Gloria Bistrița
— Metalul Bocșa : D, Teodorescu 
(București) — se dispută la Nă- 
săud, de la ora 10. Politehnica 
Timișoara — C.S.M. Reșița : S. 
Catană (Drobeta Tr. Severin), 
Strungul Arad — A.S.A. Progresul 
Timișoara : V. Busuioceanu (Rm. 
Vîlcea). Gloria Reșița — Minerul 
Cavnlc : M. Georgescu (Constan
ța), A.S. Paroșeni Vulcan — Chi
mica Tîmăveni : D. Drăcea (Cra
iova). Olimpia Sa tu Mare — Uni
rea Alba lulia : I. Măceșanu (Fi- 
Hașl), Armătura Zalău — Avta- 
tuâ Reghin : Gh. Pîrvu (Constan
ța), F.C. Maramureș Bala Mare — 
C.F.B. Timișoara : I» Măeran 
(Brașov), Dacia Mecanica Orăștle
— U.T. Arad : Gh. Vasile (Bucu
rești).

Partidele, cu excepția meciului 
Gloria Bistrița — Metalul Bocșa, 
vor Începe la ora U.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• SELECȚII LA STEAUA. CJu- 

bufl Steaua organizează, ta slide 
de 3, I și 1 septembrie 1»M, •- 
rele 3—10, la baza sportivă «ta 
B-dul Ghencea, selecții pentru 
copM țl juniori născuU taine 1 
august ÎFW ți S3 decembrie 1973.

Rugăm pe corespondenții noștri (Un țar» ea resuHatele aM- 
eiuritor din Divizia C ta fotbal t» le comunice tanedlat dup*  
terminarea Jocurilor (ea taxă invers») ta anul din numerele 
de telefon: 13.34.t9, 11.1 taș, 1L79.79, UAL2», mn interurban «H.

• „CUPA T1BNAVELOR". Ca 
ta flecare an. Asociația sportivă 
Gaz Metan din Mediaș organi
zează tradiționala Sa competiție 
dotată cu „Cupa Tîmavelar". în
trecerea este rezervată copiilor 
născuți după 1 august 1976. Și-au 
anunțat participarea echipele Stea
ua, F.C. Intei Sibiu, F.CJW. Bra
șov, Unirea Focșani, Politehnica 
Timișoara, C.S.Ș. Odorhel, C.S.Ș. 
1 București, C.S.Ș. Aripi Pitești 
ți, bineînțeles. Gaz Metan Mediaș, 
întrecerea ae va desfășura in st
icla de 9, 7, 1 Și 3 •eptembrle.

PROGRAMUL TURULUI
ETAPA I (4 septembrie)

Oașul Negrești — Minerul Băl
ța, Minerul Baia Borșa — CU- 
PROM Baia Mare, Chimia Tășnad 
— Minerul Bala Sprie, Gloria 
Beiuș — Minerul Turț, Voința 
Oradea — înfrățirea Oradea, O- 
țelul Oraș dr. Petru Groza — 
Victoria FIUT Cărei, Bradul VI- 
șeu — Someșul Satu Mare, Mi
nerul Șuncuiuș — CJJL. Slghet.

ETAPA A n-a (11 septembrie)
C.I.L. — Minerul B.B., Minerul 

B. — Minerul S„ Someșul — Oa
șul, Victoria — Bradul, înfrăți
rea — Oțelul. Minerul T. — Vo
ința, Minerul B.S. — Gloria. 
CUPROM — Chimia.
ETAPA A ni-a (18 septembrie)

Chimia — C.I.L., Oașul — Vic
toria, Minerul B. — Someșul, 
Gloria — CUPROM, Voința — 
Minerul B S., Oțelul — Minezul 
T., Bradul — înfrățirea. Minerul 
S. — Minerul B.B.
ETAPA A IV-a (25 septembrie)
Minerul B. B. — Chimia, Some

șul — Minerul S„ C.I.L. — Glo
ria, Victoria — Minerul B„ în
frățirea — Oașul, Minerul T. — 
Bradul, Minerul B. S. — Oțelul 
CUPROM — Voința.

