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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au continuat, joi, ÎS septem
brie, vizita de lucru in muni
cipiul Timișoara și au partici
pai la festivitățile prilejuite de 
deschiderea noului an de în- 
vățămînt.

Pe străzile Timișoarei se 
aflau. în această diminea
ță de septembrie, mii de 
locuitori ai orașului, care au 
ținut să salute din nou, cu 
toată căldura inimii, pe iubiți! 
oaspeți. Printre ei se aflau nu
meroși tineri, studenți și elevi, 
care și-au exprimat, cu entu
ziasmul și exuberanța specifice 
vîrstei lor, mîndria de a trăi 
în acești ani dfe mărețe înfăp
tuiri, aleasă recunoștință pentru 
condițiile de viață și învăță
tură ce le-au fost create, pen
tru posibilitățile largi da a se 
afirma în amplul proces de 
dezvoltare multilaterală a pa- 
trei noastre socialiste.

Au participat la vizită 
tovarășii Emil Bobu, Constantin 
Olteanu, Silviu Curticeanu.

Primul obiectiv înscris în 
programul acestei zile I-a con
stituit LICEUL INDUSTRIAL 
DE CHIMIE, unde tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elefia Ceaușescu le-a fost re
zervată o emoționantă primire. 
Elevi și cadre didactice au a- 
d resat oaspeților dragi calde 
urări de bun venit, le-au mul
țumit în cuvinte alese pentru 
vizită, pentru prețuirea acor
dată școlii și slujitorii >r ei.

In timpul vizitei, a fost pre
zentată organizarea acestei cu
noscute unități școlare, pe băn
cile căreia, de-a lungul anilor, 
în cadrul învățămîntului liceal, 
profesional și de maiștri — s-a 
pregătit un număr mare de 
cadre.

Directorul liceului, prof. Mi- 
haela Ilerindeanu, a evidențiat 
că, încă din primii ani, elevii 
vin în contact nemijlocit cu 
cerințele concrete ale tehnolo
giilor de fabricație, la început 
in laboratoarele și atelierele 
proprii, ulterior și in cadrul 
întreprinderii „Azur", al cărei 
personal muncitor este alcătuit 
în mare măsură din absolvenții 
școlii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescn, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați să cunoască, prin 
intermediul unei expoziții, o 
serie de realizări ale elevilor 
din județul Timiș. Au fost pre
zentate date semnificative pri
vind dezvoltarea îrvățămintului 
în județ, calitatea procesului

- LKA. Sibiu sp0RÎ|v| cu BRAjARA D[
Ne aflam la întreprinderea 

de piese auto din Sibiu, care 
în ultimele două decenii a 
luat o amploare deosebită, 
aici produeîndu-se în pre
zent peste 1 000 de elemente e- 
lastice de la 0,2 mm la insta
lații de frînare, direcții hi
draulice și arcuri lamelare 
pentru toate tipurile auto 
din țara noastră. De cîteva 
minute discutăm cu in?. Du
mitru Paraschivescu, șef de 
schimb la secția întreținere, de 
16 ani președintele asocia
ției sportive I.P.A. O pa
ranteză. Știți câți membri 
are asociația sportivă I.P.A. 
Sibiu ? Peste 8 000 de ineri 
și vîrstnici angajați in entu
ziaste întreceri desfășurate 
sub egida Daciadei. Bene
ficiind de condiții corespun
zătoare pentru pregătire și 
participare la diferite con
cursuri republicane, cei mai 
talentați urcă treptele Per
formanței în secțiile de fotbal,

instructiv-educativ, subliniin- § 
du-se preocupările pentru o cît 
mai strinsă legătură a șco- § 
Iii cu producția. Au fost, § 
de asemenea, prezentate in- $ 
formații referitoare la munca Șj 
elevilor pe șantierele naționale 
și locale ale tineretului și la § 
manifestările din cadrul Festî- § 
valului național „Cîntarea §• 
României" și „Daciadei". §

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu J 
le-au fost prezentate, în conți- 5 
nuare — de pionierii insisi —, i 
creații reprezentative ale piu- § 
nierilor și uteciștilor din muui- § 
cipiul Timișoara, reunite intr-o § 
expoziție special organizată cu § 
prilejul deschiderii noului an $ 
de învățămînt. S;

Pe parcursul vizitei, tovarășul § 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Ș 
Elena Ceaușescu au stat de § 
vorbă cu pionieri și profesorii Ș 
lor, au adresat elevilor ca’ 5 
felicitări pentru rezultatele de 
pînă acum, o dată cu îndemnul § 
de a se pregăti temeinic pen- 
tru muncă și viață, de a ob- § 
tine în noul an școlar califica- 
live cît mai bune.

In continuare, tovarășul^ 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Ș 
Elena Ceaușescu au vizitat 
INSTITUTUL POLITEHNIC 5 
„TRAIAN VUIA", unitate de Ș 
frunte a învățămîntului unîver- § 
sitar românesc, unde s-au în- 
treținut îndelung cu numeroși 
profesori și studenți. Ș

Ampla expoziție organizată la § 
facultățile de electrotehnică și 
mecanică a oferit imaginea di- § 
namică a învățămîntului din § 
țara noastră, intensitatea pro- 
cesului de modernizare pe care Ș 
l-a cunoscut, nivelul științific § 
si didactic tot mai ridicat în § 
ultimele două decenii. Semnifi- Ș 
cative pentru întreaga evoluție § 
a școlii românești în acest in- § 
terval de timp sînt ponderea § 
elevilor si studenților, care re- § 
prezintă circa un sfert din § 
populația țării, dezvoltarea pu- 
ternică a rețelei unităților de § 
invățămînt, a înzestrării lor. &

Pe parcursul vizitei, au fost 5 
înfățișate rezultatele concrete 5 
ale participării cadrelor didac- § 
tice și studenților timișoreni la 
realizarea programelor națio- § 
nale de cercetare științifică și § 
inginerie tehnologică desfăsu- $ 
rate sub directa coordonare 
tovarășei Elena Ceaușescu. Ș

In discuția cu reprezentanții 5 
conducerii institutului, cu ca- § 
drele didactice, tovarășul^ 
Nicolae Ceausescu a făcut re-&

(Continuare în pag. a 4-a)

• Performanțe ale hărni
ciei • Soluții deosebit de 
valoroase • Un iscusit me

canic al automobiliștilor

automobilism, motodclism. 
kartkig, șah, box, oină, vo
lei și orientare sportivă, afi
liate la federațiile, respective 
de specialitate. îl rugăm 
pe președintele asociației să 
ne recomande cîțiva sportivi 
cu merite remarcabile in 
producție. Amabila gazdă ne 
citează din memorie pe Ion 
Opriș, loan Sibișan, Mircea 
Zeicu, Vasile Biriș, Vasile 
Carpineanu și Carol Weber, 
toți lăcătuși mecanici la secția 
de întreținere. De ce numai 
exemple din. acest sector de 
muncă ? „Pentru că aici 
muncesc, ne-a explicat ing.

PROGRESE REMARCABILE ÎN ACTIVITATEA
TINERILOR

Rezultatele din ultimii doi- 
trei ani sînt, desigur, cele mai 
elocvente privind activitatea, 
mai susținută și, oricum, mai 
eficientă, desfășurată în dome
niul muncii cu juniorii în atle
tism. Nu este vorba doar de 
nivelul performanțelor înregis
trate de acești atlețl tineri, 
oricum, mai bune în ansamblu, 
decît cele din alți ani, sau de 

tn prim-ptan, Mircea Oaidă, un junior talentat, de perspectivă 
Foto : Eduard ENEA

faptul că la „naționalele" de 
seniori, la Pitești, juniorii au 
cîștigat cinci titluri de cam
pioni, ci și de succesele repur
tate în diferite confruntări In
ternaționale, cu atleți de ace
eași vîrstă, de pe alte melear 
guri. El bine, sînt numeroase 
acele concursuri cu caracter 
internațional In care atleții 
români s-au situat nu de puține 
ori printre fruntași. Așa a fost, 
spre exemplu, în acest an, la 
Crosul Păcii și Prieteniei Țări
lor din Balcani, la Jocurile 
Balcanice de juniori, la Cam
pionatele Mondiale, la recenta 
Dinamovladă internațională și 
la întîlnirea echipelor de jii-

Ieri, In Divizia A

de handbal
ÎN ÎNTRECEREA FEMININA - 

O ETAPĂ A GAZDELOR
Etapa a IV'a a Diviziei fe

minine de handbal a fost favo
rabilă echipelor gazde. Ceva 
mai echilibrate au fost parti
dele de la Iași și Brașov, în 
care Rapid și, respectiv, Tex
tila Zalău au fost pe punctul 
să producă surprize. Bună, de 
asemenea, replica handbaliste
lor din Constanța în partida 
disputată la Bacău. Iată însă 
amănunte de la jocurile etapei.

