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Sub președinția tovarășului

NICOLAI CEAUȘESCU

ȘEBÎNȚA COMITETULUI POLITIC
EMTIV AL C.C. Al P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge. 
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, marți, 13 
septembrie, ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.K.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat o 
informare prezentată de primul
ministru al guvernului în legă
tură cu MODUL 
S-AU REALIZAT 
RILE PLANULUI

ÎN CARE 
PREVEDE- 

PE PRIMA
DECADA A LUNII SEPTEM
BRIE ÎN INDUSTRIE ȘI A- 
GRICULTURĂ, CU MASURI
LE CE TREBUIE LUATE IN
VEDEREA ÎNDEPLINIRII ÎN 
BUNE CONDIȚII A PLANU
LUI PE ACEASTĂ LUNĂ ȘI
PE ÎNTREGUL AN.

Pornind de la situația pre
zentată, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a atras atenția a- 
supra necesității de a se lua 
toate măsurile în vederea or
ganizării și desfășurării ritmice 
a producției, asigurării unui 
flux continuu al activității pro
ductive, astfel incit din pri
mele zile ale fiecărei luni pla 
nul să fie realizat in întregi
me, la toți indicatorii. In mod 
deosebit, s-a cerut să se acorde 
o atenție specială realizării la 
timp și de bună calitate a pro
ducției pentru export si livră
rii ei către beneficiari, la ter
menele prevăzute în contracte.

Una din problemele deosebit 
de importante asupra căreia 
secretarul general al partidu
lui a atras atenția in cadrul 
ședinței a fost aceea de a se 
lua toate măsurile în vederea 
ridicării, în continuare, a cali
tății producției în industria 
construcțiilor de mașini. S-a 
cerut viceprim-ministrului care 
coordonează acest sector, con
ducerii ministerului de resort, 
centralelor industriale și între
prinderilor să se angajeze mult 
mai serios in lupta pentru cali
tate, concentrind larg in aceas
tă direcție toate forțele de cer
cetare din industria construc
toare de mașini. In acest sens, 
s-a cerut să se intocmească un 
PROGRAM SPECIAL DE CA
LITATE ÎN CONSTRUCȚIA 
DE MAȘINI, avind în vedere 
importanța deosebită a acestei 
ramuri in dezvoltarea generală 
a economiei naționale. S-a in
dicat Comitetului Național pen
tru Știință și Tehnologie să 
participe efectiv la elaborarea 
și realizarea acestui program, 
să-și sporească contribuția la 
perfecționarea activității și Ia 
ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al tuturor produselor 
din industria constructoare de 
mașini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut, de asemenea, guver
nului, consiliilor de coordonare 
pe ramură, ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor să 
treacă la măsuri hotărîte în 
vederea înfăptuirii programului 
special privind realizarea pro
ducției de cărbune, îndeosebi 
de cărbune cocsificabil, să în

tocmească, de asemenea, pro
grame speciale in ce privește 
producția de petrol, de energie, 
astfel incit să se asigure, pe 
această bază, îndeplinirea in 
bune condiții a planului pe în
tregul an.

S-a indicat, totodată, să fie 
intensificată activitatea pe șan. 
tierele de construcții in ve
derea realizării și dării la timp 
in funcțiune a tuturor obiecti
velor de investiții stabilite in 
planul pe acest an.

în același timp, s-a cerut or
ganelor financiare, ministerelor 
și centralelor industriale să 
acționeze mai ferm in direcția 
înfăptuirii măsurilor stabilite 
privind lichidarea stocurilor 
supranormative, a produselor 
ce se realizează cu pierderi, 
pentru realizarea tuturor celor
lalți indicatori economico-fi- 
nanciari stabiliți și pentru creș
terea rentabilității și eficienței 
economice, pentru sporirea ve
nitului național — baza sigură 
a ridicării continue a nivelu
lui de trai al întregului popor

în ce privește agricultura, 
s-a indicat sg se intensifice 
recoltarea florii-soarelui — ca
re practic trebuie terminată in 
aceste zile —, precum și strîn- 
gerea porumbului, a celorlalte 
culturi de toamnă. Totodată, 
s-a cerut ca, incă din aceste 
zile — de la 15 septembrie — 
să inceapă insămințările de 
toamnă și să se asigure, in toa
te județele, realizarea acestei 
lucrări in perioada optimă, fo- 
losindu-se din plin condițiile 
climatice bune din această 
toamnă. Va trebui să se acorde 
o atenție deosebită calității în- 
sămînțărilor, a tuturor lucrări
lor de toamnă, de aceasta de- 
pinzind realizarea unor recolte 
sporite în anul viitor.

Secretarul general al partidu
lui a exprimat convingerea că 
guvernul, ministerele și cen
tralele industriale, precum și 
organele județene de partid, 
consiliile populare, organizațiile 
sindicale, de tineret și celelalte 
organizații de masă și obștești, 
toți oamenii muncii din indus
trie și agricultură, din celelal
te sectoare ale economiei na
ționale se vor angaja cu toate 
forțele și vor acționa cu hotă- 
rîre pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan pe 
această lună, precum și pentru 
pregătirea temeinică a realiză
rii planului pe ultimul trimes
tru și pe întregul an.

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a analizat unele 
probleme privind activitatea 
internațională a partidului și 
statului nostru. în acest cadru. 
Comitetul Politic Executiv a 
examinat si aprobat PROPU
NERILE PRIVIND PARTICI
PAREA REPUBLICII SOCIA- 
LISTE ROMANIA LA CEA 
DE-A 43-A SESIUNE A ADU
NĂRII GENERALE A ORGA
NIZAȚIEI NAȚIUNILOR U- 
NITE

(Continuare in pag. a 4-a)
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Astăzi, etapa a 5-a a Diviziei A de fotbal

| DINAMO Șl STEAUA - EXAMENE DIFICILE LA PITEȘTI Șl BACAU
La Sibiu, F.G Inter este ho târî tă să reia firul succeselor după „sincopa* de la București • in 

|Tri»ale, una din partidele-cheie ale etapei • Pe „Giulești", feroviarii eu gindul la prima lor victorie 
i- rt-i—u ru^i.a faptul că adversara sa§ • La Galați, Oțelul nu poate omită 
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-------------PROGRAMUL Șl ARBITRII __ _______
Sibiu : F.C. INTER - CORVINUL
(Gh. Constantin — Rm. Vîlcea ; J. Grama — București 

și t Vereș — Sf. Gneorghe)
Pitești : F.C. ARGEȘ - DINAMO
(D. Buciumau — Timișoara ; L Crăciunescu — Rm. vn- 

cea și I. Nlculițov — Focșani)
RAPID - F.C. OLT

— Drobeta Tr Sev. ; S. Necșulescu — Tgv. 
și L Hieș — Odor hei)

stadionul Golești
OȚELUL - F.C. FARUL

București : 
(V. Titorov

Galați :
(V. Angheloin — București ; V. Antoni — Iași șl V. Banu 

— Plotești»
Bacău : SPORT CLUB - STEAUA
(L Tirean — Tg. Mureș : M. Satomir — Cluj-Napoca 

și L Coț — Ploiești»
București : VICTORIA - F.CM. BRAȘOV
(C. Gbeorghe — Suceava : Fl. Popescu — Ploiești si I. 

Velea — Craiova)
stadionul Victoria din complexul sportiv Dinamo 

Oradea : F.C. BIHOR - A.S.A. TG. M.
(V. Alexandru — București : C Corocan — Reșița sl Cr 

Teodorescu — Buzău)
„U" - FL MORENI

Vaslui ; O Streng — Oradea și M 
Axente — Arad)

SP. STUD. - UNIV. CRAIOVA

Cluj-Napoca : 
(A. Porumboiu

București :
(A. Gheorghe — P. Neamț : I. Igna — Timișoara Si N. 

Dlnescu — Rm. vîlcea) 
stadion Sportul Studențesc

Toate partidele vor începe la ora 17.
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a luat punct sub „Tîmpa" © La 
Bacău, in campionatul trecut a fost... 
0-0 I • Victoria — 1 solist in partida 
cu F.C.M. Brașov • După remiza de 
la Hunedoara, F.C. Bihor este azi fa
vorită • „Șepcile roșii" primesc re
plica unei echipe in revenire de 
formă • In „Regie", in „colocviul 
studențesc", se intilnesc două echipe 

victorioase in etapa precedentă

CLASAMENTUL
1 DINAMO 4 4 0 0 16— 4 8
2. Steaua 4 4 0 0 13— 4 8
3. Sportul Stud. 4 3 0 1 7— 3 6
4. Victoria 4 2 1 1 10— 5 5
5. „U“ Cj.-Nap. 4 2 1 1 5— 3 5
6. Corvinul 4 2 1 1 7— 7 5
7. F.C. Inter 4 2 1 1 6—10 5
8. F. C. Argeș 4 2 0 2 7— 3 4
9. F.C. Bihor 4 1 2 I 3“— i» 4

10. F.C. Olt 4 1 2 1 2— 3 4
11. F.C.M. Brașov 4 1 1 2 7— 5 3
12. Flacăra 4 1 1 2 5— 5 3
13. F. C. Farul 4 I 1 2 4— 5 3
14. Oțelul 4 1 l 2 3— 8 3
15. Univ. Cv. 4 1 0 3 6— 9 2
16. S. C. Bacău 4 1 0 3 4—11 2
17. A.S.A. 4 0 1 3 1— 9 1
18 Rapid 4 0 1 3 2—12 1

SE REIA CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
Din etapa a 3-a, patru partide se joacă

§ întrerupt pentru un turneu 
§ de cîteva jocuri în Suedia, e- 
§ fectuat de echipa națională, 

Campionatul Diviziei masculine
& A de handbal se reia cu etapaT uc iidiiuwct.
& a treia, ale 
§ avea loc azi

cărei jocuri vor 
_______ și mîine. Cite va 

§ partide rețin cu deosebire in- 
5 teresul. Avem în vedere, în 
§ primul rind, meciul de la Timi- 
§ șoara, studenții, cu o echipă 
§ mai puțin puternică decît in 
$ campionatul trecut primind 
§ vizita formației campioane, 
§ Steaua. Handbaliștli de la Ml- 
§ naur (cu un meci mai puțin, 
§ cel din prima etapă cu Uni- 
§ versitatea C.U.G. Cluj-Napoca, 
§ care n-a fost încă reprogramat) 
5 evoluează la Craiova, unde stu- 
§ denții sînt capabili de o sur- 
Ș priză, în timp ce Dinamo Bucu- 
§ rești (cu— domiciliu al jocuri- 
§ lor. pentru întregul campionat, 
§ la Buzău) primesc replica stu- • 
§ deniilor clujeni. în sfîrșit. Co- 
§ merțul Sînnicolau Mare (pe 

teren propriu) va încerca să-și 
§ adune trei puncte în clasament, 
§ în disputa cu studenții băcă- 
$ uani.

§ Programul și arbitrii etapei: 
5
5 CRAIOVA ;§ CRAIOVA ; Universitatea — 

1I.C. Minaur Baia Mare (M.
§ Stăncilă din București șl AL 
§ Isop din Pitești); BUZĂU: 
§ Dinamo București — Universi-
§ tatea C.U.G. Cluj-Napoca (D.

în preajma deschiderii noului an școlar 

GATA PENTRU LECȚIILE DE EDUCAȚIE FIZICĂ ?
•» s

Raidul nostru prin unități de învățămînt de
în cadrul unui raid prin u- 

nități de învățămînt din Capi
tală am prezentat zilele tre
cute telul cum este pregătită 
baza materială a activității de 
educație fizică (lecții, con
cursuri și competiții, trecerea 
normelor S.U.V.A. etc.). Astăzi 
ne propunem să consemnăm u- 
nele aspecte pe aceeași temă 
din alte orașe ale țării. Cu 
părți bune și mai puțin...