ETAPA A V-a <2 octombrie)
Oașul — Minerul T., Minerul 

B. — înfrățirea, Someșul — Vic
toria, Gloria — Minerul B. B., 
Voința — C.I.L,, Oțelul — CU
PROM. Bradul — Minerul B. S.. 
Minerul S. — Chimia

CAMPIONATULUI DIVIZIEI
SERIA A XH-a

ETAPA a VI-a — intermediari 
(6 octombrie)

Victoria — Minerul S., CJX. — 
Oțelul, Minerul B. B. — Voința, 
Chimia — Gloria, înfrățirea — 
Someșul, Minerul T. — Minerul 
B„ Minerul B. S. — Oașul. CU
PROM — Bradul.

ETAPA A vn-a (3 octombrie)
Someșul — Minerul T., Oașul — 

CUPROM, Minerul B. — Minerul
B. S„ Victoria — înfrățirea. Voința
— Chimia, Oțelul — Minerul B. B„ 
Bradul — C.I.L., Minerul S. — 
Gloria.
ETAPA A VDI-a (14 octombrie)

Gloria — Voința, C.I.L. — Oa
șul, Minerul B. B. — Bradul, 
Chimia — Oțelul, înfrățirea — 
Minerul 8., Minerul T. — Victo
ria, Minerul B.S. — Someșul, 
CUPROM — Minerul B.

ETAPA A K-a (23 octombrie)
înfrățirea — Minerul T„ Oașul

— Minerul B. B.. Minerul B. —
C. I.L., Someșul — CUPROM, 
Victoria — Minerul B. S„ Oțelul
— Gloria, Bradul — Chimia, Mi
nerul S. — Voința.

ETAPA A x-a (30 octombrie)
Voința — Oțelul, C.LL. — So

meșul, Minerul B. B. — Minerul

C-EDIJIA 1988-1989
B., Chimia — Oașul, Gloria — 
Bradul, Minerul T. — Minerul S„ 
Minerul B. S. — înfrățirea, CU
PROM — Victoria.

ETAPA A Xl-a (8 noiembrie) •
Bradul — Voința, Oașul — Glo

ria, Minerul B. — Chimia, So
meșul — Mineral B. B.. Victoria
— C.I.L., înfrățirea — CUPROM. 
Mineral T. — Mineral B. S., Mi
neral S. — Otelul.

ETAP/ A Xll-a (13 noiembrie)
CUPROM — Mineral T., r..i.L.

— înfrățirea, Minerul B. B. — 
Victoria, Chimia — Someșul, Glo
ria — Minerul B„ Voința — Oa
șul, Oțelul — Bradul. Minerul
B. S. — Minerul S.
ETAPA A xm-a (20 noiembrie)

Oașul — Oțelul, Mineral B. — 
Voința, Someșul — Gloria, Vic
toria — Chimia, înfrățirea — Mi
nerul B. B., Minerul T. — C.I.L..’ 
Minerul B. S. — CUPROM, Mine
rul S. — Bradul.
ETAPA A XlV-a (27 noiembrie)

Minerul B. B. — Minerul T„
C. T.L. — Minerul B. S„ Chimia — 
înfrățirea, Gloria — Victoria. Vo
tata — Someșul, Otelul — Mine
rul B., Bradul — Oașul, Mineral 
S. — CUPROM.

ETAPA A XV-a (4 decembrie)
Minerul B. S. — Minerul B. B., 

Oașul — Minerul S.. Minerul B.
— Bradul, Someșul — Oțelul, Vic
toria — Voința. înfrățirea — Glo
ria, Minerul T. — Chimia, CU
PROM — C.I.L.
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IÎNTRECERI ATRACTIVE ÎN ZIUA A DOUA

(Urmare din pag, 1)

ciplinei în domeniul prețurilor, 
pentru perfecționarea acestora 
și asigurarea evoluției lor în 
limitele planificate.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a analizat, de 
asemenea, RAPORTUL PRI
VIND EFECTIVELE DE BO
VINE, PORCINE ȘI OVINE LA 
SFÎRȘITUL SEMESTRULUI I 
1988. Față de recensămîntul de 
la 1 februarie a.c„ efectivele 
sînt mai mari la toate speciile, 
iar comparativ cu aceeași dată 
a anului trecut sînt mai mari, la 
porcine și mai mici Ia bovine 
și ovine.