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL TIMI-

AUR‘‘ A MESERIEI...
Dumitru Paraschivescu, aflat 
de 35 de ani in întreprindere, 
oameni care veghează cu 
pricepere și răspundere la bu
nul mers al întregii producții. 
Cu cîteva zile în urmă ați fi 
avut prilejul să îi vedeți 
pe tinerii menționați, prie
teni statornici ai sportului, 
într-o împrejurare mai grea, 
într-una din acele clipe cind 
neprevăzutul acționează per
fid. și s-a întîmplat ceea cc 
nimeni nu credea să se întim- 
ple : macaraua portal de 12 
tone, de la depozitul central, 
s-a defectat. La prima ve
dere se presupunea că acest 
colos va imobiliza alimentarea 
secțiilor cu materii prime 
circa 10 ore. Socotiți ți dv., 
fie și un singur minut de sta
ționare, ce pierderi ar fi în

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

ATLEȚI
niori ale Poloniei și României.

Despre acest ultim meci, tra
dițional pentru atletismul din 
cele două țări, dorim să ne o- 
cupăm In cele ce urmează. Zi
lele trecute a avut loc, la 
Cracovia, întîlnirea dintre e- 
chipele feminine ale Poloniei 
și României, încheiată cu un 
strălucit succes al tinerelor 
noastre atlete, toate junioare 

în vîrstă de pînă la 18 ani (ca 
pentru Concursul Prietenia). 
Fetele noastre au cîștigat 14 
din cele 16 probe ale concursu
lui, reprezentativa română (154 
P) obținînd Victoria tn întrece
rea cu cele două reprezenta
tive ale gazdelor, echipa A 
(110 p) șl B (52 p). Este cel 
mai categoric succes al junioa
relor române în această întîl- 
nire veche de peste 30 de ănl. 
Iată însă rezultatele pe probe: 
100 tn: 1. Laurenția Hurmuz

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2-3)

ȘOARA 25—20 (16—8). Averti
zate de prestația timișorence- 
Jor în etapa precedentă (cind 
au învins pe teren propriu pe 
campioane), handbalistele de la 
Confecția au adoptat tactica 
cea mai potrivită, a contrelor 
— ca să folosim un termen 
specific boxului: oaspetele s-au 
avîntat în atac, au iuțit jocul, 
dar pe fondul unor greșeli de 
tehnică au făcut cadou, pur 
si simplu, multe mingi excelen
te pentru contraatac, bucureș- 
tencele fructificindu-le cu pre
cizie. La mijlocul orimei părți 
a meciului s-a produs „ruptu
ra" pe tabela de scor: 7—3 în 
mln. 15, pentru ca în finalul 
primei reprize avantajul gazde
lor să crească la opt goluri, a- 
vantaj care avea să fie hotărî- (Continuare n pag 2-3'

Cristina Berbece si-a depășit din nou adversarele si va arunca 
nestingherită la poartă. (Fază din partida Confecția Construc
torul Timișoara) Foto: Nicolae PROFIR

CAMPIONATELE 
NAȚIONALE 

DE ATLETISM 
ALE JUNIORILOR

Pe Stadionul „23 August" 
din Capitală vor avea loc, la 
sfirșitul săptămînii, întrece
rile finale ale Campiona
telor Naționale de atletism ale 
juniorilor I. Concursul este 
programat sîmbătă, de la ora 
8,30 și 15,30 și duminică, de la 
ora 8,30.

Săpțămîna viitoare, în Pă
durea Băneasa din București 
se vor desfășura Campiona
tul Național de marș 50 km 
(miercuri 21 sept.) și d_e mara
ton (jof 22 sept.). Startul va fl 
dat, în cele două zile, la ora 
9,30.

La 8 și 9 octombrie; Sibiul 
va găzdui Campionatele Na
ționale de maraton și marș — 
20 km pentru juniori I (8 oct.) 
și oel de 15 km alergare pe 
șosea pentru femei (9 oct.)

Campionatul

de automobilism viteză

CONCURSURILE DE LA STlNA
DE VALE Șl ORADEA

După o întrerupere ceva mal 
îndelungată, Campionatele Na
ționale de automobilism viteză se 
reiau astăzi cu proba de coastă 
de la Stîna de Vale. Aceiași a- 
lergători, cărora 11 se vor adău
ga cei specializați în exclusivi-» 
țațe la circuit, se vor regăsi du
minică dimineață pe traseul din 
centrul municipiului Oradea. A- 
șadar, o promisiune nentru spec
tacole sportive de calitate, un 
prilej de a-i urmări la lucru pe 
Nicu Grigoraș, Gheorghe Preo
teasa, Victor Nicoară, Werner 
Hirschvogel, Eugen Peteanu, Mi
hai Pîrvulescu, Gh. Ana și cei
lalți fruntași ai automobilismu
lui nostru.

tor pentru desemnarea învin
gătoarei. Partea a doua a me
ciului a adus în teren o echipă 
(Constructorul) ceva n:ai pru
dentă și în mare parte rolurile 
s-au inversat. Nu s-a produs 
chiar întoarcerea rezultatului 
pentru că portarul Confecției, 
Florica Iosifescu, a scos cel 
puțin 7—8 goluri ca și înscrise 
și astfel bucureștencele au 
obținut o victorie prețioasă și 
meritată. A fost un meci cu 
multă risipă de energie, dar — 
din păcate — cu destul de 
puțin... handbal. De notat re-

Mihoil VESA



pupa doua etape spectaculoase p|LOȚH SIBIENI S-AU DISTANȚAT
U CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK PE ECHIPE

După o întrerupere de 4 ani. 
cauzată de lipsa unor concu- 
renți de valoare. Campionatul 
Republican de dirt-track pe e- 
chipe a fost reluat duminică ne 
pista stadionului Voința din Si
biu sub cele mal bune auspicii î 
curse spectaculoase, un public 
entuziast, arbitraj competent și 
o organizare ireproșabilă a în
trecerilor.

ta startul etapei inaugurale 
s-au aliniat formațiile I.P.A. Si
biu. combinata Steaua — Meta
lul București, combinata Voința 
Sibiu — i.p.a Sibiu n și com
binata C.S. Brăila — Petrolul 
Ianca într-o dispută în formulă 
de 1* manșe. Dispunînd de cel 
mai numeros lot de piloți, gra
ție preocupărilor conjugate 
conducerii întreprinderii 
Sibiu și asociației 
pentru formarea 
cliști 
colac 
chipă 
plină 
Dan _____, ___
Sigmund Lienerth) și cu o rezer
vă de excepție — Marius Șoaită 
(„arma" 
tehnician 
inteligent 
mise de 
condiții.
I.P.A. 
prima 
avans 
nea a

ale 
____ I.P.A. 
sale sportive 

_ ________ unor motoci-
de nădejde, antrenorul Ni- 
Riureanu a alcătuit o e- 
omogenă. din alergători în 
ascensiune (Sorin Ghibu, 

Bogdan, Daniel Stoica și

tactică a apreciatului 
sibian care l-a folosit 
în cele 4 manșe per- 
regulament). In aceste 
motocicliștii de la 
dominat copios atitau _______ . .

etapă (au terminat cu un 
de 7 puncte) cît și reuniu- 
2-a desfășurată marți du-

PROGRESE REMARCABILE
(Urmare dm pag. 1)

11,94, 2. Caria Popa 11,99; 200 
m: 1. Popa 24,89, 2. Olimpia 
Stoica 25,62; 400 m: I. Elena 
Koch 54,31, 2. Elena Șolcan 
54,95; 800 m: 1. Denisa Ză 
velcă 2:06.30, 2. Liliana Sălă- 
gean 2:06,64; 1500 m: 1. Danie
la Antipov 4:32,11, 2. Simona 
Staicu 4:32,51; 3 000 m : 1. Mi- 
rela Borțoi 10:14,52, 2. Rodica 
Prescura 10:16,64; 4X100 m: 1. 
România (Hurmu2, Tănase, Cră
cea, Popa) 46,18; 4 X 400 m: 1. 
România (Koch, Stoica, Crăcea, 
Șolcan) 3:41,77; 100 mg: 2. Flo
rina Neder 14,44; 400 mg: 1. 
Aura Crăcea 59,31, 2. Angela 
Sîrbu 60,03; 5 km marș: 2. 
Doina Munteanu 24:34,59, 5.
Rodica Prescura 36:29,01: lun
gime: 1. Monica Toth 5,99 tn, 
5. Nicoleta Filip 5,49 m; înăl
țime: 1. Oana Mușunoiu 1,85 
m, 3. Monica Jagăr 1,77 m; 
greutate: 1. Filofteia Bomboși 
14,35 m, 5. Nicoleta Grădinarii 
11,81 m; disc: 1. Beata Tempfli 
50,52 m, 2. Grădinara 48,86 m; 
suliță: 1. Daniela Coman 46,28 m.