INVITAȚIE LA LECȚII-MODEL

O adresează elevilor din Mu
nicipiul RIninieu Vîlcea colecti
vul cadrelor didactice și al an
trenorilor Clubului sportiv șco-

nind la dispoziția TUTUROR 
elevilor din școli și licee ba
zele sportive proprii. în primul 
rind, noua bază a C.S.Ș din 
Zona Nord, fostă a Hidroe.aer- 
giei, transformată radical, cu 
terenuri pentru jocuri, spații 
pentru atletism etc. Apoi, sălile 
pentru șah, tenis de masă și 
volei, toate gata să-și primească 
oaspeții, elevii dorn’ci să se 
consacre sportului preferat, 
pentru care manifestă aptitu
dini. C.S.Ș. Rm. Vîlcea are am
biția de a-și recăpăta faima de 
unitate sportivă fruntașă pe ju
deț (poate și pe țară). A primit 
sprijinul Inspectoratului școlar 
al județului, a efectuat pe țoa

pe cuprinsul țării
plă acțiune de selecție pentru 
secțiile clubului. în curînd va 
continua testarea altor elevi, 
pe toată perioada primului ,rl- 
mestru. .Dorim să păstrăm in 
club numai elevi cu reale posi
bilități de afirmare — ne măr
turisește prof. N. Dlnescu, di
rectorul C.S.Ș. — altfel nu ne 
vom putea îndeplini obiectivul 
cu care ne-am angajat. Lecțiî- 
model cu elevi dotări pentru 
sport, capabili mîine să ajungă

Raid realizat de 
Tiberlu STAMA 

și Modesto FERRARINI

azi, iar două mîine
Purică — V. Erhan din Plo
iești) ; BRAȘOV: Tractorul — 
Dacia Pitești (V. Dăncescu — 
J. Mateescu din “ 
MUREȘ: A.S.A.
Dinamo Brașov 
din Iași și Gh.
Buzău/ Toate

București): TG. 
Electromureș — 
(D. Gherg'nișan 
Mihalașcu din 
aceste partide

loc azi. Două partide sînt 
după-amiază.

au
programate mîine 
TIMIȘOARA: Politehnica — 
Steaua (Gh. Șandor din Oradea 
si N. lancu din Buzău); SIN- 
NICOLAU MARE: Comerțul — 
Știința Bacău (VI. Cojocaru și 
I. Mihăilescu din Craiova).

In sala de lupte, elevii antrenorului Staicu Olteana știu ca 
numai antrenamentele intensive 
Dumitru Pirvulescu

NOUA TINEREȚE

îi pot face să calce pe urmele Ivi 
Foto: Eduard ENEA

A „BATRINULUI"

PROGRESUL BUCUREȘTI
Desigur, prima impresie poate 

avea doza ei de subiectivism, 
dar dialogul cu prof Dan lo- 
ne-scu, noul președinte al clu
bului bucureștean Progresul — 
el însuși tinăr, entuziast, pus 
pe fapte și nu pe vorbe mari 
— ne dăduse „din plecare1* sen 
zația de aer proaspăt adiind 
printre bătrînii platani ai par 
cului din strada Staicovici. 
Notăm: „Ne-am reorganizat ac
tivitatea într-un mod în care 
sperăm să servim mai bine dis
ciplinele cu pondere olimpică, 
să putem contribui într in vi
itor cît mai apropiat, ia creș
terea numărului de medalii cu
cerite de sportivii români în 
marile competiții ale lumii. 
Secțiile noastre, acum in nu
măr de șapte, sînt următoa ■ le: 
lupte, haltere, scrimă, sărituri, 
tenis, tenis de masa și fotbal 
Al doilea cuvînt de ordine in 
activitatea noastră îl constituie 
permanenta primenire a com
ponenței secțiilor, prin acțiuni

tinuu. Am putea spune că fie
care zi reprezintă o nouă ocazie 
de depistare a unui talent pen
tru o disciplină sau aha, și în 
această idee profit o<‘ prilej 
pentru a anunța copiii, tinere
tul din cartierele învecinate 
nouă (și.. nU numai) că porțile 
clubului Progresul le sînt ori- 
cînd deschise**.

Pe terenuri sau în săli, antre
namentele au și început sau 
sînt gata să demareze. Raidul 
nostru nu face decît să ne con
tureze. la un alt nivel al acti
vității senzația de tinerețe : 
majoritatea antrenorilor sînt 
foști performeri pe care nu cu 
multă vreme în urmă îi întîl- 
neam încă în arenă. Afirmație 
la fel de valabilă fie ă a fost 
vorba de secția de sărituri (an- 
trenoare: Melania Trăistaru la 
senioare și Felicia Pîntea la 
copii), de lupte (Staicu Oltea-

Sorin SATMARI



Finalele „Cupei U. T. C.« la tenis în premieră la baza hipică din Roman r

PE LOCUL I-JUDEȚUL VILCEA
O nouă finală republicană în 

cadrul Dacladei — «Cupa 
U.T.C." la tenis, acum la a 15-a 
ediție. Loc de desfășurare — 
Municipiul Cluj-Napoca. Orga
nizator; — Comitetul jude
țean Cluj al U.T.C. — au asi
gurat finaliștilor condiții opti
me de concurs : nu mai puțin 
do 14 terenuri, cele din Parcul 
sportiv „Victor Babeș“ și din 
perimetrul Stadionului Muni
cipal.

Proba fetelor de la categoria 
15—16 ani a fost cîștigatâ de 
Eva Gale (Bihor). în clasament 
o urmează Cristina Iofiure 
(Vilcea) și Smaranda Mano- 
lache (Vaslui). La băieți — a- 
cceași categorie de virstă — 
un succes al sportivilor clujeni, 
prin Zoltan Balog. Pe locurile 
următoare, Florian Gomoi (Ti
miș) și Cătălin Păduraru (Bu
zău).

Reprezentantele 
Vilcea urcat

județului 
nou

podium, și la categoria 17—19 
ani. de data aceasta chiar pe 
prima treaptă, prin Ana Maria 
Scăunaș, clasată înaintea Teo
dorei Ănghel (Municipiul Bucu
rești) _
(Arad), Băieții de la categoria 
17—19 ’ "
der::l în persoana lui Nicolae 
Urăgoi (Caraș-Severin). După 
el s-au clasat, Dan Trelciuc (ia
lomița) și Florian Dumitrescu 
(Prahova).

In clasamentul general, tine
rii din județul Vilcea se află 
pe locul I. în continuare: 2. 
Sălaj, 3. Caraș-Severin, 4. Ma
ramureș, 5. Cluj, 6. Covasna.

Din cele 18 finale republi
cane ale „Cupei U.T.C." la di
ferite ramuri de sport au mai 
rămas de disputat trei: cele de 
înot (Bacău, 1—2 octombrie), 
badminton (Timișoara, 22—23 
octombrie) și trintă (Rîmnicu 
Vilcea, noiembrie).

și Argentinei Novac

ani și-au desemnat li-

a 31-a ediție© Iată că această
a Campionatului Diviziei feminine 
A a oferit surprize chiar de la a 
treia etapă. Infrîngerea campioa
nei de către Constructorul poate 
fi pusă pe seama unei pregătiri 
insuficiente a mureșencelor, dar 
nu noate fi exclus nici faptul că 
timișorsncele au pregătit eu mi
nuțiozitate această partidă. Se 
confirmă — în ceea ce privește 
formația mureșeană — că este 
greu să ajungi în „vîrf", dar șl 
mai dificil să te menții... Mure
șul Tg. Mureș are duminică un 
meci, de asemenea, foarte greu, la 
Zalău. Un cuvînt frumos pentru 
Știința Bacău, care, iată, s-a In
stalat in fruntea clasamentului, 
dovadă că studentele — deși lip
site de una din jucătoarele de 
bază — nu se consideră dinainte 
învinse. Un reviriment, mai ales 
față de anul trecut, și la Rulmen
tul. Fără nume ,sonore", dar cu 
o pregătire de excepție, asigurată 
de Remus Drăgănescu și Mircea 
Bucă, brașovencele atacă par
tea de sus a clasamentului.

TROFEUL „SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

de

ÎNTRECERILE FINALE AIE
Unul din evenimentele de deo

sebit interes pentru iubitorii 
sportului din municipiul Roman 
va fi, începînd de mîine și pînă 
duminică, desfășurarea la baza 
hipică din localitate a finalelo-r 
Campionatelor Naționale de călă
rie pentru juniori și fete (obsta
cole și dresaj). Această acțiune 
constituie o premieră pentru ro- 
tnașcani, fiind primul concurs ofi
cial care are loc în această loca
litate unde căiăria are numeroși 
și statornici prieteni. De altfel, 
heeasta constituie o urmare fi
rească a eforturilor depuse în 
ultimii ani de organele locale 
pentru dezvoltarea acestui sport, 
iar rezultatele obținute de călă
reții din Roman confirmă că s-a 
pornit pe un drum bun.

Așadar, timp de patru zile vom 
putea asista la un veritabil fes
tival ăl echitației juvenile, la 
start aflîndu-se tineri sportivi, 
unii dintre ei bine cunoscuți pen
tru performanțele realizate. De 
asemenea, programul cuprinde și 
întrecerile fetelor, printre concu
rente aflîndu-se unele cu un bo
gat palmares internațional. De

CAIAHEȚIIOR JUNIORI 1

3-

Clasamentul la zi

1. Știința 3 2 1 0 103-63 8
2. Rapid 3 2 0 1 65-57 7

1— 4. Mureșul 3 2 0 1 70-66 7
Rulmentul 3 2 0 1 63-59 7

5. Hidroteh. 3 1 1 1 63-63 6
6. Textila 3 1 1 1 69-80 6
7 Chimistul*) 3 2 1 0 87-63 5
8 TEROM 3 1 0 2 74-75 5
9 Confecția 3 1 0 2 61-66 5

10. Mec. Fină 3 1 0 2 66-75 5
11. Construct. 3 1 0 2 77-96 5
12. Dorobanțul*) 3 0 0 3 55-90 0

*) Echipe cu cîte 3 puncte pe
nalizare.

1. Ana Bălănean (Textila) 31 
goluri. 2. Emilia Luca (Știința) 
3G, 3. Sorina Lefter (Mecanică Fi
nă) 25, 4—5. Maria Verigeanu
(Chimistul) și Cristina Berbece 
(Confecția) 24. 6. Lidia Butnăra- 
șu (Știința) 23, 7—8. Edit Torok 
(Chimistul) și Gabriela Raita Pi- 
rîianu (Hidrotehnica) 19, 9. Nico- 
leta Roșea (Hidrotehnica) 15, 10— 
12. Marilena Petrea (știința), Va
lentina Cozma (TEROM) și Vasi- 
lica Dobre Mirea (Rapid) 14.

@ H.C. M:naur Baia Mare a în
treprins, recent, un turneu în 
R.F. Germania, obținînd următoa
rele rezultate : 30—17 cu S.V. Her- 
bede, 30—28 cu Gevelsberg, 26— 
18 cu M.T.V. Danenberg și 38—20 
cu Gisenberg. în localitatea Her
ne. Minaur a terminat pe locul 
secund. întrecînd cu 22—18 pe 
DSC Warme Eichel. Pe primul 
loc s-a situat Tusem Essen. An
trenorul Lascăr Pană ne-a spus 
că portarii Mircea Petran și Ni
colae Neșovîci au apărat foarte 
bine, evoluții remarcate avînd _ și 
Ioan Marta, Gheorghe Covaciu, 
Mitică Bontaș, Doru Porumb și 
Liviu Pavel.

Rubrică redactată de 
Ion GAVRILESCU

DIVIZIA B (etapa a Ii-a)

FEMININ, seria I : Filatura
Focșani — C.S.M. Sf. Gheo-rghe 
25—25 ; Textila Buhuși — Olimpia 
Slobozia 36—19 ; Precizia Vaslui 
— Carpatex Brașov 28—14 : Oțe
lul Galați - Cetatea Tg. Neamț

RAIDUL NOSTRU PRIN UNITĂȚI DE ÎNVAȚAMINT
(Urmare din pag. 1)

performeri în loturile Județ: 
lui și chiar ale unor 
prestigioase".