Pornind de la situația exis
tentă, Comitetul Politic Execu
tiv, în spiritul indicațiilor 
și sarcinilor din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la recenta consfătuire de lucru 
pe probleme de agricultură, a 
cerut Ministerului Agriculturii, 
organelor agricole județene, u- 
nităților. agricole socialiste, con
siliilor populare să ia cele mai 
botărite măsuri pentru sporirea 
efectivelor de animale, îndeo
sebi la bovine și ovine.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea, RA
PORTUL REFERITOR LA A- 
PLICAREA, IN SEMESTRUL I 

1988, A LEGII PRIVIND CON
TROLUL PROVENIENȚEI BU. 
NURILOR CARE NU AU FOST 
DOBINDITE ÎN MOD LICIT.

Pornîndu-se de la situația 
prezentată, s-a cerut Comisiei 
centrale și comisiilor județene 
de îndrumare și control, minis
terelor, celorlalte organe cen
trale cu atribuții in acest do
meniu, precum și unităților din 
subordinea lor să acționeze 
mai ferm în vederea aplicării 
și respectării stricte a legalită
ții socialiste, a principiilor eti
cii și echității în toate dome
niile vieții sociale, apărării și 
dezvoltării proprietății socialis
te. în întreaga activitate se va 
urmări, în continuare, crearea 
unei opinii de masă împotriva 
tendințelor de dobindire _ a 
unor bunuri și venituri fără 
muncă, prin mijloace necinsti
te, identificarea și tragerea la 
răspundere a celor care comit 
acte de corupție, de speculă, a 
celor ce obțin cîștiguri nemun
cite și duc o viață parazitară.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut, în continuare, UNE
LE PROBLEME ALE ACTIVI
TĂȚII INTERNATIONALE A 
PARTIDULUI ȘI STATULUI 
NOSTRU. în acest cadru, a 
fost subliniată hotărîrca Româ
niei de a-și intensifica activi
tatea consacrată dezvoltării co
laborării economice, tehnico- 
științifice și în alte domenii în
tre statele europene, de a-și 
aduce contribuția activă Ia a- 
fi rmarea politicii de dezarmare 
și pace, inclusiv Ia desfășu
rarea cu succes a reuniunii de 
la Viena pentru întărirea în
crederii, cooperării și securită
ții pe continent.

In continuare, în cadrul șe
dinței, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU A PREZENTAT 
O INFORMARE CU PRIVIRE 
LA ÎNTILNIREA DE LUCRU 
PE CARE A AVUT-O, LA A- 
RAD. ÎN ZIUA DE 28 AU
GUST, CU TOVARĂȘUL 
KAROLY GROSZ, SECRETAR 
GENERAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC SOCIALIST 
UNGAR, PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POFULARE 
UNGARE.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat intru totul activitatea 
desfășurată cu acest prilej de 
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a dat o înaltă apreciere modu
lui în care a reafirmat poziția 
partidului nostru in probleme
le abordate în cadrul acestei 
întîlniri realizate din inițiativa 
partidului nostru.

S-a apreciat în mod deosebit 
faptul că cei doi conducători 
au pornit, în convorbirile pur
tate, de la răspunderea pe care 
o au față de partidele și po
poarele lor, de la necesitatea 
ca popoarele român și ungar — 
care, de mai multe secole, tră
iesc în vecinătate — să-și dez
volte colaborarea și prietenia, 
afirmînd, de comun acord, că

pentru aceasta trebuie să se 
pună pe primul plan acele pro
bleme și domenii in care există 
poziții identice sau foarte a- 
propiate, iar asupra acelor pro
bleme — mai generale sau mai 
concrete — unde sînt încă deo
sebiri de păreri, să se acțione
ze in continuare pentru o mai 
bună înțelegere a lor, pentru 
apropierea pozițiilor și puncte
lor de vedere.

în acest context, a fost re
levată însemnătatea deosebită 
a aprecierii făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in cadrul 
dialogului la nivel inalt, potri
vit căreia rezolvarea diferite
lor probleme economice, socia
le, culturale dintr-o țară revi
ne in întregime partidului și 
guvernului din țara respectivă, 
subliniind eă de felul cum a- 
cestea vor ști să soluționeze 
problemele depinde dezvoltarea 
construcției socialiste și încre
derea de care ele se vor bucu
ra din partea poporului respec
tiv — singurul judecător ee 
poate stabili dacă politica 
partidului din țara sa este 
bună sau nu.