La băieți s-a desfășurat un 
miting, fără punctaj, în cadrul 
căruia au obținut victorii: 
800 m: Nelian Janchis 1.51,83; 
lungime: Bogdan Tudor 7,32 m; 
triplu: Adrian Boghicz 15.67 m; 
înălțime: Șandor Bicsok 2,05 m; 
disc: loan Oprea 51,18 (2. Ro- 

i ciocan : 
(2. A-

uiuv. Avan v/pivd uljlu 
bert Osz 45,34 m) și 
Daniel Pascal 54,50 m 
drian Pascal 51,94 m).

Buchetul de succese ____
tțsmului nostru juvenil dove
dește concret rezultatul străda
niilor efectuate în privința lăr
girii sistemului competițional, 
a selecției și a pregătirii. El 
este însă doar un început și 
trebuie urmat de o muncă și 
mai exigentă, fără nici un fel 
de rabat la calitate.

al atle-

în C.N. de șah

PRIMA ÎNFRlNGERE

,,Cupa Steaua" la baschet.ÎN

arena proprie. De 
sibienii s-au im- 
(cu 11 puncte) la 
atractiv spectacol, 

au mers

pă-amiază pe 
data aceasta, 
pus mal clar 
capătul unul 
în care protagoniștii 
adesea „umăr la umăr" in tur
nante. cu sosiri la „fotografie* 
și curajoase depășiri în viraje. 
Principalii animatori ai curselor 
au fost actualul campion al tă
rii Sorin Ghibu șl coechipierul 
său Marius Șoaită, ultimul reu
șind cu 1:12 8 să corecteze cu a- 
proape 28 sec. recordul pistei. 
Cu un plus de tehnică în luarea 
startului si pilottnd mașini care 
au funcționat ca ceasornicul (o- 
Dera inimosului mecanic Vasile 
Colea), ei au realizat pentru e- 
chipa I.P.A. maximum de punc
te posibile : fiecare cîte 12 o.

Cum s-au comportat adversa
rii învingătorilor 7 Cunoscutii 
antrenori Gheorghe Voiculescu 
(Steaua) și Gheorghe Sora (Me
talul București) au opus o echi
pă în care s-a îmbinat dorința 
de afirmare a unor tinere talente 
(Mircea Agrișan, Alexandru To
ma) cu experiența unor alergă
tori consacrațl (Marian Gheor
ghe, Marin Dobre și Stelian 
Postolache reveniți promițător 
după o absență de aproape un 
ân din arena eompetitională). 
De fiecare dată, bucureștenii 
s-au angajat în pasionante ..due
luri* eu sibienii, dar au cîștigat 
din cele 16 evoluții — doar cite 
o dată, prin Marian Gheorghe 
în fata lui Daniel Stoica și res
pectiv Alexandru Toma * 
directă cu Dan Bogdan, 
sibienii s-au dovedit a 
tabili. Sigur steliști! și 
giștil nu s-au resemnat

în cursa 
In rest, 

fi lmba- 
metalur-
Și au

promis că vor tavăta mal bine 
lecția in etapele următoare, pre- 
gătindu-se pentru răsturnări 
cum n-au mal fost. Celelalte 
două echipe au avut fiecare cite 
un om care s-a ridicat la nive
lul protagoniștilor. Anton Hack 
(Voința Sibiu) și Gheorghe Șo- 
fran (C.S. Brăila). Aceștia, sub 
regimul de rigoare al secțiilor 
I.P.A. și Steaua, ar fi nume de 
campioni.

CLASAMENTE : etapa I — 1. 
I.P.A. Sibiu (Marius Șoaită — 
12, Dan Bogdan — 11, Sorin Ghi
bu — 9, Sigmund Lienerth — 3, 
Daniel Stoica — 2) 37 p, L Comb. 
Steaua — Metalul București (Ma
rian Gheorghe — 10. Mircea A- 
grișan — 8. Marin Dobre — 1. 
Alexandru Toma —5) 30 p. 3.
Comb. Voința Sibiu — I.P.A. Si
biu H (Anton Hack — 6, Ha
rald Iași — 6, Ovidiu Gherman
— 2. Sorin Marincu — 3) 17 p : 
etapa a 2-a — 1. I.P-A. (Sorin 
Ghibu — 12, Marius Șoaită — 12, 
Daniel Stoica — 10, Dan Bogdan
— 7) 41 p. 2. Comb. Steaua — 
Metalul (Stelian Postolache — 0. 
Marian Gheorghe — 8, Alexan
dru Toma — 8. Mircea Agrișan
— 6) 30 p, 3. Comb. Votata Si
biu — I.P.A H (Anton Hack — 
8. Harald Iași — 7. Ovidiu Gher
man — 3, Sorin Marincu — 2) 
20 p, 4. Comb. C.S. Brăila — Pe
trolul Ianca (Gheorghe Șofran
— 3. Paul Zainea — 2) 5 p : ge
neral — 1. I.P.A. Sibiu 78 p, 1. 
Comb. Steaua — Metalul 60 p. 
3 Comb Voința Sibiu — I.P.A. 
n 37 p, 4. Comb. C.S. Brăila — 
Petrolul Ianca 17 p.

A GABRIELEI STANCIU
Turneul final al Campiona

tului Național feminin de șah 
a continuat, la Predeal cu 
runda a 9-a, în care lidera cla
samentului, Gabriela Stanciu, 
a suferit prima înfrîngere de 
la inoepuțul turneului, Cedînd 
la Mariana Dioniță. Alte re
zultate : Jicman — Bădulescu 
0—1, Baumstark — Ursaleac 
1—0, Ganț — Stâncă 1—0, 
Ghiș — Stroe și Koznw — 
Ghindă remize. în clasament 
continuă să conducă Gabriela 
Stanciu, cu 7 puncte, urmată 

de Cristina Bădulescu și Otilia
Ganț cu cite 5,5 puncte 
partidă mai puțin jucată, 

în turneul masculin, 
partide au f<țst decise : 
maș — Ionescu 1—0, 
trache — Ghindă 0—1,
lescu — Nicolaide 1—0. Remi
ze : Navrotescu — Foișor. Mă- 
râșescu — Stanciu, Pavlov — 
Biriescu. Griinberg — Marin. 
Stoica — Takacs. în clasament 

se menține lider Mihai Marin 
cu 6 puncte.

Tradiționalul turneu internațio
nal de baschet dotat cu „Cupa 
Steaua* a început ieri în sala 
Rapid, cu participarea reprezen
tativei Siriei și a echipelor S.K.A. 
Riga, Ț.S.K.A. Sofia, Rapid Bucu
rești și, bineînțeles, Steaua. For
mația organizatoare a competiției 
a debutat victorioasă : 93—63
(41—21) în compania selecționatei 
siriene,- alcătuită din jucători teh
nici, combativi, dar handicapați 
de talia redusă. .
întrecerea a fost utilă prin fap
tul că antrenorii 
și Costel Cernat (acesta din ur
mă devenind din acest sezon 
antrenor secund) au folosit toți 
jucătorii înscriși pe foaia oficia
lă, cu precădere pe cei tineri, 
care au și dat satisfacție.

Au înscris : Ermurache 14,
Cristescu 14, Cerbu 13, Toader 10,

Pentru steliști

Nicolae Pîrșu

Șj O

tre.
Ar- 

Dumi- 
Negu-

Troian IOANIȚESCU

SPORTIVI CU Z/BRATARA DE AUR" A MESERIEI...
(Urmare lin pag I)

semnat. Dar lăcătușii meca
nici din echipa luj Ion Opriș, 
au repus in funcțiune macara
ua in numai două ore. Este 
o performanță, nu 7“

...Se apropia ora de ieșire a 
primului schimb din pro
ducție. L-am intilnit pe Ion
Opriș, șeful echipei de in
tervenție, 
ședințele 
ne-a mai 
de răgaz, 
mecanic 
îl ajută 

noscutul
neanu
xelor planetare ale 
lor pentru pregătire si oe ser
vice. E un bărbat ce statură 
potrivită. în plinătatea pu
terilor. bine legat, cu umeri 
de sportiv. O intervenție ? S a 
mai intimplat ceva ? l-am 
întrebat. „Trebuia neapărat 
să se defecteze ceva »“ ne-a 
răspuns cu o urmă de reproș 
în glas, ce aveam mal timu 
să ne-o explicăm. Apo- a 
continuat zimbind : „Noi, ea 
și medicii, avem • vorbă : e 
mai ușor să previi, decât să 
vindeci. Am verificat și am 
schimbat cuplajul de la ma
caraua portal de 5 tone, pca- 
tru ca la noapte să pot dormi 
liniștit".