De acord cu această 
un club care vizează măiestria 
în sport nu poate lucra cu 
neri fără aptitudini I

.-----țt*-
cluburi

opinie ;

H-
O VERITABILĂ SCOALĂ 

PENTRU „JOCURI"
O invitație similară lansează 

și Clubul sportiv școlar din o- 
rașul Sebeș, județul Alba care 
este în măsură să găzduiască 
lecțiile de educație fizică și 
competițiile - - -
țămînt din localitate pe baza 
sportivă a - ■ - ■ -
spațioasă, pe care ar putea lu
cra concomitent 5—6 coiective 
de clasă. Sigur, obiectivul este 
același ca și în orașul de pe 
Olt: selecția unor elevi cu ca
lități pentru secțiile C.S.Ș. 
Prof. Florin Fleșeriu, directo
rul clubului, e convins că, mai 
mult decît în anii precedent!, 
colegii de breaslă din școlile 
Sebeșului vor răspunde invita
ției. în special pentru a des
coperi elevi apți pentru „jocuri" 
(pentru handbal în primul rînd, 
sport cu tradiție în oraș). E- 
xistă și argumente. Unul din
tre acestea: la școala Sebeșului 
s-au format multe handbaliste 
divizionare (printre ele: Ioana 
Andrei, Emilia David, Floarea 
Todor, Dina Similie, Angela 
Zică, Renata Nistor). Altele le 
pot urma exemplul.

unităților

clubului ;

de învă-

o bază

specialitate educația fizică. 
Concurează pe cei de la „6" 
colectivul Liceului agro-indus- 
trial din Tg. Neamț, acclo unde 
condițiile pentru desfășurarea 
unor lecții eficiente de sport 
se află la înălțime. Rămîn oa
recum datoare alte unități de 
învățămînt nemțene din orașul 
de reședință: Liceul „Petru 
Rareș", a căruia sală de sport 
nu și-a încheiat încă toaleta și 
mai ales școlile nr. 4 dinspre 
Bicaz și nr. 5 din cartierul 
Dărmănești, cu terenuri pentru 
„jocuri" în suferință. Ce-i 
drept, e greu să-ți gospodărești 
casa cînd trebuie să faci față 
și unor musafiri nepoftiți. Vrem 
să spunem că pe terenurile de 
sport ale acestor unități de în- 
vățămînt își fac apariția si uî^ii 
din afară, lipsiți de respect 
pentru bunurile școlii.

O ÎNTRECERE DE UN FEL 
DEOSEBIT

DE CE NU TOATE
In noul an de

Școala nr. 6 din _____ £ 
Piatra Neamț (cartierul Valea 
Viei) este pregătită pentru lec
țiile de sănătate. Spații îngri
jite pentru orele de educație 
fizică, spirit gospodăresc peste 
tot. Surpriză plăcută, directo- 
nil nrnf Mi Fini rncmo OT-â

ȘCOLILE ?
învățământ, 
Municipiul

Paralel cu o bogată activi
tate competițională de masă, 
elevii școlilor din municipiul 
Ploiești și din județul Prahova 
au luat parte la o .susținută ac-, 
țiune patriotică de pregătire și 
înfrumusețare a bazelor spor
tive aparținînd instituțiilor de 
învățămînt. O adevărată între
cere ! Merită evidențiați ele
vii școlilor nr. 3, 6, 8, 24, 28. 
cei ai Liceului Industrial nr. 4, 
toate din Ploiești, precum și ai 
liceelor „Nicolae Grigorescu" și 
industrial din Cîmpina. în a- 
ceste unități de învățămînt au 
fost curățite spațiile de joc, 
s-au efectuat lucrări de vopsi - 
torie, au fost reparate porțile 
de handbal și panourile de bas 
chet. Acțiunea este în curs, 
urniînd să se intensifice o dată 
cu primele zile de școală. De
sigur, poate fî șl un îndemn 
pentru alte colective de a

33—25 ; Relonul Săvinești — Me
talul Ol. Plopeni 28—22 ; Sportul 
Muncitoresc Caracal — I. T. Bucu
rești 24—27 ; seria a II-a : Indus
tria lînii Timișoara — Construc
torul Baia Mare 22—20 ; Textila 
Sebeș — C.S.M. Bistrița 24—21 ; 
,,U“ Farmec Cluj-Napoca — Vo
ința Odorhei 37—36 ; Industria U- 
șoară Oradea — Voința Rm. Vîl- 
cea 26—20 ; C.S.M Independența 
Sibiu — C.F.R. Craiova 22—23 ; 
Electromotor Timișoara — A.E.M. 
Timișoara 26—25.

MASCULIN, seria I : Calculato
rul IIRUC — ”.................
stanța 23—17 ;
Fortus Mecon Iași 33—22 Telea- 
jen Ploiești
26—23 ; Arctic Găiești — 
sin Vaslui 21—20 ; A.S.A.
— Celuloza Brăila 21—21 ; I.M.P. 
Sf. Gheorghe — Steaua II Bucu
rești 26—26 ; seria a II-a : Strun
gul Arad — Autoturism Timișoa
ra 32—18 : Metalul Lugoj — Ind. 
Carpați Mîrșa 28—22 ; Unio Satu- 
Mare — Mecanica Oradea 21—18 ; 
Tehno-utilaj Odorhei — Metalul 
Hunedoara 29—22 ; Metalul Bis
trița — C.S.M. Reșița 23—25 ; Mi- 
naur II Cavnic — Constructorul 
Arad 28—26 (relatări de la co- 
resp : M. Florea, A. Pialoga, V. 
Sere' C. Crețu, Șt. Crețu, I. io- 
nescu, T. Siriopol, O. Berbecaru, 
C. Olaru, I. Ionescu, N. Demian, 
E. Teirău, R. Vida, I. Toma, FI. 
Jeeheanu, I. Vieru, I. Zaharia, V. 
Sabou. V’. Pelenghian).

altfel, la start se vor prezenta 
concurenți de la Steaua, Dinamo, 
Olimpia București, Agronomia Ti
mișoara, C.S.M. Sibiu, Petrolul 
Ploiești. C.S.M. Iași, C.S.M. Cra
iova, A.S.A. Cluj-Napoca, Izvorul 
M, Ciuc, Agricola Tg. Mureș, vo
ința Tg. Neamț, Agricola P« 
Neamț, Dragoș Vodă Roman ș a.

La ediția trecută — să notăm 
că cea dinții dispută a juniorilor 
pentru titlul național a avut loc 
în 1949 —, pe prima treaptă a 
podiumului de premiere au urcat 
Octavian Dogaru (Steaua), Nicu- 
șor Paraschiv, Ioana David și 
Gabriela Neagu (Dinamo) și e- 
chipa Agricola Tg. Mureș. Care 
vor fi noii campioni ? Iată o în
trebare la care este greu de dat 
un răspuns, ținînd seama de ar
doarea cu care tinerii călăreți au 
abordat de fiecare dată întrece^ 
rea și, mai ales, de faptul că 
,noul val“ pregătește mai întot
deauna cîte o ...surpriză.

Iată programul complet al com
petiției : joi, ora 10 — juniori 16 
ani (manșa I), ora 16 — juniori 
16 ani ” s
9,30 — 
ora 16 
a II-a) 
dresaj, 
și II) ; 
pe (manșa 
(manșa a n-a).

ECHIPELE ROMÂNEȘTI
în ediția 1988—1989 a cupelor 

europene intercluburi, țara noastră 
va fi reprezentată de două echipe 
feminine: Universitatea CS.ș.
Viitorul Cluj-Napoca în C.C.E. și 
Voința C.S.Ș. 2 București în „Cu
pa Liliana Ronchetti". Partid'le

ÎN CUPELE El
din turul ini 
astfel : Univ 
saray Istanb 
Istanbul și a 
Napoca; Vă 
Sofia, 12 oct 
și 19 octomb 

ÎNCEPE DIVIZIA ȘCOLARĂ Șl DE Jl 
(n 
1) 
r

(ni

Sezonul competlțlonal 1988—1989 
va li inaugurat de Divizia șco
lară și de juniori, a cărei etapă 
de debut se va disputa' duminică. 
La întreceri iau parte următoa
rele echipe — MASCULIN, seria 
I, formațiile C.S.Ș. din: Mediaș. 
Timișoara, Cluj-Napoca (Viito
rul), Tg. Mureș, Sibiu. Arad, O* 
radea (nr. 1) șl Brașov (Brașo- 
via); seria a II-a: Deva, Tîrgo- 
viște, Rîmnicu Vilcea, Tg. Jiu. 
Pitești, Găești, C.S.Ș. 4 I.C.E.D. 
și C.S.Ș. 2 Dinamo București ; 
seria a IlI-a: Botoșani, Galați 
(nr. 1), iași (Unirea), Ploiești.

Constanța 
reștl (nr. 
București. 
București 
cea, Botoșar 
Constanța (n 
Șc. gen. 10 
II-a: Mediaș, 
Timișoara, < 
rul), Satu M 
Dej; seria a 
cea, Craiova, 
Rapid), Plole; 
— Voința), 
Sibiu, sfîntu

’ ’ : Calculato-
Hidrotehnica Con-
I.M.U. Bacău —

Relonul Săvinești
Moldo- 
Buzău

(manșa a II-a); vineri, ora 
juniori 13 ani (manșa I), 
— juniori 18 ani (manșa 
; simbăta, ora 9,30 —
ora 16 — fete (manșa I 
duminică, ora 10 — echi-

I), ora 16 — echipe

CAMPIONATELE DE ȘAH
finalei Cam- 
masculin de 

șah, de la Predeal, Stanciu a 
cîștigat la Navrotescu, Marin l-a 
învins pe Pavlov, în timp ce 
partidele Nicolaide — GrUntoerg, 
Foișor — Armaș, Ghindă — Ne- 
gulescu, Biriescu — Stoica, Ta
kacs — Mărășescu s-au încheiat 
remiză. Conduce Mihai Marin cu 
5.5 puncte. în turneul feminin a 
fost zi de odihnă.

La Varna s-a desfășurat un 
meci triunghiular de juniori 
(pînă la 17 ani), cu participarea 
reprezentativei României, care a 
obținut următoarele rezultate : 
3,5—6,5 cu Bulgaria A, 5—5 
Polonia, 6,5—3,5 cu Bulgaria B. 
în clasament, primul loc a fost 
ocupat de Bulgaria A, cu 19 p, 
urmată de Polonia 17,5 p, Româ
nia 15 p. Bulgaria B 8,5 p. Cele 
mai bune rezultate Individuale 
în echipa noastră aparțin juniori
lor Daniel Moldovan 2,5 p (din 
3) și Andrei Istrățescu 3 p (3).

In runda a 3-a a 
pionatului Național 
șah, de la “

ACTUALITÂ11 DIN RUGBY
Turneul internațional de 

rugby de la București a avut în 
programul său și două numere.. 
interne, u 
glorii 
ovaf, 
tinuă 
siune.

fruntea 
buturi: 
cea Ciornei, 
Victor Marinescu, 
etc. Demonstrația 
rugbyului nostru, 
«duel- Grivița Roșie-i-Gloria — 
Steaua—Dinamo (scor final 18—17, 
8—3 la pauză...) a constituit o 
reală îneîntare pentru spectatorii 
prezenți în tribunele stalioaul-ii 
din Parcul Copilului și un în
demn pentru cei mai mici rug- 
by.ști de a persevera în însușirea 
acestui sport al bărbăției, cura
jului și mai ales al fair-play- 
ului. Celălalt a avut ca protago
niști pe cop»» care se formează 
pentru a deveni mari jucători, 
sub îndrumarea antrenorilor 
Manolache (Locomotiva) și 
Stelian (Gloria-Repubiica). 
modelatori de talente care, 
, deschidere- la finala turneului, 
au dovedit că știu să lucreze cu 
copiii, - - - -
pentru _ 
faptul că nu sînt singurii 
în Canitală și nici în țară.
• Finala turneului internațio

nal de rugby de la București a 
fost încredințată francezului Mi
chel Connes. A fost o frumoasă 
lecție de arbitraj, urmărită cu 
atenție de mulți dintre „cavalerii 
fluierului" din Capitală (oracum 
și de alții veniți din țară). Mi
chel Connes, care a mal arbi
trat în România în cadrul Cam
pionatului European, a fost luni 
oaspetele arbitrilor bucureșteni,

. Unul, susținut de fostele 
ale sportului cu balonul 

pentru care rugbyul coa
să rămină o mare pa- 
[ai mult, jucători care și 
r mai putea apărea, cu 
sus, pe terenurile dintre 
Nicolae Postoiachi, Mir- 

Gheorghe Șerban, 
Radu D’irbac 
old-boys-ilor

să Ie 
rugby.

cu

N.
D.

Dîi

insufle dragoste 
încurajator este 

nici

ADMINISTRAȚIA DE
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri. 14 
septembrie, va avea loc în Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, începînd de la 
ora 15,50. La ora 16,15 vor fi 
transmise la radio, pe programul 
I, aspecte de la tragerea respec
tivă. Numerele extrase vor putea 
fi recepționate 
gram și la ora 
mîine, joi, 15 
ora 8,55.