S-a subliniat că schimburile 
de păreri la nivel inalt, desfă
șurate intr-un spirit deschis, 
constructiv, au pus in eviden
ță dorința comună de a se ac
ționa pentru soluționarea unor 
probleme care s-au ivit in ra
porturile româno-ungare, pen
tru găsirea căilor extinderii a- 
ccstor relații in continuare, 
pornindu-se de Ia principiile 
inscrise in Tratatul de priete
nie și colaborare, de la intere
sele celor două partide, ale 
popoarelor român și ungar, de 
a dezvolta conlucrarea și buna 
vecinătate, in folosul reciproc, 
al progresului lor economie și 
social, al ridicării bunăstării 
materiale și spirituale, al con
strucției socialiste în România 
și Ungaria.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că înțelegerile conve
nite deschid bune și largi 
perspective conlucrării româ
no-ungare. în acest sens, a 
fost subliniat faptul că, in 
timpul convorbirilor, s-a căzut 
de acord să fie extinse și mai 
puternic colaborarea economi
că și tehnico-științifică, coope
rarea și specializarea în pro
ducție, sub diferite forme, să 
fie amplificată conlucrarea pe 
plan cultural, în sfera turismu
lui și in alte domenii, să fie 
intensificate contactele, schim
burile de păreri și de expe
riență, inclusiv schimburi in
tre organizațiile de ziariști, 
ceea ce este de natură să con
tribuie la mai buna cunoaștere 
reciprocă, la promovarea înțe
legerii și prieteniei dintre țări
le și popoarele noastre.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că intilnirea și con
vorbirile dintre cel doi condu
cători trebuie să impulsioneze 
activitatea Partidului Comunist 
Român și Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, a Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Populare Ungare, a 
poporului român și a poporului 
ungar pentru întărirea priete
niei, colaborării și bunei veci
nătăți in lupta pentru con
struirea socialismului în țările 
lor, pentru progres, securitate 
și pace in Europa „și in lume.

Comitetul Politic Executiv a 
reafirmat hotărirea Partidului 
Comunist Român de a face to
tul pentru dezvoltarea colabo
rării și întărirea prieteniei ro
mâno-ungare, exprimindu-și 
convingerea eă aceasta este in 
interesul celor două țări și
popoare, al conlucrării lor ac
tive în opera de edificare a
noii orinduirl, de ridicare a
gradului lor de bunăstare și
civilizație, precum și al cauzei 
generale a socialismului, al
cooperării și păcii în Europa și 
in lume.

Aprobind în unanimitate re
zultatele intilnirii la nivel inalt 
și concluziile la care s-a ajuns 
cu acest prilej, Comitetul Poli
tic Executiv a adoptat un pro
gram de măsuri în vederea în
făptuirii înțelegerilor conveni
te privind dezvoltarea relați
ilor de prietenie și colaborare 
româno-ungare.

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

§ SUCEAVA, 2 (prin telefon).
Ș Pe poligonul aerodromului 
Ș sportiv Salcea al aeroclubului 

„Șoimii Bucovinei" din locali-
Ș tate au continuat întrecerile 
Ș C.E. de rachetomodele cu zbo- 
§ rul la alte două clase, ambele 
§ de mare spectaculozitate, dar 

și de extremă dificultate, în 
^ condițiile în care vîntul nu a 
§ fost, pentru cei mai mulți din- 
§ tre concurenți, un aliat. Dim- 

potrivă... Cu toate acestea la 
§ rachetoplan cu aripă flexibilă 
§ (F 4 B) disputa celor 24 de spor- 
§ tivi a avui un înalt nivel teh- 
& nic, la start aliniindu-se mo- 

deiiști cu palmaresuri de in- 
§ vidiat, precum au componenții 

formației U.R.S.S., actuala deți- 
§ nătoare a titlului mondial, sau

s

I
i

are campionul european en 
titre, reprezentantul nostru loan 
Catargiu. ta concursul pe e- 
chipe după primul start, sin
gurele formații care s-au deta
șat, totallztnd punctaje ma
xime (540 p), au fost ale Româ
niei și Bulgariei. Ele au fost 
urmate de Cehoslovacia și 
U.R.S.S. cu 482 p și, respectiv. 
360 p. în zborul următor, e- 
chipa bulgară a obținut din 
nou maximum posibil (720 p) 
în timp oe formațiile celelalte 
au realizat punctaje inferioare: 
680 p — Cehoslovacia, 672 — 
U.R.S.S., 620 — România (han
dicapată de faptul eă doar 
Iosif Kopossy a izbutit să-și 
mențină aparatul în aer toate 
cele 4 minute). Astfel echipa . 
noastră, cu 1160 p, s-a situat