Cu același smbet, carc-t 
luminează chipul. Ion Opriș 
ne-a vorbit de tnlocurea buc
șelor de bronz de la macara
lele de 3^ tone, despre schim
barea ambreiajelor eu diacari. 
cu cele electromagnet'ce, des-

L-am 
șeful

despre care pre- 
asociației sportive 

spus că. în orele, 
este șl un iscusit 
al automobiliștilor : 
cu pasiune pe cu- 
antren or Ion Bobil- 

la recondiționarea a 
planetare ale masmi-

pre rectificarea unor rul
menți și alte soluții de natură 
să sporească randamentul u- 
tilajelor aflate în întreți
nere. Cui aparțin aceste idei? 
„Colectivului, ne-a 
prompt șeful de
Erau necesare piese de schimb 
pe măsura înaltelor utilaje. 
De unde să le iei ? De peste 
hotare ? Nu ! Fără să 
ră
ani
program, 
consideră 
cită vreme 
g'ndire și 
investești pentru 
problemelor. Și 
echipa mea n-au 
nomie de timp și 
dire. Le place .1_ ___ _
Dar, pentru dv. personal 
ce faceți ? „Dacă vă r Meriți Ia 
sport, e timp și pent-j asta. 
Unii plecăm in excursii, alții 
la pescuit, iar toți ne ia-ilnim 
pe terenul de fotbal. Ați 
observat ? In biroul țeiului 
nostru de schimb, ing. Du
mitru Parasehiveseu. **vt ex
puse trofeele cucerite in eam- 
piotutul asociației, de echi
pa de fotbal a secției de între
ținere. Poate nu vă vine • 
crede, dar eu. pe arena de 
sport am învățat ce înseamnă 
oboseala eu folos*.

Așadar, 
mecanici 
imaginat-o 
cei patru 
lui ni s-a 
tr-o altă perspectivă, 
lor regăsindu-se hț 
întregii întreprinderi. Ei. jne-

nimeni aceste 
muncit, adesea 

deoarece 
că nu ' 

lucrezi, 
spirit

răspuns 
echipă.

ne cea- 
lucruri, 

. peste 
colegii 

contează 
ci cită 
inovator 

rezolvarea 
băieții din 
făcut eco- 
niei de gin- 

să se lupte—* 
dv.

munca lăcătușilor 
pe care ne ani 
desfășurată între 

pereți ai atelieru- 
reievat brusc In- 

e tortul 
scara

dicii*, tineri sportivi 
„brățara de aur“ a 
riei. formați la școala noii 
epoci a muncii si creației 
mențin starea de sănătate 
a diverselor mașini nece
sare păstrării ritmuiilcr înal
te ale 
calitate, 
pentru 
semnate 
cerea socialistă.

cu 
mese-

producțiilor de bună 
luptind în felul lor 

dobindirea unor in
succese în intre-
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IERI, ÎN DIVIZIA
(Urmare din pag. 1)

gularitatea de metronom a 
Cristinei Berbece, din nou gol- 
getera partidei și, în general, 
peste randamentul colegelor. 
Am mai notat, de asemenea, 
multe greșeli de arbitraj, dar 
care nu au influențat rezul
tatul. Oricum, I. Nicolae (Plo
iești) și-a depășit partenerul 
de cuplu, I. Boschner (Brașov). 
Marcatoare : Berbece 9, Grigo- 
raș 7, Preoțescu 3, Sorina Ar- 
vatu 3. Constantinescu, Croito
rii și Nuțu dte un gol pentru 
Confecția, respectiv Palici 8, 
S im ion 3, Ionescu 2, Gheorghe 
2. Tomuliae, Staneov, Râdoi, 
Torjoe și Căuș cite un goi.

ȘTIINȚA BACAU — HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA 24—2» 
(9—9). Med de mare angaja
ment. constănțencele condu
când din min. 5 (4—3) pină în 
min. 28, ci nd studentele au e- 
galat: 9—9. In partea a doua, 
Știința s-a instalat 
cere și a ciștigat pe merit. Di
ferența putea fi și 
dacă Luca (2) și 
(1) nu ratau aruncări de la 7

la concu-

mal mare
Antoneanu

Ardelean 
7, Roșno\ 
Netolițchi 
Steaua, 
Bahri 13, 
bani 3, SI 

în parti< 
a întîln 
Ț.S.K.A.
3 în cami 
vînd în ; 
componen 
zentâtivefr 
votul Am 
de joc T€ 
oaspeții a 
rltate net; 
Bulancea 
tehnică) ș 
tat totuși 
folosind j 
de mult îi

In pragul edifici 19

LOTURILE DIVIZIO
Duminică se dă startul în noul 

sezon voleibalistic. Intră în sce
nă echipele din diviziile A și B 
Vă prezentăm astăzi loturile for
mațiilor masculine ale primului 
eșalon, subliniind un fapt îmbu
curător : majoritatea secțiilor au 
luat măsuri de lărgire (și înti
nerire) a efectivelor. Iată parti
cipantele la cea de a 40-a ediție 
a campionatului :

STEAUA BUCUREȘTI (antre
nori : Gyula Bartha și vlrgil 
Dumitrescu) î Petre Ionescu (34 
ani — 190 cm), Valeriu Spinu 
(28—198). Pompiliu Dascălu (26— 
202). Cristian Pentelescu 
Marian Constantin 
Cristian Nica (22—204). 
Soi ea (21—199). Mlhai 
(21—192), Robert Czedula i
204). Anton Pitigol (19—198).
Un Stăvariu (19—202). Relu Du- 
mitrache (21—192), Marius Boțea 
(18—191).

DINAMO 
nori Corneliu 
Păușescu): 
(23—196). Sorin 
niel Rădulescu 
Dalacu (22—204), 
(22—183). Teodor 
Liviu Georgescu 
Mader (20—197),

(25—192). 
(23—196).

Cornel 
Păduretu 

(20— 
A-

BUCUREȘTI (antre- 
Oros și Marian 

Marius Căta-Chițiga 
Pop (25—194), Da- 
(23—191), Daniel 

Dan Drăgușin 
Rotar (20—195). 

(20—192). Robert 
Gheorghe Crețu

(20—190), 
Ionel . Căi 
Popescu 
ghi (17-1 
190), Vine 
192».

UNIVER 
IOVA (an 
și Marian 
Stoian (.' 
(30—183), 
Florin Po 
Matusoiu 
(24—197), 
188). Iozse 
hai Horfa 
cop (18—1!

VIITORI 
Corneliu 
Robciuc) î 
Adrian D 
lo-niță (2( 
raș (28—1 
(25—195), 
Valeriu N 
gu Borde: 
ghici (21- 
196). Dani 
Danilescu 
rilă (18—1

ELCONI 
trenor : 
Iuliu 
Ștreang

C
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HANDBAL, pentru al treilea an 
CONSECUTIV, F.R. Handbal ta colaborare 
cu Ministerul Educației și Invățămîntului 
grupează loturile de perspectivă (băieți și 
fete) tatr-o tabără de pregătire. Gazdă este 
— ca și cu puțin timp ta urmă — Liceul 
Horia, Cloșca șl Crișan din Alba Iulia. De 
remarcat faptul că la această unitate de 
învăță mint conducerea sprijină efectiv o 
astfel de acțiune salutară, asigurtad — ta 
aceiași spațiu — cazarea, mac» și antrena
mentele. Anul acesta la tabăra de pregătire 
au fost prezente 3 grupe de fete (născute 
în 1971, 1972 și 1973), și alte trei de băieți 
(1970, 1971 Și 1972). Tabăra a fost condusă 
de prof. Gh. Predescu (din partea l'XJ. 
și de prof. Ovidiu Țoc (din partea FJLH.1. 
Eficiența acestei acțiuni a și început să se 
concretizeze, sportivele și sportivii loturilor 
de junioare și juniori participant! la „Tur
neul Prietenia* 1988 acumulînd cunoștln- 
te “ Șî încă destul de solide — prin par
ticiparea, în anii trecuți, la tabăra de la 
Alba iulia. Notăm, în sfîrșlt, că cele 3—4 
ore de antrenament zilnic — după cum 
ne-a spus antrenorul federal Bogdan Ma- 
covei — au fost conduse de profesorii Ioan 
Negovan (Baia Mare), D. Simion (Moreni), 
P. Ghervan (Roman), O. foc — ' 
Neamț), c. Rizescu (București) și 
pan (Iași). (I. Gv.).