A Reamintim

pe același pro- 
23,05, precum și 

septembrie, la

_ tuturor iubitori
lor sistemului LOTO ca, pe lingă 
tragerea obișnuită de vineri, 16 
septembrie, să-și noteze în agen
dă și ..capul de afiș“ al acestei

C.S.Ș. TG. JIU (M) Șl C.S.S. SATU MARE (ri 
LA JUNIORI III

C.S.Ș. 
poca, 
C.S.Ș.
— coșgeteri: I 
154 p și Miha 
129 p; cel rJ 
metescu (Tg. 
raban (Satu 

în legături 
turneelor, pn 
ghiu, delegai! 
menționat un 
o întrecere I 
sântă, in cun 
putat multe 
spectaculoase 
nic. cum a 
dintre forma 
Mediaș și Ari 
parca pentru 
torilor cu ta 
realizare pe I 
este condition 
te bună pro?! 
tică. afirmata 
pentru toți r| 
petiție aproai 
din generația]

Uitlma competiție oficială a 
sezonului 1987—1983 — „Criteriul 
speranțelor" pentru juniori III — 
s-a desfășurat pe terenurile Li
ceului Pedagcglc și C.S.Ș. din 
Deva și s-a încheiat cu succesul 
formațiilor C.S.Ș, Tîrgu Jiu la 
băieți și C.S.Ș. Satu Mare la fete. 
Clasamente finale — băieți: 1. 
C.s.ș. Tg. jiu (componența echi
pei : Cl. Fometescu, V. Pătrașcu, 
R. Dolcaru, D. Costea, C. Ones- 
cu, R. Iutalim, D. Tigaran, L. 
Raut, C. Costoiu, R. Adana; an
trenor: C. Brădiceanu), 2. C.S.Ș. 
1 Constanța, “

Ploiești,
6. C.S.Ș.
Mediaș,

Bacău
9. C.S
Timișa

3. C.s.ș. Arad, 4.
5. C.S.Ș. Tîrgo- 
1 București, 7.

8. C.S.Ș. Pitești,
10. C.S.Ș.

1. C.S.Ș. Satu Mare 
S. Daraban, C.

c.s.ș. 
viște, 
C.S.S.
9. C.S Ș. 1 Oradea, 
Deva. Fete: ‘ ~
(M. Ardelean, S. Daraban, 
Mihai, Z. Toma, L. Negrea, H. 
Szilagy, D. Stret, I. Brici, L. Tul
bure, A. Hohl, E. Kineses, A. An- 
ghel; antrenor: T. Szendrey), 2. 
C.S.S. Arad, 3. C.S.Ș. Reghin, 4. 
C.S.Ș. Medias.. 5. C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe, 6. C.s.ș. 2 București,

COMPETIȚII I
lucurești, 7. de minit^»
DE VERIFICARE INAINI^ 

IN CAMPIONAT 
înaintea

— Di- 
înceapă 

la 2 octombrie, au loc numeroase 
turnee de verificare. Un 
de turneu a avut lop la Baia 
Mare: „Cupa RAMIRA". După 
cum ne-a transmis coresponden
tul nostru V. Sabău, competiția 
a oferit meciuri atractive și s-a

Conform tradiției, 
Campionatelor Naționale 
vlzia A, programate să

as*fel

Fazi din medul Grivița Roșie — Știința CEA5IN Baia Mare :
Al. Marin (Gr. R) șutează balonul. Foto: Eduard ENEA
iap 
Un 
riex

narți al celor din Constanța, 
binevenit schimb de expe- 
â cu un apreciat specialist

» Lotul reprezentativ de se
ri va participa la Moscova, 
*e 17 și 25 septembrie, ia un 
resant turneu internațional, la 
s vor lua parte, între altele, 
“Cționatele prime și secunde 
țării gazdă, cele ale Români- 

Argentinei și S.U.A. Lotul ță- 
noastre — pregătit și condus 
antrenorii Theodor Rădules- 
și Gheorghe Nica — are ur- 

alcătuire : Hodorcă, 
Toader, Boldor. Vărzaru, Lungu, 
Năstase, Răcean, Ignat, Neaga, 
Coman. Murariu, Doja, Gurâ- 
m.are, Rădulescu. Dumitraș. Mo
toc, Vereș, Ciorăscu, Caragea, 
Moț. Gh. Ion. Csoma, Costea, 
Man și Leonte. Așteptăm cu ne
răbdare evoluția .tricolorilor"

nior

rii 
de 
cu 
mâtoarea

noștri, acum, la început de sezon 
și înaintea primelor examene o- 
ficiale, meciurile cu U.R.S S., 
Franța și Țara Galilor.

© Campionatul Diviziei 
grupa I valorică, se întrerupe 
pînă la 28 septembrie. între timp, 
duminică se va da startul în în
trecerea echipelor din Divizia B, 
precum și în cea de juniori. Cj 
promisiuni, desigur, în special 
în cazul „speranțelor", pentru o 
prestație mult mai convingătoare, 
în măsură să efere forului de re
sort prilejul de a selecta din 
vreme jucătorii pentru viitoarea 
ediție a Campionatului European 
da juniori, din martie 1989. O 
rv?statie mai convingător 
să însemne și o muncă mai an- 
gajantă, mai eficientă. (T. St.).

A Partida Universitatea Elttm 
Timișoara — Steaua va fi repro- 
gramată ulterior.

A,

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
TRAGERE LOTO 2 de duminică, 
18 septembrie, cînd va exista din 
nou posibilitatea de a se cîștiga 
și cu două numere extrase. De 
altfel, această caracteristică, tipi
că tragerilor LOTO 2, este una 
dintre cele care conferă o atrac- 
tivitate deosebită formulei teh
nice.

O în mod cu totul 
s-au impus, în ultima 
seriile de 10 lei ale 1 
IN PLIC, 
riile speciale 
TOAMNEI, LOZUL 
LOZUL MARILOR 
etc.), și-au sporit 
cîștiguri, beneficiind

fondul special al sistemului. Așa
dar, și la LOZUL de 10 lei puteți 
să obțineți mai multe cîștiguri, 
constind nu numai în diverse 
sume de bani, ei și în autoturis
me ,,Dacia 1300“. Șansele sînt 
deschise tuturor, singura condiție 
fiind participarea !

1 aparte, 
perioadă. 

LOZULUI 
ca și se- 

(LOZUL
care, la fel 

limitate
VACANTEI, 
CÎȘTIGURI 

numărul de 
de alocarea

ft CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 11 SEPTEM
BRIE 1938. Cat. 1 (’3 rezultate) : 
7 variante 25% a 29.726 lei ; cat. 
2 (12 rezultate) : 7 variante 100% 
a 4.134 Iei și 274 25% a 1.034 lei ; 
cat. 3 Ti rezultate) : 63 variante 
100% a 546 lei și 3.557 25% a 137

bucurat»*^
Locul I ^a’ f< 
MIRA Baia i 
122—125 CU I 
Napoca, 97—6 
lotenmca Tîrd 
rile următoal 
Metalul Rosa 
și 36—76 cu 
Metalotehnica 
geteri: M. P 
ccl mai tehn 
ter (RAMIRA

Alte turnee 
tămîna viitod 
Construcția 1 
(23—25 septem 
pia“ la fete (

Rubr
Dumitru

NOUL CI
se 
edi ii

Sîmbătă 
de-a 21-a 
Divizia A 
derea lui 
încheiat i 
noului câmpii 
rea perform 
noștri în com 
male, în mod 
tele C.E. de 1; 
la C.M. de ji 
1989, progranii 
slavi a).

Prin urmar 
rile divizionaj 
calitate, iar 
supuse unui 
struire — să 
acordată de ai 
zuiltate supe 
promovate — 
Constructorul 
Explorări C 
mese, Minerul 
Cluj-Napoca 1 
văzut eforturi 
succes, evolui 
scenă a țării, 
lorlalte comod 
actuala ediți 
Diviziei A !

Iată loturile 
pelor feminini

SE
VOINȚA Fn 

Ion — antrej 
hăilă. Stela d 
Cor.-. *
oara ca, j
stanța Niță. 3 
Neacșu, Izabel 

VOINȚA Bl 
Szocs și Eleni 
re ; Elena An] 
dea, Liliana 
Burcea, Ma 
Georgeta Moid 
ria Popescu, 4 
tina Pirleci, 1 

LAROMET 
stan tin Anton 
— antrenori 
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DE UNDE VOR MAI
Campionatul Diviziei A își in

tră serios în rol în aceste zile. 
Trei etape în doar 7 zile, dumi
nică — miercuri — sîmbătă, ade
vărată probă de încercare pentru 
cele 18 competitoare.

Duminica trecută — caz atît 
de rar — a fost etapa multor 
victorii la scoruri categorice : 
3—0, 4—0, 4-0, 5-0, 5-0. 8-1 (a- 
cesta din urmă fiind, probabil, 
greu de egalat în acest sezon), 
beneficiarele acestui spor de e- 
ficacitate numindu-se Flacăra 
Moreni, Victoria București, 
F.C.M. Brașov, Universitatea Cra
iova, Steaua și Dinamo. O etapă 
cu severe înfrîngeri pentru F.C. 
Farul Constanța, A.S.A. Tg. Mu
reș, S.C. Bacău, Rapid, Oțelul și, 
mai ales, F.C. Inter Sibiu, o e- 
tapă pe care aceste echipe nu o 
vor uita așa de ușor.

Toate acestea s-au petrecut du
minică. Ea trei zile distanță, a- 
dică astăzi, unora dintre aceste 
echipe li se oferă prilejul reabi
litării. Doar F.C. Farul Constanța 
și A.S.A. Tg. Mureș au în față 
noi și severe examene pentru că, 
în primul rînd, joacă în de
plasare.

Dar ce va fi astăzi, în etapa 
a 5-a ?

Mai întîi, un program cu multe 
partide echilibrate și interesante, 
cu prezența fruntașelor fotbalu
lui nostru pe stadioanele din Pi
tești (Dinamo) și Bacău (Steaua), 
cu un alt derby studențesc care 
reține atenția, cel din „Regie*.

Să începem cu întîlnirea din 
Trivale, dificilă pentru ambele 
formații. F.C. Argeș și Dinamo 
au oferit aici dispute interesante, 
de bun nivel, și credem că așa 
va fi și acum, deși situația din 
clasament, ca și componența ce
lor două loturi, diferă mult față 
de anii din urmă. La Bacău, 
campioana este așteptată cu ma
re interes, cum a fost și în pri
măvară. cînd formația locală a 
obținut acel 0—0, care a consti-

VENI SURPRIZELE ?
tuit pentru ea un mare succes. 
Ce va fi acum ? Cele 11 goluri 
primite de băcăuani în primele 
patru Jocuri ne îndreptățesc să 
spunem că echipa locală (de
fensiva ei. In primul rînd) va 
avea de furcă cu un atac condus 
de Hagi și Lăcătuș.

Reține atenția și derbyul stu
dențesc de la București. Sportul 
vine după victoria de la Cluj- 
Napoca, care a urcat echipa din 
,,Regie** pe locul 3 (de cind n-a 
mai fost Sportul aid T), iar Uni
versitatea, după 5—€ cu Rapid. 
E greu ce crezut că Sorin Cîrțu 
a putut face minuni în cheva 
zile, ci mai degrabă câ Jucătorii 
(care au uitat să_  joace în me
ciurile cu Inter și Argeș) au 
vrut să întoarcă ..filele negre* 
ale celor două partide și de
monstreze că echipa din ..Băn:e“ 
este încă o... echipă !