după această manșă abia pe 
locul 3 înaintea el aflîndu-se 
Bulgaria (1 260 P) și 
slovacia (1162 p). După 
vede era o diferență 
rabilă în cadrul celui_____
treilea start, dar rachetoplanul 
lui Marcel Dumitru nu și-a 
deschis aripile, primind zero 
puncte. Astfel echipa în loc să 
urce în clasament, a căzut pe 
locul 6, pe podium situîndu-se 
în ordine: Cehoslovacia, Bul
garia și U.R.S.S.

în proba individuală, doi 
dintre reprezentanții noștri, I. 
Kopossy și Gh. Tuțulea au 
ținut pasul numai la primele 
două starturi, iar I. Catargiu 
în zborurile 2 și 3 a realizat 
doar 126 p și 282 p. Proba 
a fost cîștigată de Dimităr 
Mustakov (Bulgaria) cu 703 p, 
urmat de Serghei Ilin (U.R.S.S.) 
655 p șl Miha Grom (Iugosla
via) 654 p. Sportivii români 
s-au clasat în următoarea or
dine : 8. Kopossy 628 p, 13.
Catargiu 588 p, 15. Tuțulea 570 
p. 21. Dumitru 355 p.

La rachetoplanor teleghidat 
unde sportivii români nu au 
concurat, disputa a fosă inte
resantă. punctajele laureați- 
Ior fiind în acest sens conclu
dente. Individual: 1. L. Droppa 
(Cehoslovacia) 1080 p, 2. V. 
Tenders (Polonia) 1069 p, 3. 
V. Hadaz (Cehoslovacia) 889 p; 
pe echipe: 1. Cehoslovacia 
2 818 p, 2. Polonia 2 282 p, 3. 
Bulgaria 1 955 p.

loan NOVAC

Ceho- 
cum se 
recupe- 
de al

PE SCURT 9 PE SCURT

TURNEE DE TENIS
VARȘOVIA, 2 (Agerpres). In 

turul n al VurneuM de tenis ce 
se desfășoară In orașuă polonez 
Bytom, sportiv# români au obți
nut victorii: Adrian Mamcu l-a 
întrecut cu 7—8, 7—8 pe olande
zul Mark Vanekern, Mlhal vanță
a dispus cu 8—S, 8—4 de argon- 

§ -ttaianul Augustin Garlsslo, iar 
§ Răzvan Itu a clștigat cu 6—1, 8—4 
ș partida cu Arsnad Sutors (OLan- 
S da). Alte rezultatei Krocikoda). Alte rezultatei Krociko 

(U.R.S6.) — Kempers (Olanda) 
6—4. 6—8 : Kaclarava (U.R.S.S.) — 
MaLszewski (Polonia) 6—2, 1—8, 
8—2, Gabrihidze (U.R.S.S.) — 
Ivanaki (Polonia) 7—S, 6—4.

NEW YORK, 2 (Agerpres). In 
turneul de tenis de la Flushing

Meadow, jucătorul american 
Jimmy Connors l-a eliminat cu 
6—3, 6—2, 6—2 pe mexicanul Au
gustin Moreno, suedezul Anders 
Janryd a disprus cu 6—3, 4—6, 
8—8, 6—2 de coechipierul său 
Joakim Nystroem. iar francezul 
Yannick Noah a cSștigait cu 7—8, 
8—1, 6—1 partida cu americanul 
Kelly Jones. Alte rezultate : Mar
tin jaite (Argentina) — Thierry 
Champion (Franța) 6—1, 8—4. 1—8, 
8—8 ; Jonas Svensson (Suedia) — 
Tod Wltsken JS.UA.) S—3, 8—4 ; 
Jakob HLasek (Elveția) — Claud» 
MstotessJ (Itaba) 6—2, 6—2, 4—4, 
8—8 ; Andre Agassi (S.U.A.) —
Philip Johnson fS.UA.) T—4, 
8—3, 8—8.