(Piatra
V. Lu-

PATINAJ. ȘAPTE din cele 12 
de aur ale recentelor camoior.ate 
cane de patinaj pe rotile de la Suceava, 
rezervate copiilor, au fost cucerite de ti
nerii reprezentanți ai clubului snortiv Pe
trolul Ploiești (președinte — Ion Tcodo- 
rescu), unde de numai doi ani a preluat 
conducerea tehnică fostul campion absolut, 
Ion Opincariu, Se pare că acesta e pus pe 
fapte mari. Ii dorim succes. • Talentatul 
alergător Tibor Mathe (Mureșul Tg. Mureș) 
a doborît patru din cele cinci recorduri 
posibile la categoria juniori I : 50,5 la 500 
m (v.r. 51,0), 1:48,6 la 1000 m (v.r. 1:51,8),

medalii 
republi-

2:33,7 la 1300 m (VT. 2:54,8), 255.832 p la 
poliatlon (vr. 228,933 p). • Junioara Emeșe 
Antal (Mureșul Tg. Mureș), medaliată cu 
aur, argint și bronz la „Cupa Prietenia*, 
ediția 1988, și-a corectat toate recordurile 
personale cu timpi superiori celor obținute 
ta probele similare de către senioare. 
• „Ediția din acest an, ne-a spus secre
tarul federației de resort. Marian Nede- 
lescu, a fost ireproșabil organizată de 
CJ.E.F5. Suceava șl comisia sa de specia-

îiniiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiTi

„cavalerilor fluierului* din provincie și a-i 
programa In consecință. • DINAMO a reu
șit duminică la Constanța o „schemă" cum 
rar se vede pe un teren de rugby. Centrul 
internațional Ad. Lungo a primit un balon, 
a făcut o fentă de pasă cu încetinitorul 
(In ritmul re'* nării or de ia TV) spre stingă, 
a reținut mingea șl tatoreîndu-se spre 
dreapta l-a pus-o ta brațe lui Tofan, care 
s-a dus nestingherit in terenul de țintă pe 
un spațiu rămas goL Să aplaudăm eseul 
de kinogramâ sau sâ blamăm naivitatea 
copilărească a treisferturilor constănțene t 
Și una și alta... (D. C.).

Pos^scri
iiimiiiummmummmiumiiiiiiii/riiniiirmiiiiiiiiiim

litate, iar corpul de oficiali, condus de ar
bitrul principal Victor Râdulescu, a func
ționat cu competență și mai multă opera
tivitate ca oricînd*. Să sperăm că arbi
trajul se va înscrie ta progres și ta sezo
nul anotimpului rece. (Tr. 1.).

RUGBY. CREȘTE constant curba răspîn- 
dirii sportului cu balonul oval pe harta 
tării. Surprinde, de aceea, in contrast, sfe
ra cu totul restrînsă — la unul, două, trei, 
maximum patru orașe — a celor care „flu
ieră* în meciurile din Divizia A. Unde sînt 
— ne întrebăm — arbitrii din Brașov, Si
biu, Timișoara, Cluj-Napoca, chiar Iași » 
Nu subscriem la vorbele unui 
mucalit care spunea că „cine 
parte-și face 1* (avea în vedere, 
faptul că programările se fac 
București), dar, oricum, așteptăm 
cupare mai intensă a Colegiului central în 
ideea de a se apleca și asupra destinelor

suporter 
împarte, 
desigur, 

toate la 
o preo-

SCRIMA UN MARATON de nouă zile, 
cum a fost cel de la Sala Floreasca (Cupa 
României și ultima etapă a Diviziei A), 
presupune un mare efort și din partea 
organizatorilor. Să scrii, să calculezi, să 
vezi cine cu cine urmează, unde și cum, 
șl totul, la sfirșit, să iasă foarte bine este 
de lăudat. Ceea ce și facem pentru mem
brii directoratului de concurs Georget* Sa- 
chelarie, Sorin Crăciunescu, loan Halmagyi 
și Nicolae Marinescu. Alături de aceștia, 
cei doi armurieri Anton Ulmamei și Ni
colae Istrate au asigurat buna funcționare 
a aparatelor și a armelor, fiind prezenți 
oricînd erau solicitați. Și, nu în ultimul» 
rind, 11 amintim pe cei care au arbitrat, 
in marea lor majoritate antrenori. • 
SPORTIVII de la Steaua aii dominat ca
tegoric întrecerile, cîștlgînd șapte din cele 
nouă probe desfășurate. Ei au adus în vi
trina cu trofee a clubului militar patru 
titluri naționale, prin echipele de floretă 
— masculin și feminin —, sabie și spadă, 
șl trei locuri 1 în „Cupa României* : 
Livius Buzan (floretă), Alexandru Chicu- 
liță (sabie) și Felix Nicolae (spadă). Tre
buie spus însă că nici unul din aceștia nu 
a reprezentat vreo . surpriză, scrimerii ste
liști fiind și cei mai buni din țară, unii 
dintre el și fruntași al planșelor interna
ționale. (D. S.).

I
I
I

I 
I
I
I 
I
I
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ni. Au înscris: Butnărașu 12. 
Luca 5, Lunca 4, Petrea 1, Ciu- 
botaru 1, Antoneanu 1 pentru 
Știința, respectiv Haâdău 9, Io- 
vănescu 3, Roșea 2, E. Cara- 
petru 2, Raita 2, Cămui 1, Mo- 
toșcă 1. Au arbitrat I. Șerbu 
și V. Dobre (București). ~ 
TEIRAU — coresp.)

TEROM IAȘI — RAPID 
BUCUREȘTI 22—21 (15—10)
Gazdele au condus pină în 
min. 56, cînd, pe fondul unei 
căderi fizice și a unor nume
roase ratări, au permis bucu- 
reștencelor să egaleze: 20—20. 
In ultimele minute, ieșencele 
au înscris cele două goluri ale 
victoriei. Au marcat: Duca 8 
Chelaru 4, Nisipeanu 4, Anton 
3. Cozma 3 pentru TEROM, 
respectiv Ivan 5, Doiciu 4, Ig
nat 4, Dobre 3, Oprea 2, Oa- 
nea 1, Țurcanu 1, Grigore 1. 
Au arbitrat L. Condruț și O. 
Marin, din Ploiești. (Gh. VA- 
SILIU — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — DO
ROBANȚUL PLOIEȘTI 32—13 
(13—7). Deși în min. 7 oaspe
tele conduceau cu 5—1, ele nu 
au mai putut face față decît 
in foarte mică măsură jocului 
tot mai organizat al mureșen- 
celor, din rîndul cărora s-au 
evidențiat Eva Mozsi și Zita 
Biro. Au înscris: Mozsi 10. 
Z. Biro 6, Mușat 4, Matefi 3, 
Pardi 3, Bărbat 2, Avram 2, 
A. Biro 2 pentru Mureșul, res
pectiv Tudor - — ■
ton 1, Barzu 
nescu 1. Au 
și I. Mariș, 
(A. SZABO — coresp.)

RULMENTUL BRAȘOV — 
TEXTILA ZALAU 21—20 
(9—10). O partidă echilibra
tă intre două echipe foarte 
bine pregătite, cu spectacu
loase răsturnări de scor și cu 
un final incandescent. A cîști
gat .greu, dar meritat. Rulmen
tul, pentru că a insistat si a 
fost mai eficientă în finalul 
partidei. Au înscris: Marian 7. 
Mureșan 4, Ilie 3, Ion 2. Bo- 
riceanu 2, Demeter 2, Știrbu 1 
pentru brașovence, respectiv 
Bălănean 8, Morar 4. Bariăș 4, 
Goarnă 2, Cherezi 1. Fiaștrn 1. 
Au arbitrat: E. Niță și M. Du
mitrescu din Bucureștis (C. 
GRUIA — coresp.)

CHIMISTUL-----
MECANICA 
REȘTI 32—17 
ceastă partidă 
riana Tîrcă (de la Știința Ba
cău). Gazdele nu au avut nici 
o problemă în obținerea victo
riei. Au înscris: Verigeanu 9, 
Tîrcă 7, Torok 5, Romele 5, 
Lazăr 2, N^delcu 2, Petruș 1,

Topea
reș:dț0iv
Marin 3, 
2, Finari 
Manoliu
(S. GIO1

(E.

5, Bortaș 4, An- 
1. Petre 1, Stoe- 
arbitrat: V. Dan 
din Cluj-Napoca.