Inter Sibiu s-a întors acasă cu 
o infrîngere apăsătoare, iar în 
fața Corvinului are o misiune 
dificilă. La fel șl Rapid, care re
vine In Giuleștiul său pentru a 
se reabilita. O va putea face, 
oare, în fața Oltului, a cărui 
apărare n-a primit gol în trei 
partide ? Dar „U“ CIuj-Napoca ? 
Ce va face ea în al doilea med 
consecutiv pe teren propriu ? Va 
încerca să demonstreze că dumi
nică, cu Sportul, a fost doar 
un accident după promițătorul 
debut.

Trei partide oferă favorite cer
te : Victoria în fața lui F.CJtf. 
Brașov, Oțelul Galați în întîlni
rea cu echipa de pe Litoral și 
Bihorul cu A.S.A. Tg. Mureș.

Așadar, etapa a 5-a e la fel de 
interesantă ca și cele de pină 
acum, dacă ne amintim de re
zultate, unele destul de puțin 
scontate. înainte de toate, însă, 
așteptăm jocuri de calitate. Par
tida cu echipa Bulgariei, din 
preliminariile „Mondialului**, se 
apropie. (AL. C.).

• ClND A COBORIT din 
autocarul Universității, noul 
antrenor al cralovenilor, So
rin Clrțu, a primit de la clțl- 
va dintre suporterii echipei 
un mare buchet de gladiole 
Era stingher cu ele In brațe 
51 avea emoții ca niciodată. 
„Nici eind am debutat in Di
vizia A n-am avut atitea” ! • 
Peste 20 000 de suporteri ai 
Craiovel au venit duminică la 
stadion. Rareori se intîmplă 
asa ceva după un eșec ustu
rător. ca acel 0—5 din Trivale 
Dar craiovenU au ..simțit* că 
echipa lor de suflet va Juca 
altceva declt In primele trei 
etape • Simbătă, înainte de 
med. Stefan Stoica a trecut 
crin mari emoții, pină cind a 
dev-—. t tatăl unu! bă ețe! • 
Cu șutul său căpraznlc. Irl- 
mescu a transformat impeca
bil lovitura de la U m. dar 
arbitru! a dictat repetarea, 
pentru că unul dintre coechi
pieri! să!. Stoica, intrase fes 
wp.-afața de pedeapsă. Șl a 
doua oară a șutat tot în ar*— 
za tui Toader. care n-a schi
țat nid-un gest.

• MIHAESCU. jucătorul dl- 
namovlst. a fenphnît chiar du
minică. In ziua medului de 
campionat eu Inter Sibiu, 
virsta de as de ani. Ei și-a ' 
onorat această aniversare eu 
cele două goluri marcate, ea 
șl printr-o evoluție de ansam
blu bună, care U menține ti
tular în echipa dinamovistă. 
• In ultima parte a medului 
eu echipa slbiană. orin ieșirea 
din teren a lu: Andone ți Vis- 
creanu și intrarea In Joc a doi 
tineri atacanți. Timiș și Do- 
ehia, Cămătaru a fost retras 
în linia fundașilor, judad 
practic ca fundaș central. In 
această postură Inedită, el s-a 
făcut la fei de remarcat. In

tervențiile sale reușite fiind 
aplaudate „la șcenă deschisă"
• PE STEAUA, 30 000 de 

spectatori I Pentru echipa fa
vorită. dar șl pentru învingă
torii iul Juventus. Din păcate, 
Oțelul nu a putut rezista ne
număratelor încercări de stră
pungere ale roș-albaștrilor. 
Scuza absenței lui Agiu este 
valabilă, totuși. Prin retrage
rea lui Marius Stan pe linia 
fundașilor centrali s-a slăbit 
„mijlocul" lui Burcea, în de
clin. sperăm, pasager. • Re
marcabilă Integrarea tinerilor 
la Steaua. Pena se străduiește 
să joace ca Pițurcă, Dumi
trescu driblează cu mare ușu
rință. fentlnd ușor de pe stin
gă pe dreapta, iar Dan Pe
trescu se lansează în acțiuni 
de atac care ridică problema 
formule! viitoare a ..defensi
vei*, o dată cu reintrarea lui 
Bumbescu.
• O NOTA aparte din ca

drul sportiv al meciului „U“ 
— Sportul Studențesc a cons- 
tltalt-o atitudinea antrenoru
lui Mircea Dridea, care pen
tru destule» sprinturi de pe 
bancă, cu vociferări și gesturi, 
a fost ir.’. zta: de arbitru să ur
ce la tribună- „Ch totul sur
prinzătoare comportarea lai 
Dridea, nejustificată* — a- 
Brma observatorul fede
ral Gh. GUsicL • La 
Încheierea partide!. Intre 
Stadionul Mjnicipal și hotelul 
Sport se formase un pod viu. 
pe care antrenorul Bemus 
Vlad era purtat din întrebare 
In Întrebare de suporterii Iui 
„U* : J>e ce 7". Cu calm, dar 
și eu optimism, antrenorul 
clujean le-a promis răspunsul 
miercuri. Bineînțeles, cu aju
torul jucătorilor lui I
• LA MORENI. Flacăra a 

Impresionat prin vigoarea cu 
care a atacat In permanență 
poarta adversă. Acest joc o- 
fensiv s-a datorat lntr-o mare

măsură permanentelor Incursi
uni ale fundașilor laterali Pur- 
dea și M. Pană, ale ieșirilor 
cu schimbul, cînd a lui Movilă, 
cînd a lui Beldie (primul 
fiind și autorul golului trei, 
cu un superb șut de la dis
tanță) ca și a Inteligenței lui 
Dragnea, un conducător de 
joc care a împărțit echipieri
lor numeroase baloane utile.
• FRUMOSUL STADION din 

Scornicești a fost bine popu
lat duminică. Profltînd de a- 
propierea în spațiu, mii de 
slătinen! șl alte cîteva mii de 
piteșteni au ținut să asiste la 
întîlnirea dintre favoritele lor. 
Astfel, meciul de pe cazon 
s-a... transferat șl în tribune: 
la tribuna I, suporterii locali, 
cărora li s-au adăugat cel din 
Slatina ; la tribuna a n-a, pi- 
teștenii.
• tN ULTIMA VREME ofi

ciază la „centru", cu presta
ții bine notate de observatori, 
tînărul arbitru ploieștean A- 
drian Moroianu. La Brașov el 
a fost asistat, printre alții, de 
un fost „cavaler al fluieru
lui", Nicolae Moroianu, ni
meni altul decît tatăl său, 
care l-ar fi dat, credem, din 
tot sufletul, un 10 feciorului 
său dacă acesta ar £1 apreciat 
regulamentar la „duelul" pur
tat în careu, pentru minge, 
de Șoiman și Ghergu. Faza 
se petrecea la scorul de 3—0. 
• Apriro de Gherla, funda
șul 'ate.-ul stingă al F.C.M.- 
ului a st :at golul cu r.r. 5 
al echipei sale, motiv pentru 
care a fost felicitat de colegii 
de echipă Antrenorul C. ște- 
fănescu i-o fi reproșat, totuși, 
după joc, la cabine, unele 
stlngăcii (și durități) comise 
In rolul Iui principal, acela 
de apărător.
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DIBUI'I. INTERNAȚIONAL AL SELECȚIONATEI ’91
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Juniorii sovietici au
Iată că a sosit momentul ca și 

cea mai mică dintre selecționa
tele de juniori să-și facă debu
tul internațional. E adevărat, nu 
e vorba ele un meci oficial, dar 
orice partidă amicală cu juniorii 
sovietici se anunță deosebit de 
dificilă, cunoscută fiind valoarea 
fotbalului din U.R.S.S., puterea 
de luptă a tinerilor jucători din 
această țară, prezenți mereu la 
startul marilor turnee europene 
sau mondiale.

Echipa noastră s-a pregătit 
însă cu atenție pentru startul el 
internațional de astăzi. Din lotul 
selecționatei ’91 (antrenori: Gheor- 
ghe Ola și loan Pătrașcu) fac 
parte, printre alții : Atanasescu,

sosit luni la Ploiești
Zară, Alemnărițeî, Cazan, Moacă, 
Michnovici, Moldovan, Bătrînu, 
Cuc, Popa.

Partida de astăzi este progra
mată pe stadionul Prahova, de 
la ora 17, și va fi condusă de o 
brigadă de arbitri avîndu-1 la 
centru pe Adrian Moroianu din 
Ploiești. Revanșa va avea loc vi
neri 16 septembrie, la Filipeștii 
de Pădure.

9 CONDUCĂTORII echipelor 
din Divizia A de fotbal sînt con- 
vocați joi 15 septembrie, ora 10, 
la sediul F.R.F. pentru progra
marea arbitrilor la meciurile din 
următoarele etape.
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Ștefana Anghelache, Iulia To
fan, Dorina Miorcăneanu, Ca-

Elenamelia Lungu, Lica Ștefani, 
Pușcașu, Daniela Istrate.

MUCAVA MOLID VAMA 
rin Frunză — antrenor ; 
Lucutar, Eugenia Lupașcu, 
riana Saghin, Doina Bălan, Cris
tina Tebrean, Angela Pazar, Ma
ria Bercea, Daniela Ciobotar, 
Mihaela Pazar, Mihaela Migda, 
Georgeta Aruștei.

GLORIA BUCUREȘTI : 
Marcu și Florica Neguțoiu - 
trenoare ; Octavia Ciocîrlan, 
via Plaino, Ana 
Neguțoiu, Ana 
Ngacșu, Florica 
Cavoli, Roxana 
Scarlat, Ileana Andrei, Ioana Da
mian.
-RAPID 

Pometcu 
Popescu, 
Popescu,

: Do- 
Maria 

Ma-

Ana 
an- 

. Si-1- 
Marcu, Florica 
Niță, Georgeta 
Lungu; Mirela 

Turcanu, Zoica

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

MAI ERAU... TREI MINUTE !
Petrolul Ploiești - Politehnica lași 2-1 (0-1)

Partidă plăcută, plină de emo
ții pentru ambele tabere. In mut. 
11, ieșeanul KERESZY a executat 
o lovitură liberă de la 20 m șl 
mingea, spre stupoarea portarului 
Jipa, s-a oprit în plasă: 0—1. în 
continuare, întreaga repriză plo- 
leștendi au alergat după egalare, 
pe care n-au reușlt-o însă din 
cauza jocului lor Individualist, 
precipitat în fazele de poartă. De 
partea cealaltă, remarcabil, Poli
tehnica impresiona printr-un Joc 
legat, cu multe pase șl o con

cepție modernă, care făcea să se 
simtă ,,mîna“ antrenorului L. An- 
tohi. In cea de a doua repriză, 
însă, oaspeții au cedat în fața 
presiunii exercitate de Jucătorii 
echipei petroliste (antrenor 5 V. 
Dridea), care atacau dezlănțuîțl, 
șutînd mult la poartă (de două 
ori în bară !). Deși ieșeanul Ser- 
tov, de două ori (min. 50 și 79), 
a avut mari ocazii de ridicare a 
scorului, se întrevedea, totuși, 
succesul gazdelor. Toată echipa 
Petrolului lupta pentru gol. Iar

cu numai doi „ostași" vajnici 
(portarul Cîmpesnu și Covrig) re
duta din Dealul Copoului a că
zut : in min. 82, MANEA a îm
pins in plasă un balon scăpat de 
Cîmpeanu. deci 1—1, după care, in 
min. 87, CRISTIAN ENE fructi
fică printr-un șut precis pasa iul 
Grigore (poate cel mai activ din
tre ploieșteni) și, în sfîrșit, cu 3 
minute înainte de final 2—1 !