ATLETISM 6; Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Stara Za- 
gora, recordmana mondială lor-, 
danka Donkova (Bulgaria) a ter
minat învingătoare în proba de 
100 m garduri, cu performanța 
de 12,24.

BASCHET • Selecționata mas
culină a orașului Wroclaw, a- 
flată în turneu in Franța, a jucat 
la Lyon cu formația AS Villeur- 
banne. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 94—86 (42—3<).

CICLISM • Cursa disputată în 
S.U.A. a fost cîștigată de rutie
rul american Davis Phinney, ur
mat de Andrew Hampsten la 
1:59. Ultima etapă, a 15-a, a re
venit la sprint lui Ron Kiefel 
(S.U.A.), Înregistrat pe distanța 
de 95 km cu timpul de 2.30:35.

HOCHEI PE gheata • „Cupa 
U.R.S.S.” a fost cucerită de e- 
Chfpa Ț.S.K.A. Moscova, care 
deține șl titlul de campioană u- 
nională. în finala competiției, 
hochelștli de la Ț.S.K.A. au în
trecut cu scorul de 3—3 (după 
prelungiri) formația Dinamo 
Moscova. La încheierea timpului 
regulamentar de -joc scorul a 
fost egal: 2—2.

HOCHEI PE IARBA • Intr-Un 
meci amical masculin, disputat 
în orașul olandez Eindhoven, se
lecționata Olandei a învins cu 
scorul de 2—1 (1—1) echipa R. F. 
Germania.

MOTOCICLISM • Concursul de 
motocros, la clasa 250 cmc, des
fășurat în localitatea iugoslavă 
Jastrebarsko, • revenit sportivu
lui italian Thierri Marcon, urmat 
de compatriotul 
șl concurentul 
zdove.

său Loris Gatti 
iugoslav Marian

continuarea tur-RUGBY • In
neulul pe care-1 Întreprinde In 
Argentina, echipa Belgiei a e- 
voluat la Buenos Aires în com
pania unei selecționate locale. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 31—ÎS (18—6).

TURUL
(Urmare din pag. 1)

pluton compact. Vom asista, în 
consecință, la un fapt mai rar 
întîlnit : o sosire aproape în 
bloc a alergătorilor, la capătul 
unei cățărari de categorie A. 
Au clștigat Ovidiu Mitran, Mi
hai Orosz, Nicolae 
Stanislav Fotev și 
Constantinescu, ceeaL___ _

§ schimbat aproape cu nimic da- 
§ samentul cățărătorilor, în frun- 
§ tea căruia se află în continua- 

re bulgarul Fotev. Al doilea 
eveniment tehnic al cursei, 

§ sprintul de la Tirgu Secuiesc 
Ș (km 72), care a fost adjudecat 
Ș de Valeriu Pavel, urmat de 

Marian Mărginean și Stelian 
Sj Anton. Dar abia ieșit din Tg. 
Ș Secuiesc, plutonul se vede con- 

fruntat cu același vînt late- 
§ ral stingă (de această dată 
Ș foarte puternic), care anulează 
sg avantajele rulării în grup, fa- 
Ș vorizînd evadările singulare 
§ ori colective. 12 alergători se 3— ---„1 ---

CICLIST AL ROMÂNIEI

Aldulea, 
Valentin 
ce nu a

toți în același timp ; clasament 
general individual: 1. V. Mi
trache 19h 48:59 ; 2, M. Ro-
mașcanu la 46 sec. ; 3. M. O- 
rosz la 1:40; 4. AL Ion la 
6:40 ; S. L. Kovacs la 6:54 ; 6. 
Cr. Neagoe Ia 7:07; clasament 
general pe echipe : 1. Româ
nia A 59h:33,41 ; 2. România 
B la 8:29 ; 3. Sel. sind. A la 
16:30; 4. Turcia la 19:37; 5.

V.
Sel. sind. B la 21:24; 6. Sel. 
sind. speranțe la 21:39.

Sîmbătă se va disputa etapa 
a Vil-a : Sf. Gheorghc — Vă
lenii de Munte — Buzău (170 
km) ; iar duminică va avea loc 
ultima etapă a turului: Buzău 
— București (145 km), cu so
sirea în jurul orei 17 pe Sta
dionul Tineretului.