RM. VÎLCEA - 
FINA BUCU- 
(14—8). în a- 

a.„ debutat Ma

Ieri s-i 
două me 
tapa a I 
culine A. 
a obținut 
noua p 
Sînnicolai 
campionii 
nu cîstigs 

POLITE 
— STE1 
Meci grei 
fruntașele 
tru. „Sul 
la Dinami 
ligan și ' 
Iui Popes 
litehnica 
tul de sif 
chiar în 
pe mă 
handb| 
pus în . _ 
de joc și 
gratie, înti 
foarte bui 
Dumitru, 
rului Adi 
avut cite1 
cepție. De 
denții au 
bile pentr 
propierea 
sari. Sînte 
rul lor, 
competența 
dovedite, 
echipă re< 
avut mai 
orașul de 
Sandor (( 
(Buzău) ai 
partidă aj 
față cu 
nici o în< 
tului. Au 
Petru 5, 
D. Dobresi 
Gal 1, pe 
tiv Bcrb< 

2.
Ionescu 1,

COMER1 
M \RE — 
23—17 (15— 
putat, ham 
col au nclă 
nați de ex 
a adversar 
de la învjr 
tarul Vior< 
părat foart 
Pleșca 6, ( 
ranga 5, B 
Bobocea 1, 
peotiv Rot 
Gerhard 2, 
cu 2, Călin 
arbitrat : t 
Mihăilescu 
BIAȘ — c<



ZI, VICTORII LA SCOR
, V. Ioan 
ișteanu 5,
2 pentru 
iman 18, 
rh 4, Ka-

109—59 (60—36) pentru Ț.S.K.A.
înscris : M. Dumitru 1 
11, Suciu 8, Popovici 6.
4, Gh. Dumitru 2, Mari-
10, A. Colibaba 4, M. Tu
lau mal jucat M. Kăscrâ-

;re, Rapid 
echipă 

pe locul 
riei și a- 
a dintre 
ai repre- 

cu pi- 
iducătorul 
! condiții, 
> superio
rii Victor 
inducerea 
i au cău- 
fle prilej, 

pînă nu 
bor final:

Au 
Ghiță 
Mihai 
nache 
dor 2 
cea și FL Șerbănescu) pentru 
Rapid, respectiv Țenov 22, Bar- 
ciovschl 12, Amiorkov 13, Natov 
14, Stankov 18, Bagutov 16, Iliev 
8, Gherkov 8.

Ambele meciuri au fost arbi- 
trate de cuplul C. Dumitrache — 
M. Oprea.

Alte rezultate : Steaua — Rapid 
88—79 (45-46). S.K.A. Riga —
Siria 77—51 (36-22).

Programul de azi — sala Rapid, 
de la ora 16,30 : Rapid — Siria. 
S.K.A. Riga — Ț.S.K-A. Sofia.

I
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O PARTIDĂ DEMNĂ DE PRIMA SCENĂ
a fost o cu totul altă echipă 
după reluare. Animată <?e un 
Burleanu in vervă și deosebit de 
inspirat in loviturile de la Cis- 
tanță, formația gazdă a contri
buit in mod egal cu deținătoarea 
titlului la realizarea uneia din
tre cele mai frumoase reprize de 
fotbal văzută la Bacău in ulti
mii ani. Evoluția pasionantă a 
scorului a contribuit, în bună 
măsură. la completarea reușitei 
acestei adevărate propagande 
pentru fotbalul de iertă calitate. 
Să na uităm să-1 menționăm pe 
Grigaras. intrat pentru n de 
minute in joc, dar demunstrînd 
calități si reu-ind cit nu au ob- 

alti jucători intr-un meci

LOIURILE NAȚIONALE
(A și de tinerel)

PENTRU MECIURILE

In vederea partidelor amicale 
cu reprezentativele Albaniei — A 
și de tineret — au fost alcătuite 
loturile țării noastre, după cum 
urmează :

(20—202).
, Mihai 

Szila- 
(18- 
(16-

hd 
pan 
seu

CRA-R.
Dobrițoiu 

I : Nicu
k Baloî

(29-198), 
, Luci-an 
hț pascu 
[ică (22— 
189). Mi- 
rian Pr:-

Lntrenori:
Florin 

(33—190). 
I), Aurel 
;1 Gri go- 
y Praiea 

(24—186).
88), 
liel
iva 
[91), 
■ius

Nea- 
Dră- 
(21— 
Paul 
Chi-

fan-Lau bhiiigoi) : 
L Vasile 
t Gheor-

hgăXoare. 
LeSSr 3.

Ciprian 
Irat: I.
In Sibiu, 
lesp.)

și cele 
din e- 

ei mas- 
brețioasă 
[propriu, 
Comerțul 
pimp ce 
ureșteni,

[SOAK A
(10—15). 

dintre 
ii nos- 
plecarea 
lui

im
Bu

si a
Po- 

des-bși
nducînd 
Ite. Dar, 
Hklui, 
’"■R-ihi 
bpriiară 
pițiativa 
Istații lor 
rbece și 

porta- 
care a 
de ex- 

tă, stu- 
lăuda- 

e în a- 
adver- 

ntreno- 
ude, cu 
lalitatea 
I nou o 
bum au 
Iții din 
brii Gh. 
I lancu 
pdus o 
I făcut 
rmițind 
ilamen- 
pehe 9, 
latei 1, 
lescu 1, 
Irespec-

ghe (27—192). Lucian Horje (33— 
188). Iuliu Briscan (26—139) Dă- 
nut Ciontoș (26—190). Sorin Ttr- 
lea (25-180), Nicolae Tămășan 
(23—184). loan Rusu (21—191). Io
nel Codeus (20—185). Aurel Vla:- 
cu (19—198). Dan Predescu (19—
192) . Sorin Boldea (19—192) Mir
cea Turcaș (18—188).

TRACTORUL BRAȘOV (a~re- 
nor : Tănase Tănase) : Constan
tin Sterea (37—190). Ștefî 
șan (33—193) “
(23—188). ‘ * 
Francisc 
Crăciun 
(26—195).
Horațiu 
Muntean 
(20—188).
Horațiu 
rrușcă i 
ceru (19—192).

EXPLORĂRI MOTORUL __
MARE (antrenor : Vaier Connu- 
ța) : Adrian Arbuzov (33—10. 
Ioan Marc (34—137). G:gi Dumi
tru (29—192), Dumitru Todoran 
(27—187), Adrian Moroianu (26— 
180), Istvan Reisfeld (25—187). 
Bendeguz Szilaghi (23—192). So
rin Pop (21—190). Cristian Urzi
că (21—180). Cristian Serei (20— 
195). Csaba Szeibel (19—193). So
rin Tămășan (19—191)..............
lancu (18—199), Dorel 
(20—193).

RELONUL SAVINEȘTI 
nor : Dan Gavril) :
Savu (34—181)), Mircea 
(33—191), Vasile Vițelaru
193) . Lică Șofron (27—183). 
rel Cazacu (27—186), Nicolae 
ruș . (25—190), Emil Radu 
192), Aurel Stan (23—191), 
rian Dincă (21—197), Marian lo- 
nescu (20—187), Eugen Crăciun 
(19—201), Mircea Gulei (19—192), 
Ioan Cristescu (19—185).

C.S.M.U. SUCEAVA (antrenor: 
Eduard Gazda) : Virgil Lenâdă- 
tescu (36—193), Aurel Enuca (36— 
186). Dorel Mîndru (28—195). An- 
ghel Mogoș (28—199). Dănuț Boe- 
rescu (27—177), Traian Bucur 
(24—187). Paul* Costeniuc (23— 
190). Pavel Luchian (22—200). 
Gabriel Mărginean (21—194). Ga
briel Cazacu (20—203), Florin Ili- 
soi (20—197). Florin Ciobică (19— 
186), Liviu Morar (19—197).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ (antrenori : Nicolae Pop 
șl Vasile Mășcășan) : Vasile 
Mășcășan (38—183). Vasile Racol- 
ta (32—180). Istvan Szekely (29—
194) , Marian Săniuță (28—193). 
Tiberlu Sanîslav. Daniel Sinpc- 
treanu (27—198). Florin Borda 
(27—188), Sorin Terbea (24—189). 
Sorin Baldoc (23—190). Istvan 
Matefi (22—191). Mihai Pop (21—
195) , Florian Benedek (21—192), 
Lucian Buculeu (20—182), Dan 
Teleagă (25—187), Sorin lancu 
(20—203), loan Coca (18—191).

CALCULATORUL I.I.R.U.C. 
BUCUREȘTI (antrenor : Alexan
dru Iuhasz) : Dan Girleanu (34—
196) , Giinther Enescu (33—202), 
Marian Mîțu (30—198), Dan Du
mitru (22—190), Lucian Caval 
(21—193). Ovidiu Bălan (24—200), 
Florin Mitrănescu (21—191), Bog
dan Calița (29—190), Mihai Ale
xandru (28—184), Lucian Oprea 
(25—186). George Iacob (24—197).