Arbitrul L. Gyiire (Satu Mare) 
a condus formațiile :

PEȚROLUL : Jipa — Panait
(min. 46 Catinca), Stan (min. 70 
Cr. Ene). C. STEFAN, I. Toma — 
Mocanii, GRIGORE, Hîncu — 
GREACA. I. Nicolae. MANEA.

POLITEHNICA : ClMPEANU — 
Dușmanu, Gheorghiu, COVRIG, 
Frîncu — Florian, Constantin 
(min 25 Tănase), Munteanu, KE
RESZY — CrOitoru, Sertov, (min. 
81 Burdujan).

Modesto FERRARINI

leonora 
la Mi- 
pstanța 
pa. MiT

Maria 
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BUCUREȘTI : Vasilica
— antrenoare ; Ioana 
Elena Bîrnaz ; Vasilica 

_ _____ Elena Stan, Maria San
du. Cristina Rădoi, Elena Andrei, 
Luminița Dobre. Liliana Popescu.

CÂRPĂ TI SINAIA : Ion Radu 
si Toana iriminescu — antrenori ; 
Elena Ciocodeică, Emilia Bărbu- 
lescu, Niculina Dobre, Sanda Ră- 
du-lescu, Gabriela Ciorbea, Ioana 
Iriminescu, Florina Ivănoiu, Nico- 
leta Constantin, Adriana Tudose. 
Marilena Marina. Marilena Pom
pa. Sonia ștefănică.

DACIA PLOIEȘTI: Constantin 
Popa și Andrei Georgescu — an
trenori * T
Popa, 
Mocanu, 
Haită. Mihaela 
Bodrăgan, Jeni 
Iordache.

; Maria Coteanu, Luminița 
Carmen Conci, Mariana 

Steliana Dima, 
Ilioiu, 

Stoica,

Elena
Daniela

Tanța

SERIA NORD
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ î 

Iuliu Radovici și Șandor Sereș — 
antrenori : Rodica Baciu, Ilona 
Bartha, Melinda Demeter, Maria
ne Halalai. Ana Krecsenski, Tilda 
Laczko, Emese Martina, Monica 
Muresan. Maria Oltean, Aurelia 
Șerdean Videta Reghian, Daniela 
Samarghitean, Doina Țăgeah. Le- 
nuța Togănel.

HIDROMECANICA BRAȘOV : 
Marian Constantin — antrenor ; 
Adriana Andraș. Elena Banciu. 
Filofteia Boncan, Angela Călines- 
cu. Elena Cîmpan. Mariana^ Con
stantin Alexandra Hîrdoiu, 
Gyongy Konya. Rosemarie Peter, 
Maricica Radu, Gheorghița Stoi- 
chită Rodica Ștefan, Ana Tîru. 
Lucia Vespan, Feria Vlăsceanu, 
Florica Zaharia. Ursula Zerbeș.

VOINȚA TG. MUREȘ .* Marga
reta Szemanyi și Elisabeta Albert 
— antrenoare ; Doina Albert, Eli-

Șl OBIECTIVELE SALE 
ma Gyereși, Amma Sofalvi, 
Amma Szabo. Ildiko Szasz, Ma
ria To dea, Iutka Andrași, Ga
briela Ferenczi, Eniko Bodo.

VOINȚA ODORHEIU SECU
IESC U : Josef Vas și Fernek Ma- 
gyari — antrenori ; Ana Laszlo. 
Ilona Ilyeș, Ana Pali, Aranka. 
Molnar, Klara Birtalan. Reka De- 
meny, Gydngyver Sebok, Judit 
Bara. Eva Raduly. Maria Ferenc
zi Margareta Sebdk, Rozalia Ste- 
fucz, Eva Ungvari.

VOINȚA TIMIȘOARA : Ildiko 
Grozăvescu și St. Munteanu — 
antrenori ; Sanda Constandache. 
Mărioara Davițoiu, Elisabeta Dra- 
gomir, Emilia Ebel, Ildiko Groză
vescu, Marinela Bărboșelu, Ildiko 
Budai, Liliana Buliga, Valerica 
Călin, Elena Ciobanu, Katalin 
Monoki, Nina Nedelcu.

C.S.M. REȘIȚA : Constantin ior
dache — antrenor ; Mariana Cse- 
pei. Rodica Fulga, Elena Gruber, 
Eugenia Holesch. Dorina Iuhasz, 
Mirela Marto-n. Daniela Mekereș, 
Eugenia Olsevski, Gicuța Pantea, 
Isabela Stiegelbauer, Dorina Stoi
ca, Maria Zsizsik.

VOINȚA CRAIOVA : Marcela 
Lazurca — instructor ; Cornelia 
Alboiu, Lucia Badea, Ionica Ce- 
buc, Iuliana Geană, Mariana Is- 
cru, Antoaneta Istrate, Marcela 
Lazurca. Nuți Madalon, Dumitra 
Preduț* Cristina Prigogel, Sofia 
Pîrvu, Mariana Rădtilescu, Paula 
Radulescu, Gabriela Babaligea.

U T. ARAD : Melania Besenyi 
și Maria Cociuban — antrenoare ; 
Varvara Breban, Melania Besenyi, 
Aurica Bota, Florica Hegel, Elena 
Flondor, Ruxandra Sas, Mlnodora 
Olariu, Melania Besenyi II, Adina 
Căsăutan. Elena Stan, Doina Bon- 
dor. Zi-ta Domokoș, Mariana Fiț, 
Gabriela Barjak.

VOINȚA ORADEA : Al. Torok 
—- antrenor : Ibolya Mathe, Olga 
Psihas, Ecaterina Bagdi, Eva 
Gaîda Gyongy Debreczeni, Tunde 
Gaida, Elisabeta Boda. Maria A- 
brudan, Rozalia Gyorgy, Angela 
Molnar. Rodica Achim, Edith 
Podan Maria Lorincz, Emeșe 
Hddeg

CONSTRUCTORUL GHERLA t 
Iosif Nagy — instructor ; Silvia 
Borzași Ileana Todi'că, Ana Mi- 
hăilă. Rodica Luca, Albumița 
Munceleanu. Iudit Bercîu, ludit 
Mihaly. Adina Mureșan, Mari- 
nela Zegrean, Gabriela Cioncă, KTnrtrr CniV-z-i TmAVO 1VT a _

REZULTAT
Dunârca Călărași - Jiul

Jocul începe în nota de domi
nare a gazdelor, care, prin Stan- 
cu (extrem de rapid șl percu
tant), sprijinit in permanență de 
o linie mediană foarte elastică și 
mobilă, atacă în permanență 
poarta apărată de Boitor. Dar. 
rînd pe rînd, Banu (min. 5). 
Nicolae (min. 9), Stancu (min. 
11), Borcan (min. 15) și Stefan 
(min. 23) ratează bune 
Pe fondul acestui joc avlntat al 
gazdelor. Jiul opune o dlrză re
zistență în apărare, contraatacind 
extrem de periculos prin HenzeL 
Cojocaru și Bălan. în min.

ECHITABIL
Petroșani 1-1 (0-1)

Tlmofte il vede demarcat pe 
HENZEL, care Înscrie din inte
riorul careului, pe Ungă Toma, 
ieșit in intlmpinare.

După pauză, jocul este din ce 
In ce mal fragmentat, apar și 
cartonașele (Vlase — Dunărea, 
Florescu, Mihăilă, Henzel — de 
la oaspeți), dar Jiul pare sigură 
pe situație, prin Jocul său teh
nic și elaborat la mijlocul tere
nului. După eliminarea Iul Ma
rin (min 66) pentru un atac dur 
asupra tul Cojocaru. gazdele 
mărise tempouL atacurile lor In 
valuri fiind oprite din ce ta ce

mai greu de apărarea Jiului. In 
min. 73, pasa lui Mușat 11 gă
sește liber, pe stingă, pe Stancu, 
care il driblează scurt pe Negri
tă, intră in careu, dar... același 
Negr:lă il faultează și penalty-ul, 
just acordat, este transformat de 
MUȘAT.

A arbitrat N. Bițin (Salonta). 
DUNAREA : Toma — Marin, 

Borcan, NICOLAE (min. 73 Isa- 
cov), VLASE — Florea, Mușat, 
BANU — Stefan, Farin (min. M 
Petre), STANCU.

JIUL : BOITOR — Negfilă, SE- 
DECARU, Mihăilă, Dodu — Cris- 
tea, Florescu, Timofte, Bălan 
(min. 86 Moromete) — HENZEL, 
COJOCARU (min. 70 Fllip).

Florin SANDU

CÎNGU S-A OPUS REMIZEI
r.C.i'i. caracal - C.S. Iirt>o»ișt€ 1-0 (0 0)

Mai erau două minute de joc 
și, printr-un admirabil efort co
lectiv, formația tirgovișteană se 
afla la un pas de remiza mult 
visată. Dar s-a opus antrenorul- 
jucător Gîngu, acest „argint viu* 
al echipei din Caracal, care, deși 
bine păzit de Preda, a creat 
multe faze periculoase la poarta 
oaspeților. In acel moment (nun. 
88), la unul din numeroasele a- 
tacuri, Mogoșanu a centrat de pe 
partea dreaptă și GÎNGU (a că
rui accidentare din etapa trecută 
nu a fost gravă), aflat între pa
tru adversari, reia balonul cu 
capul, din apropierea solului,

mingea lovind bara, de unde a 
intrat in plasă. Bucurie fără 
marainl în tribune, deziluzie to
tală ” in tabăra adversă, al cărei 
jucători s-au prăbușit pe gazonul 
stadionului. Acest gol a consfin
țit o victorie meritată a gazde
lor, intr-un meci viu disputat, 
cu faze gustate și aplaudate de 
un public generos, dar și cu 
multe ratări la poarta lui Mîn- 
drilă. cum au fost cele din mi
nutele 27 și 37, cînd Răducu. 
scăpat de adversarul direct, s-a 
îndreptat singur spre poartă, dar 
de fiecare dată a trimis balonul 
pe lingă bară, din poziții ideale.

șl din min. M, cînd Popa, de la 
numai l m, nu ba putut învinge 
pe portarul tirgovlștean. De cea
laltă parte, Obreașcu (min. 78) 
a fost la un pas de gol dar s-a 
opus Petrescu.

Arbitrul L Ghergheli (Baia Ma
re) a condus formațiile :

F.C.M. CARACAL : Petrescu — 
MOGOȘANU. Floricel (min. « 
Veleanu), PATRU, Moraru — 
NICA, Popa, ANTON — Ciucă 
(min. 67 Dicuț), GÎNGU, RA- 
DUCU.

C.S TÎRGOV1ȘTE : MÎNDRILA 
— Burlan (min. 54 Toma), TU
DOR. PREDA, Niculescu — Du
mitrescu. Ștefan (min. 75 Bon
doc), Răducanu — Călin, NICUL- 
CIOIU, Obreașcu.

Pavel PEANA

OASPEȚII, MULT MAI BUNI
Chimica lirnăvcni - Olimpia LVI satu Marc o-J (0-1)

Avînd o forță și o concepție 
de joc mult peste argumentele 
partenerei, Olimpia a întrecut-o 
la un scor clar, ce putea fi des
chis încă din min. 12 de Erdei 
(un jucător tehnic și tempera
mental). Același mijlocaș ofensiv, 
după driblinguri în serie, va fi 
stopat in extremis, prin fault, 
în minutele 27 și 37, în min. 32 
tot el reluînd, din unghi prefe
rat și de aproape, deasupra por
ții, o centrare din care ...nu se 
ratează, cu un „mijloc" forte, 
dar și e, elasticitate de an
samblu, aplicînd, în plus, un 
mnreni a^nru. în cadrnl (dar Si

lui, formația sătmăreană a per
mis puțin echipei din Tîrnăveni, 
aceasta bizuindu-se îndeosebi pe 
eforturile — diminuate treptat — 
si tehnica individuală a „bătrî- 
nului" Cenan. în min. 38, la un 
corner, excelent executat de Er
dei, „cap" Ghencean, mingea e 
respinsă de pe linia porții, dar 
BORHIDAN, tot cu capul, o pro
iectează în plasă : 0—1.