VICTORIA ÎNTÎLNEȘTE PE SLIEMA WANDERERS
(Urmare din pag. 1)

desprind, iar plutonul nu poa- 
Ș te reacționa, adică nu poate 

organiza o urmărire eficientă. 
§ Soarta etapei se va decide în 

lupta directă ă celor 12 fugari, 
Ș în rîndul cărora i-am zărit pe 
§ V. Mitrache, Cr. Neagoe, N. 
Ș Kovacs, M. Romașcanu, C. Pa- 
§ raschiv, D. Catană, M. Orosz...

Vom asista Ia o trenă infer
nală, cu viteze care nu au scă-I§ zut sub 50 km/h, iar spre fi- 

§ nai la o hărțuială tactică, în
S___  . -§ care liderul, V. Mitrache, a 

atacat sec, în forță, etalîndu-și 
calitățile de vitezist și a înche- 

Ș iat în triumf, adjudeeîn- 
§ du-și a treia victorie de e- 
S; tapă, adică jumătate din cele 
& disputate pînă acum.
§
§ Clasamente — etapa a Vl-a : 

2h 33:06 (medie 
2. Cr. Neagoe ; 

4. Al. Ion ; 5.
C. Nicolae —

| 1 v-
§ orară 
| 3. L.
§ D.

Mitrache
40 km) ; 
Kovacs ;

Catanâ ; 6.

lețe. Nu va face, sintem con
vinși, nici de data asta, Pen
tru că, judecind lucid, Victoria 
deține toate argumentele — și, 
in primul rînd, pe cel al va
lorii superioare — să vizeze cu 
optimism și justificare califi
carea.

în linii generale, e și con
cluzia trasă de antrenorul Flo
rin Halagian, după ce a asis
tat, deunăzi, la o partidă a 
Sliemei, 0—0 cu Hamrun în 
așa-zisa „Euro Cup“ (cu cele 3 
„europene" din Insulă), în care 
Laurence Borg (fost jucător al 
echipei) a aliniat „ll“-le: Sci- 
berras — Theuma, Gauci, Em. 
Farrugia, Navarro — Magri, 
Gregory, Birch — Walker, Ta
tiana, Greek. „O formație ro
bustă, a precizat Halagian, ra
pidă și, din punct de vedere 
tehnic, dotată, Em, Farrugia, 
Gregory, Walker (n.n, jucător 
de culoare) și Greek fiind oa
menii ei de bază. Cu toate as
tea, normal ar fi nu doar s-o 
eliminăm, ci s-o învingem in 
ambele întîlniri". De altfel, a- 
cesta a și fost singurul „cuvînt 
de ordine" al fotbaliștilor 
bucureșteni pe toată durata 
pregătirii noului demers euro
pean: victorie în Malta! Drept 
pentru care, dorind să ridice 
pe o treaptă și mai înaltă pre
zenta în Cupa U.E.F.A. (anul

trecut, la debut, s-a ratat in
trarea in turul III), elevii lui 
Halagian și Timar s-au antre
nat cu maximă responsabilita
te, ei mareînd (în campionat) 
o netă creștere de formă, ilus
trată și de confortabilul 5—2 
cu Corvinul din etapa a 3-a, 
întregul lot e apt de joc și, în 
totalitate, el a urcat în avio
nul pentru Malta. Echipa va fi 
Insă stabilită după obișnuitul 
antrenament de acomodare cu 
gazonul (foarte tare) și clima 
(+36 de grade) din Insuiă, dar 
ea nu va diferi, putem antici
pa, de cea cu care s-a început, 
miercuri, meciul cu CorvinuL

Partida dintre Sliema Wan
derers și Victoria va fi găzdui
tă duminică, de la ora 17 (18 la 
București), de Stadionul „Ta 
’Qali" din La Valletta (capitala 
Maltei), pe care formațiile 
malteze susțin, fără excepție, 
întîlnirile internaționale oficia
le. Distanța e de neglijat, de la 
Sliema la La Valletta fiind doar 
6 kilometri. Va oficia o briga
dă de arbitri din Grecia, avin- 
du-1 la centru pe M. Voutsa- 
ras și la linie pe I. Karamanis 
și G. Bikas.

Acestea fiind spuse, să-i ți
nem pumnii strînși Victoriei și 
să-i urăm mult succes intr-o 
tentativă care se anunță difi
cilă, dar care poate — și tre
buie — să fie încununată de o 
izbîndă !
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