I.A.T.S.A. DACIA PITEȘTI 
(antrenori : Traian Marinescu și 
Mircea Barbu) : Tudor Soare 
(33—186), Mihai Slabu (27—190), 
Iulian Gheorghe (27—176). Adrian 
Dumitrescu (26—193), Vicențiu 
Duță (24—203), Rodian Achimes- 
cu (23—197), Viorel Birioveanu 
(22—197), Marian Pană (22—183), 
Gheorghe Iordache (20—188). 
Florea Popescu (26—186).

_________ Cri-
.. Constantin Zamfî 

Adrian Pustiu (3$- 
Kosma (3*—1S1). V 
(23—186), Răzvan Pai 
Doru Câșvean (24—19’ 
Ferariu (22—190). Vas;

(21—188). Iuliu Stoia 
Cătălin Ristea (20—* a?
Peța (20—190). 

(20—187), Cristian
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Dovada cea mai elocventă că 
totbatalai 1 s-a adus cu adevărat 
m serviciu nrin faetu-a jocului 
iu fsw aplauzele -'generoase) dă
ruise aaabeiar echipe in drumul 
>ar spee vestiare. Da. la Bacău 
am văox multe dintre frumuse- 
tSe lari tlasm să asemenea tatn- 
■iri aserită ee adevărat titulatu
ra de KUTTOF oe PRfMA 
S47EXA!

LOTUL A 
Andone, 
Rednic, 
pescu, 
tariu ; 
co viei, 
Boloni 
nele accidentări. Antrenori : Em. 
Jenei și C. Drăgușin.

Lung, Nițu ; Iovan, 
, Beloded ici, Ungureanu, 
Săndoi ; Sabău, Gh. Po- 

Mateuț, Hagi, Klein, Ro- 
Lăcătuș, Cămătaru, Vaiș- 
Geolgău. Bumbescu și 

sînt în refacere după u-

Eftiutie IONESCU

LOTUL DE TINERET : Prunea, 
Stelea ; D. Petrescu, Cotora, Ad. 
Popescu, Cristea, Bunaciu, Cio- 
banu ; Lupescu, Ursea, I. Dumi
trescu, Stanici, I. Stan, Bîrbora; 
Rădurioiu, Cr. Sava. Neagoe, 
Buterchi. Antrenor : M. Radu
lescu.

PE PLACUL PUBLICULUI

VAN

fOLAU 
tACAU 
p dis-
Sînni- 

presio- 
erioară 
pți-une, 

por- 
t a a- 
nscris : 
K. Ba- 
bvici 2, 

res- 
par 4, 
pîrlcs- 
[ Au 

si I. 
’ (G.

specta

LK ani buni, dnd vine Univer
sitatea Craiova in ..Regie* (in
diferent de locul pe care II o- 
cupă in clasament). stadionul 
devine neincăpător. Așa a fost

i. Au fost 26 m de 
și printre ei foarte
ii. aproape toată tri

buna a doua. A fost o ambianță 
ca la meciurile cu Brdndby sau 
Verona. O ambianță de deplină 
sportivitate, pe teren și în tri
bune. Și. ca de fiecare dată, 
meciul se anunța deosebit de 
disputat și deloc ușor pentru 
Sportul Studențesc, chiar dacă 
ea venea după victoria de la 
Cluj-Napoca. Craio venii prezen
tau și ei argumentul lui 5—0 cu 
Rapid și al disponibilităților a- 
cestei formații, chiar dacă nu-i 
outea folosi pe Ciurea, Stoica și 
Biță Totul s-a adeverit.

Â fost una dintre frumoasele 
partide urmărite în campionatul 
nostru 
risipă de

de mare angajament și 
energie, în general, de

UN

natul eind ( r&an see: 
tru ultima oară m ngea 
vinclu. eritfed un scor 
care, cum menționam și 
nică. ar fi fost 
bil. Iar despre 
scor It—1. 2—1. 
spunem ’ Parcă 
de la Flushing 
Wilander șl Lendl 
6—3. 5—7, 6—4. Craiova, 
condusă de Geolgău și 
ga“ de Badea, a cîștigat 
(cum a mai făcut-o și 
doi ani ; anul trecut, 
..Regie", ‘

cel mai eehita- 
răst” mările de 
2—3). ce să mai 
ara văzut finala 
Meadow, dintre 

6—4. 4—4.
excelent 
„zvîrlu- 
cu 3—2 

acum 
_____  tot în 

..Regie". 1—1), dar Sportul, cu 
două pistoane numite Ticleanu 
și Gino Iorgulescu, n-a fost cu 
nimic mai prejos, ba dimpotri
vă, ușor superioară la șuturi 
(13—11). pe poartă (7—5) și mai 
ales la cornere (9—4). care dau 
contur perioadelor mai mari de

dominare ale oucureștenilor. Dar 
□u • suficient să domin*.
iles 4a~ă ratezi cum s-a 
plat *n ftnaL

Știm. Infringe rea e grea 
bucu"estenl nu prea îi 
zește dacă vom spune că 
un adevărat derby, dar 
din a «omenea partide 
nostru are de cîștigat.

Păcat că la golul al treilea al 
Craiovei neconcordanța dintre 
decizia tușierulul N. Dinescu și 
cea a centralului A. Gheorghe a 
creat atâtea suspiciuni și că a- 
cum ..se despică firul în patru", 
derulîndu-se de zeci și zeci de 
ori banda video, în căutarea of
saidului pe care numai arbitrul 
de tușă putea să-1 vadă. cum 
cel mai bine, probabil, a gîndit 
și arbitrul de centru, care 
rest — împreună cu tușierii — 
condus chiar foarte bine.

BUCHET PENTRU HAȘOTI
partidei de la Galați, 
Oțelului, atmosferă 

de siguranță, umbrită 
__________ lui Agiu 
(cartonașe !) din apărare. In fața 
unei nou promovate 
pc propriul teren — 
lui Dinu", cum 
fie alintați jucăt 
prima șansă. Dar a venit 
din secunda 46 înscris 
stânțeanul Zahiu și un 
panică, de precipitare, 
stăpinire. pe ’
năpustit Dur 
versa r. să-1

Inaintea 
în tabăra 
optimistă. __ __
puțin doar de lipsa

și încă 
„torinezii 

au început să 
-ii locali, aveau 

golul 
de con- 

soi de 
___ ._____  au pus 
gălătenl. Otelul s-a 
Si simplu peste ad- 
sufoce nu alta, a

mai 
totîm-

și pe 
încăl- 

a fost 
numai 

fotbalul

în 
a

Constantin ALEXE

timpului în 
(în repriza a 

ieșit doar de 
contraatac !), 
necesară res- 

tabela

Zahiu, îngenun- 
balonul cu capul în 
al porții ; Blrbora,

Meciul România A — Albania A 
se va disputa marți, la Constanța, 
iar partida dintre 
tineret va avea loc 
gidia.

Ambele intîlniri
ora 17.

formațiile de 
luni, la Med-

vor începe la

I Clubul Steaua anunță că
■ biletele pentru meciul
■ Steaua — Victoria, care va 
5 avea loc sîmbătă pe sta-
■ dionul din Ghencea, se 
! pun în vînzare astăzi, la
■ casele obișnuite.

IAI

• DINTR-O REGRETABILA 
eroare, din caseta tehnică a 
cronicii meciului F.C. Bihor — 
A.S.A. Tg. Mureș lipsesc urmă
toarele informații :

A arbitrat V. Alexandru (Bucu
rești) ; la linie : C. Corocan (Re
șița) și Cr. Teodorescu (Buzău).

Cartonase galbene : L. MOL
DOVAN, NAȘTE, PINTEA.

Cartonașe roșii: SZABO (min. 89). 
La speranțe : 4—2 (0—0).

jucat majoritatea 
careul constănțean 
doua oaspeții au 
vreo trei ori la 
însă fără eficienta
tabilirii echilibrului pe 
de marcaj. Au tras mult la poar
tă gălățenii ! Dar nu puternic, 
periculos, mai cu seamă că in 
fată ’e-a stat un portar in for
mă. Anton. înalt, curajos in in
tervenții. care lămurea totul... 
..inc? din fașă*. Aceasia In timp 
ce. de cealaltă parte, constănțe- 
nii au fost necruțători în ocaziile 
avute, marcind 3 goluri de toată

F.C. Argeș — Dindnio 1—2. Tinărul international Sabâu încarcă 
să treacă de Voicu, urmărit de Badea Foto: N. PROFIR

0 VERITABILA CAMPIOANA H I P I S M

frumusețea : 
chi-nd. a pus 
coltul de jos __ ______
preluare perfectă din viteză, șut 
de mare tehnicitate. ..curcubeu" 
peste portarul Călugăru ieșit în 
disperare ; Nedelcearu, șut de 
zile mari, din voleu. care a ca
tapultat balonul în plasă de la 
20 de metri I

Greu drumul echipei gălățene 
(ai cărei spectatori au aplaudat 
în f:nal pe constănțeni), dacă 
nu-și va ordona jocul ; bucurie 
mare a jucătorilor Farului (care 
cîntau în cabină după joc) pen
tru că au oferit antrenorului lor. 
Em. Hașoti, un buebet cu .4 
flori" chiar în ziua cind acesta 
împlinea 56 de ani.