In repriza a doua, mai alertă, 
Ia o lovitură liberă de la 25 m, 
Silaghi trasează o „boltă" în ca
reu și ERDEI, profitînd de o e- 
zitare în bloc a defensivei loca
le. marchează : 0—2 (min. 63).

petrece în minutele 87—88. După 
ce Bolba a irosit o pasă de gol, 
grăbindu-se să șuteze, rapid con
traatac al gazdelor și Drăgulescu 
a plasat mingea pe lingă portar, 
în colțul lung, dar în bară ! Re
plică tot pe contraatac a sătmă
renilor, pătrundere Bolba, pasă 
înapoi la Silaghi, șut, și fundașul 
Vitan oprește mingea cu mina 
pe linia porții. Penalty executat 
de BOLBA și... 0—3.

A arbitrat I. Moise (Buzău).
CHIMICA : Oprea — Nistor, 

Fodor, Vitan, I. POP — CENAN, 
Vigh, Kallo — OPRIȘOR (min. 
55 Stef), Mărginean (min. 65 Io- 
nașj, Drăgulescu.

OLIMPIA : Ritli — BORHIDAN, 
Palenesar, Csiiri, Puț — SILA- 
GHI, GHENCEAN, ERDET (min. 
69 Ardelean) — CZIRBUS, Bolba, 
Patkos (min. 80 Boje).

ir»________ Di 1



ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC Dc joi, in sala Ihipid
•?

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R 3 turneul

(Urmare im oaa 1)

S-a stabilit ca, pe baia man
datului încredințat. delegația 
țării noastre să promoveze con
siderentele și propunerile 
României, concepția și ini
țiativele tovarășului Nicoiae 
Ceaușescn. secretar general al 
partidului, președintele Repu
blicii, cu privire la dezarmare, 
la celelalte probleme aflate pe 
ordinea de zi a sesiunii Adu
nării Generale a O.N.U tn a- 
cest sens, delegația română va 
acționa pentru adoptarea de 
către O.N.U. a unor măsuri e- 
ficiente care sâ ducă la oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, in primul rind la 
dezarmarea nucleară. încetarea 
experiențelor cu arma 
ră, la renunțarea la 
zarea Cosmosului, la 
cerea și lichidarea 
chimice, Ia reducerea 
țială a efectivelor 
lor convenționale și cheltuieli
lor militare.

Comitetul Politic Executiv a 
dat mandat delegației țării 
noastre să reafirme, de la tri
buna înaltului forum interna
țional, voința României socia
liste de a milita, tn continuare, 
pentru întărirea conlucrării cu 
toate popoarele, cu forțele îna
intate de pretutindeni. în lupta 
pentru afirmarea fermă a poli
ticii de pace și colaborare, so
luționarea prin mijloace pașni
ce, prin tratative, a conflicte
lor existente in diferite re
giuni ale globului, lichidarea 
subdezvoltării si edificarea unei 
noi ordini economice mondiale, 
pentru instaurarea în lume a 
unui climat de securitate. în
credere și largg cooperare.

Potrivit mandatului incredin- 
țat, delegația română va ac
ționa pentru promovarea nou
lui punct înscris pe ordinea de 
zi a sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U., la propunerea Româ
niei, privind răspunderea sta
telor de a nu admite pe teri
toriul lor manifestări naționa
liste. șovine, rasiste . și 
antisemite și de a nu instiga 
și sprijini asemenea acti
vități pe teritoriul altor țări. 
Delegația română va acționa, 
de asemenea, pentru ca gu
vernele și mijloacele de infor
mare în masă să-și asume an
gajamentul de a combate con
cepțiile rasiste, antisemite, na
ționaliste, 
națiuni, 
educarea 
generații, 
pașnice, 
înțelegerii și păcii.

Totodată, 
noastre v* 
derea ce revine statelor pen
tru apărarea mediului incot.it>-

nuclea- 
militari- 
interzi- 
armelor 
substan- 

armamente-

de învrăjbire 
de a milita 
popoarelor, 
in spiritul 
respectului

între 
pentru 

a tinerei 
colaborării 

reciproc.

delegația țării 
sublinia răspun-

NOUA TINEREJE
(Urmare din pag. 1)

nu) scrimă (Romeo Pellegrini), 
tenis (coordonatorul Marinei 
Bondoc este asistat de Teodor 
Frunză și Liviu Ursuleanu), te
nis de masă (Maria Alexandru), 
ori de haltere (Mar an Grigo- 
raș). Cine sînt însă interpreții 
„rolurilor principale" deci 
sportivii, și. mai ales, ce per
formanțe îi recomandă? Luptă
torul Constantin Mircea deține 
în palmares un loc secund la 
„mondialele" de juniori din a- 
nul trecut colegii Constantin 
Olaru, Marian Plătărescu Ion 
Tudor și Nicoiae Pantazi se 
regăsesc nu doar în sala de 
antrenament a clubu'ui Pro
gresul. ci si în cea a torului 
național de juniori iar toți lao
laltă alcătuiesc o ' 
ție de Divizia A 
fapt scrimerele 
nici una vîrsta 
ceea ce nu le-a 
promoveze in prima di 'izie a 
țării. In afară de aceasta. Ro
xana Scarlat Bianca Cimpoi, 
Cătălina Petrescu Irina Dră- 
ghici sau Gabriela Ravai sînt 
medaliate la numeroase alte 
campionate rezervate copiilor 
sau juniorilor. Un bucnet de 
campioane și campioni intîlnim 
și la sărituri — Luana Ciufu- 
iigă, Ioana Boicu, Ileana Pîrjcl 
(fetele confundîndu-se altfel 
cu lotul național) Ion Petrache,

bunâ forma- 
Scri merii, de 
n au depășit 

junioratului, 
împiedicat să

rător și prevenirea poluării a - § 
cestuia, ca urmare a acumula- § 
rii de reziduuri toxice și radio- 
active, pentru întărirea coope 
rării internaționale în vederea Ș 
soluționării acestor probleme. § 

tn continuare, in cadrul 
dinței, a fost prezentată O 
FORMARE CU PRIVIRE 
VIZITELE OFICIALE 
PRIETENIE EFECTUATE 
TOVARĂȘUL NICOLAE § 
CEAUȘESCU, ÎMPREUNA CU | 
TOVARĂȘA ELENA § 
CEAUȘESCU, IN REPUBLICA Ș 
KENYA, LA INVITAȚIA PRE- § 
ȘEDINȚEI.UI REPUBLICII. §
DANIEL TOROITICH ARAP § 
MOI ; ÎN REPUBLICA UNITA § 
TANZANIA, LA --------------------
PREȘEDINTELUI 
CH, ALI HASSAN 
PRECUM ȘI LA L----------------
PRIETENEASCA PE CARE AU § 
AVUT-O, LA -•■>>” —
PREȘEDINTELE 
ARABE EGIPT,
HOSNI MUBARAK, ȘI DOiM- S 
NA SUZANNE MUBARAK. țg 

Comitetul Politic Executiv a $ 
relevat că aceste vizite maz- 
chează, prin rezultatele lor. 
momente de deosebită însera- § 
nătate în întărirea prieteniei S 
și colaborării României eu ți- > 
rile respective, în folosul pro- § 
priilor popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii între națiuni. g: 

Comitetul Politic Executiv a g: 
dat o înaltă apreciere activită- :g 
ții desfășurate de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu cu acest pri- 
lej, subliniind aportul său § 
esențial la fundamentarea și
transpunerea în viață a politi- 5; 
cii de pace și colaborare a îg
partidului și statului nostru, la ig 
înfăptuirea neabătută a orien- § 
țărilor stabilite de Congresul 
al XlII-lea și Conferința Na- § 
țională ale Partidului Comunist & 
Român, privind extinderea con-

INTERNATIONAL

DE BASCHET

„CUPĂ STEAUA"

De azi, la Mamaia

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

LA § 
DE § 
DE §

INVITAȚIA § 
REPUBLI- § 

T MWTNYI, § 
ÎNTILNIREA §

CAIRO, CU §
REPUBLICII $

MOHAMED §

tinuă a
cu țările în curs de dezvoltare, 
cu statele care 
lea dezvoltării 
dente.

Aprobînd in

au pășit pe ca- 
libere. indeDen-

unanimitate re
zultatele acestor întîlniri la ni- 
vel înalt, acordurile convenite § j______ z_i______și documentele semnate, Corni- ig 
tetul Politic Executiv a adoptat § 
un program de măsuri pentru șg 
înfăptuirea, în cele mai bune 
condiții, a înțelegerilor stabili- ig 
te, care asigură extinderea Și § 
întărirea in continuare a cola- § 
borării între România și țările 
respective — Republica Kenya. § 
Republica Unită Tanzania, Re- Sț 
publica Arabă Egipt —, în in- g; 
teresul reciproe, al cauzei pă- g: 
cii, cooperării, independenței Ș
naționale și progresului social. $

§
Comitetul Politic Executiv a î; 

soluționat, de asemenea, pro- 
bleme curente ale activității S$ de partid și de stat

Tradiționalul turneu interna
tional de baschet dotat cu 
„Cupa Steaua" se va desfășura 
de joi pînâ duminică în sala 
Rapid. In ziua inaugurală vor 
avea loc partidele — de la ora 
9: Steaua» — Rapid București, 
S.K.A. Riga - Sei. " ’ ‘ '
la ora 16 30: Rapid — 
Sofia. Steaua — Sel.

DE TENIS ALE JUNIORILOR

Siriei: de
Ț.S.K A
Siriei.

• Echipa Steaua a 
la Varșovia trei

susținut 
meciuri In 

compania echipei Legia înche
iate cu următoarele rezultate : 
84—75. 85—94 și 91—88

De astăzi pină duminică, pe 
terenurile complexului „Peli
can" din Mamaia se vor desfă
șura tradiționalele Campionate 
Internaționale de tenis ale 
României pentru juniori. Com
petiția are o semnificație aparte 
în rîndurile iubitorilor „spor
tului alb" din țara noastră, 
deoarece, de-a lungul timpului, 
l-a avut ca oaspeți pe multi
plul nostru campion Ilie Năs- 
tase, sau pe Tom Okker, Mar
tina Navratilova și Alexandr 
Metreveli, nume care au ajuns 
în fruntea ierarhiilor mondiale.

TURNEUL DE ȘAH DIN OLANDA
AMSTERDAM, 13 (Agerpres). 

în runda a 4-a a Turneului de 
șah de la Tilburg, Timman a cîș- 
tigat la Portisch, iar partidele 
Karpov — Hubner, Short — 
Van der Wiel și Hjartarson — 
Nikolici s-au încheiat remiză.

In clasament conduce Karpov 
(U.R.S.S.) 
de Short 
Timman 
(R.F.G.) 2

tarson (Islanda), Van der Wiel 
(Olanda) și Portisch (Ungaria) 
cu cîte 1.5 puncte.

Concursul este cuprins în ca
lendarul federației internațio
nale, ceea ce înseamnă că te- 
nismanii cu clasări superioare 
vor primi puncte pentru cla
samentul mondial NEC al ju
niorilor (40 p ctștigătorul, 30 p 
finalistul și cîte 20 semifina- 
liștii La simplu, respectiv 30 p 
cuplul învingător, 20 p cei fi
nalist și cîte 10 p cuplurile 
semifinallste).

Ediția actuală a „Internațio
nalelor" de tenis ale juniorilor 
reunește la start sportivi din 
Belgia, Cehoslovacia Polonia, 
R. D. Germană și U.R.S.S. 
Alături de aceștia, vor concura 
si cei mai buni tineri tenis- 
mani români. între care Lore- 
dana Bujor, Rixandra Drago- 
mir, Isabela Martin, Cătălina 
Cristea, Marian Onilă, Harî Ni
coiae, Dinu Pescariu și Andrei 
Pavel.

CIRCUITUL POLONEZ LA TENIS

cu 3 puncte, urmat 
(Anglia) 2,5 puncte, 

(Olanda) si Hubner 
puncte fiecare HȚar-

VARȘOVIA, 13 (Agerpres). 
Turneul internațional de tenis 
de la Sopot a fost eîștigat de 
jucătorul sovietic losif Kro- iko, 
învingător cu 6—1, 1—6, 7—6 
în finala susținută cu Mihai

Vanță (România). După 3 tur
nee, în circuitul polonez con
duce Krociko (U.R.S.S.) cu 24 
puncte, urmat de Vanță (Româ
nia) 13 puncte, Seile (Suedia) 
5 puncte, Itu România) 4 p.

• MECIURILE RETUR DIN CUPELE EUROPENE • ASTĂZI, 
JOCURI INTERNAȚIONALE • CAMPIONATE

DUPĂ cum se anunță de ia se
cretariatul Uniunii europene de 
fotbal, meciurile-retur din cupele 
continentale se vor disputa la 5 
octombrie, exceptînd formațiile 
care au jucători angajați în tur
neul olimpic, acestea putînd ami
na partidele pină la 12 octombrie. 
Au fost acceptate, de asemenea, 
și alte schimbări de date la cere
rea unor cluburi. Astfel, Victoria 
București va juca meciul său pe 
teren propriu, cu Sliema Wande
rers, la 6 octombrie.

ASTAZI au loc cîteva meciuri 
din preliminariile Campionatului 
Mondial (zona Europei) : La Am
sterdam : Olanda — Țara Galilor 
(gr. 4) ; Oslo : Norvegia—Scoția
(gr. 5) ; Belfast : Irlanda de Nord 

— Irlanda (gr. 6). Alte două parti
de amicale de atracție: la Oviedo 
Spania — Iugoslavia ; la Londra. 
Anglia — Danemarca.

ÎN etapa a doua a campio
natului Spaniei, echipa F.C. Bar
celona a învins în deplasare, cu 
3—0, formația Elche. Alte rezul
tate : Valencia — Valladolid 1—0. 
Espanol — Murcia 3—0. Malaga — 
Celta Vigo 2—2, F.C. Sevilla — 
Oviedo 2—1, Atletico Madrid — 
Athletic Bilbao 0—1, Cadiz — Lo-

A „BATRINULUI" PROGRESUL BUCUREȘTI
Florin Avasiloaie. Cornel Pop. 
Halterele raportează, deocam
dată, doar medaliile de bronz 
ale juniorilor Florian Maria și 
Vasile Boiov. Lingă ei trudește, 
însă, ambițios Constantin Cio- 
bănică; chiar dacă nu cîntă- 
rește mai mult de.. 37 de kilo
grame, el știe bine că nici Nicu 
Vlad nu avea mai mult de 40 
cînd a început să ridice greu
tăți. Pe terenul de tenis. Ma
rian Onilă a șl executat de 
acum cîteva sute de smeciuri 
și voleuri. El știe bine că ast
fel a ajuns campion național 
al juniorilor și că tot astfel 
trebuie să continue dacă vrea 
să urce. Partener îi este Nico
iae Hari, cel împotriva căruia 
a jucat anul acesta finala Pe 
un alt teren — Raluca Nină și 
Coste) Obritin, laureați in nu
meroase concursuri pentru co
pii. Cîțiva din cei 65 de spor
tivi ce compun secția de tenis. 
Echipa masculină de tenis de 
masă conduce în campionatul 
„Promoție-Bucuresti" (deși me
dia ei de vîrstă este cam la... 
jumătatea celei a întrecerii).

Preocupare de dată mai nouă 
a clubului este și cea pentru 
creșterea ' 
Instructorul 
Ziegler ne 
gimnastică 
culturism, 
săptămînal 
soane beneficiază

veniturilor proprii. 
I principal George 

prezintă sălile de 
de întreținere și 
informîndu- ne că 

cîteva sute de per- 
de această

veritabilă cură de sănătate. în 
termeni asemănători ni se vor
bește și despre centrul cu plată 
al secției de tenis, cu men
țiunea că o dată cu venirea 
sezonului rece acesta se va 
muta si el în sală. Deci, acti
vitate non-stop.

Ne pregătim să părăsim 
bătrînul parc sportiv Progresul 
cind grupul de pensionari (iată 
și un „sector" în care nimic 
nu s-a schimbat, spre farmecul 
acestui club de tradiție) ne a- 
trage atenția că eram pe punc
tul de a săvîrși o greșeală : 
chiar dacă echipa de fotbal a 
retrogradat în Divizia C. ea a 
fost, este și va râm1 ne un punct 
de pondere, ea a avut și va 
avea cercul ei de suporteri fi
deli. Așadar- „Am dat., kilo
metrajul la zero și reluăm a- 
saltul — ne spune prof. Dan 
lonescu Și aici greul va cădea 
pe tineri, pe un Valentin O- 
prea. Daniel Pave) sau Liviu 
Ciubotariu, promovați de la 
centrul nostru de juniori Și 
acești tineri, și antrenorul Gh. 
Cristoloveanu. ori consilierul 
tehnic Paul Popes u an ca 
prim obiectiv promovarea în 
Divizia B. Apoi vom mai ve
dea... Sigur este că in final 
fotbalul nu va rămîne in urma 
celorlalte secții"

Grupul „albaștrilor- conti.iuă, 
tn ritm sporit, cursa Să Ie ur
mărim evoluțiile Prognoza a- 
rată că vom avea ce

grones 0—1, O sa suna — Zaragoza 
3—0, Sporting Gljon — Real Ma
drid 2—2, Real ’ -' -
Sevilla 2—1. tn 
F.C. Barcelona 
ou cîte 4 p.

IN ETAPA a
tulul Cehoslovaciei, Sparta Praga 
a învins pe teren propriu, cu 
3—1, formația Plastika Mitra. Alte 
rezultate : Slavia Praga — Ruda 
Hvezda Cheb 4—3. Inter Brati
slava — T.E. Viitkovice 1—0, Du- 
kla Banska Bystrica — Dukla 
Praga 1—3, Spartak Trnava — 
Slovan Bratislava 1—0, Banik 
Ostrava — Bohemians Praga 1—0, 
Skoda Plsen — Dunajska Streda 
2—0. Clasament : 1. Sparta Praga 
Id p ; Slavia Praga 9 p ; 3. T.E. 
Vitkovice 7 p.

DUPĂ cinci etape, in -ampio- 
natul — "
Sofia 
More 
div 6 
etapa 
Botev 
motiv 
grad —--------
Lokomotiv Goma Oreahovița — 
Vltoșa 2—1, Slavia Sofia — Etar 
Tîrnovo 0—0. Trakia Plovdiv — 
Cerno More Varna 4—1, Sredeț
— Lokomotiv Plovdiv 7—0.

REZULTATE din etapa a 4-a 
din Turcia. Galatasaray a pier
dut al doilea punct, cu Bolu, în 
deplasare : 0—0. Karsyaka — Be- 
slktas 1—1, Malatya — Trabzon 
1—1, Sakarya — Ankaragiicu 
0—2, Saryer — Rize 2—0. Konya
— Altay 3—0, Bursa — Maras 
1—1, Fenerbahce — Samsun 0—0, 
Adana — Demir 2—2. Conduc 
Galatasaray și Bolu cu cite 10 p, 
urmate de Ankaragiicu cu 9 p.

Sociedad — Betls 
clasament conduc 
și Athletic Bilbao

6-a a camplona-

Bulgariei conduce Sredeț 
cu 9 p. urmată de Cerno 
Varna 7 p și Trakia Plov- 
p. Rezultate înregistrate în 
a 5-a : Dunav Ruse — 
Vrața 1—1 Sliven — Loko- 
Sofla 2—0, Plrin Blagoev- 

Beroe Stara Zagora 1—2,

RAD BELGRAD a rămas neîn
vinsă după 6 etape în Iugoslavia. 
Iată rezultatele (între paranteze 
figurează scorul final după exe
cutarea loviturilor de la 11 m). 
Niș — Rad 0—0 (2—3), Subotița 
— Steaua Roșie Belgrad 1—0, 
F.C. Sarajevo — Napredak 1—1 
(4—2), Zenica — Vardar Skoplje 
1—1 (5—3), Hajduk Split — Di
namo Zagreb 4—1, Tuzla — Ve
lez Mostar 2—4, Vojvodina Novi 
Sad — Titograd 2—0, Rijeka — 
Zeleznicear Sarajevo 3—0, Parti
zan — Osijek 1—1 (4—6). în cla
sament : Rad Belgrad 9 p, Velez, 
Hajduk .................... * *

DUPA 
Malines 
sament, 
Anderlecht și F.C. Bruges cu cite 
12 p. Cîteva rezultate : F.C. Ma
lines — Courtrai 3—1, Lierse — 
F.C. Bruges 0—3, Anderlecht — 
F.C. Liege 1—0, Beveren — Mo
lenbeek 0—1, Standard Lidge — 
Racing Malines 2—1, Anvers — 
Charleroi 5—0.

TURNEUL pentru juniori n 
(pînă la 16 ani) de la Varșovia 
a fost eîștigat de reprezentativa 
U.R.S.S., care a întrecut în fi
nală, cu 2—1 (1—0) selecționata
Poloniei.

în meciul pentru locul 3, Nor
vegia a învins cu 2—1 (1—1) for
mația Ungariei.

ÎN CADRUL pregătirilor pentru 
turneul olimpic, selecționata Bra
ziliei a susținut un joc de ve
rificare la San Jose (California) 
cu formația mexicană Guadala
jara. Fotbaliștii brazilieni au 
terminat învingători cu 2—0 (1—0).

_ _. ■» 
și Vojvodina cu cîte 8 p.
7 etape în Belgia, F.C. 

conduce la limită în cla- 
cu 13 p, urmată de

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • “’inlandezul Vesa 

Kahola a eîștigat maratonul de 
la Bruxelles tn 2.16:53 • intr-un 
alt concurs de maraton, la Bre
men, victoria a revenit tanzania- 
nului Agaplus 
Iar la femei 
vest-germanca 
eu 2 39:48

Masong. eu 2.17:18, 
prima s-a clasat

Angelika Dunke

Campionatul sud-BASCHET *
american de tineret, desfășurat în 
Uruguay a prilejui-t succesul ju
cătorilor argentinieni învingători 
cu 82—69 (40—32) în finala cu 
baschetbaliștii brazilieni. • Fi
nala turneului masculin de la 
Katowice : Zaglebîe Sosnowiec 
— Sel. Emiratelor Arabe Unite 
100—76 (46—41) q tn competiția 
feminină de la Toulouse, echipa 
franceză B.C. MJrande a întrecut, 
în finală, cu 
mația italiană

65—62 (31—271 for-
Vicenza.

ciclism « 
loc „Trofeul 
contracronometru. 
eîștigat cuplul polonez Lech 
secki — Czeslaw Lana eu 1 
(pe un traseu de 96.6 km). 
1:51 au sosit elvețienii

La Roma a
Baracch!" 

perechi.

avut 
cursă 

A 
Pla- 

I 55:19 
La 

Daniel

Gisijer — Werner Stutz, iar la 
2:14 au terminat francezii Charly 
Mottet — Thierry Marie. • Eta
pa a 5-a a Turului R.D. Germane 
a revenit iul Martin Goetze, în
registrat pe distanța de 118 km 
cu timpul de 2.48:40. tn clasamen
tul! generai conduce Uwe Raab, 
urmat de Dan Radtke la 13 s și 
Wolfgang Loetzseh la 1:20.

HOCHEI PE GHEATA * La 
Văsteras echipa locală a Întrecut 
cu 9—4 (1—1 5—2, 3—1) pe E.G.
Diisseldorf.

TENIS • Proba de juniori din 
cadrul Turneului internațional de 
la Flushing Meadow a fost cîș- 
tigată de jucătorul venezuelean 
Nicolas Pereira. învingător cu 
6—1. 6—2 în finala dispuată în 
compania suedezului Niklas Kulti. 

de junioare, 
(S U.A.) a 

Rachel 
• tntre- 

la Ragusa 
victoria 
Natasha

tn finala probei 
Carrie Cunningham 
dispus cu 6—3, 6—1 de 
McQuillan (Australia), 
cerea junioarelor de 
(Italia) s-a încheiat cu 
jucătoarei argentinlene 
Marcucci, care a întrecut-o in fi
nală cu scorul de 6—1 6—4 pe A. 
Pristaux (A ustria).