Modesto FERRARINI

• Mîine se va disputa o nouă 
etapă în campionatul Diviziei A. 
Toate partidele vor începe la ora 
17 ; în deschidere sînt progra
mate meciurile din competiția 
rezervată echipelor de speranțe.

• AL DOILEA MECI CU JU
NIORII SOVIETICI. Prima parti
dă dintre selecționatele de ju
niori (sub 16 ani) ale României 
și U.R.S.S. s-a disputat, cum se 
știe, la Ploiești, pe stadionul Pra
hova și s-a Încheiat cu victoria 
la limită. 2—1, a tinerilor noștri 
„tricolori". Meciul revanșă din
tre cele două echipe este progra
mat astăzi, de la ora 17, pe sta
dionul din Filipeștil de Pădure. 
Partida va fi condusă la centru 
de arbitrul Nicolae Dinescu.

DUMINICĂ
DATA

woe
' txlelejucate,

mai multe 
sanse deciștrtjț

DUMINICĂ, 18 septembrie,

din nou MARI ȘANSE DE

C1ȘTIG I Se cîștigă și cu

NUMAI 2 NUMERE EXTRA

SE I ULTIMA ZI pentru ju-

carea numerelor favorite

este SÎMBÂTĂ, 17 septem-

brie !

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Criteriul cailor de 2 ani a reu
nit la start reprezentanți valo
roși ai tinerei generații, în frun
te cu Isvarna, Orica, Varvara, 
Agriș și alți 9 concurenți. Deși 
acorda avantaje ce mergeau pînă 
la 120 de metri, Orica (prezen
tată și condusă de campionul 
antrenorilor, G. rănase) și-a ad
judecat o victorie spectaculoasă, 
recordul realizat de ea fiind de 
talie internațională (i:27,2/km). 
Dacă timpul va mai permite, 
sîntem convinși că recordul na
țional al cailor de 2 ani va fi 
doborît de 
jar. Prin 
roborat cu 
lui Trifan, ,____
riile realizate de 
cruț, campionul „en titre" a re
venit pe primul loc al clasamen
tului. rivalul său, M. Ștefănes- 
cu, nereușind decît o victorie, 
cu Răsad, care deține o formă 
de zile mari. Premiul clasic al 
Centrului Republican pentru 
creșterea cabalinelor și califica
rea cailor de rasă a revenit Tu-

această fiică a lui Per- 
succesul obținut, co- 
cele două victorii ale 
precum și cu victo- 

Ramna și Re-

doritei, pe care R. I. Nicolae a 
condus-o cu tact și pricepere, 
producînd marea surpriză a reu
niunii și realizînd un nou și 
valoros record de 1:26,6 km. 
Formația cea .mai evidențiată în 
ultima vreme, aceea a lui C. 
Dumitrescu, a mai cîștigat două 
alergări, consolidîndu-și locul 3 
în clasament cu perspective de 
progres. Cele două victorii au 
fost realizate de Ramon, care cu 
micul C. Slate în sulky și-a ro
tunjit la opt cifra succeselor 
din acest an, stabilind astfel un 
record absolut $i arătând că mai 
posedă rezerve, și de Tily, la 
mare luptă cu Sarica, ele ter- 
minînd cap la cap.

Cursele rezervate amatorilor 
au revenit lui Simon, cu care 
M. Popescu ne-a demonstrat că 
un cal dificil poate fi slă- 
pînit cu brio, și Osman, bene
ficiarul descalificării lui Pericol, 
descalificare absolut justificată 
față de cele petrecute pe par
cursul probei (start furat cu 
peste 15 m, jenare în parcurs a

4ui Vulturaș și schimbarea liniei 
la sosire în fața lui Osman).

Vicecampionul anului 1987, N. 
Nicolae, încă nu s-a acomodat 
cu postura de ocupant al locu
lui 4 și a reușit trei victorii, cu 
Isvarna, Fina, beneficiara galo
purilor date pe potou la sosire 
de Șuvița și Hrean (T. Marinescu 
l-a lăsat ne Hrean galop înain
te, ceea ce a dus la sperierea 
Șuviței, care a galopat și ea) și 
Crainica, aceasta din urmă ple
cată cu peste 20 de metri mai 
în față decît trebuia. N. I. Nico
lae a condus-o excelent pe par
curs, atacînd la momentul po
trivit. însă asupra recordului 
realizat ne îndoim de veridici
tatea lui (1:26,6/km, față de ce
lelalte recorduri ale zilei, prin
tre care al luî Ramon l:29.1/km). 
Considerăm, deci, necesară pro
curarea unui ceas electronic cu 
care să se cronometreze alergă
rile, deoarece uneori se dau 
sancțiuni care nu pot fi con
trolate.

A. MOSCU

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri, 16 septembrie, are 
loc în București, în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, în- 
cepînd de la ora 15,50. Aspecte 
de la tragerea respectivă vor fi 
transmise la radio, pe progra
mul I, 
extrase 
zate din 
la ora 
la ora 
tragerii,

_ _ radio, _ 
la ora 16.35, numerele 

urmînd a fi radiodifu- 
nou. pe același program. 
23.05. și mîine, sîmbătă.

8,55. După efectuarea 
__ „___, va rula un film artis
tic. Accesul în sală este liber 
pentru toți cei interesați.

• Astăzi și mîine sînt ULTI
MELE ZILE în care vă mai pu
teți procura bilete cu numerele 
favorite la TRAGEREA LOTO 2 
de duminică, 18 septembrie, pre
cum și pentru depunerea bule
tinelor la concursul PRONO
SPORT al săptămînii.

® LOZUL în PLIC se impune, 
în continuare, prin simplitate și 
operativitate (după cum se știe, 
cîștigurile de valori pînă la 2000 
lei se achita pe loc), dar * și 
prin gama deosebit de largă a 
cîștigurilor oferite, constând în 
autoturisme și importante sume 
de bani. La seriile speciale limi
tate se atribuie și un mare nu
măr de TELEVIZOARE COLOR.

Discutînd cu numeroșii cîștigă- 
tori ai acestui sistem, aceștia 
ne-au împărtășit „secretul" reu
șitei. constând, cu precădere, în 
particioare constantă !

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 9 SEPTEMBRIE 1988. 
Cat. lî 1 variantă 25% - 
turism Dacia 1300; cat. 2 
riante 25% a 11 700 lei; cat. 
18 variante a 3 250 lei; cat. 
16,25 variante a 3 600 lei; cat. 
100,75 variante a 581 lei; cat. 
224 variante a 261 lei; cat.
1 266 variante a 100 lei. Report 
Ia cat. 1: 85 478 lei. Autoturismul 
Dacia 1300 a revenit participan
tului Costig loan din Timișoara.

auto- 
5 va- 

3: 
4: 
5; 
6: 

X:



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ EU TOVARĂȘA

W

$

ELENA CEAUȘESCU, Concursul intcrnațienal de tenis de Ia Mamaia BREVIAR. OLIMPIC

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ FAVORIȚII AU RĂMAS IN CURSĂ
(Urmare din pag. 1) la această

comandări privind participarea 
mai accentuată a învățămîntu- 
tui superior din Timișoara la so
lutionarea unor tema esențiale, 
de actualitate și real interes 
pentru economia noastră națio
nală. S-a subliniat că un do
meniu în care specialiștii de la 
Institutul Politehnic trebuie să 
colaboreze mai strîns cu uni
tățile industriale de profil este 
cel al realizării de echipament 
energetic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat cadrelor didactice și 
studenților de la Institutul 
Politehnic felicitări pentru suc
cesele dobîndite în perfecțio
narea învățămîntului, în acti
vitatea de cercetare științifică. 
Secretarul general al partidului 
a urat studenților să obțină în 
noul an universitar rezultate 
rit mai bune în procesul in- 
structiv-educativ, în legarea 
mai strînsă a învățămîntului cu 
cercetarea și producția, asifel 
incit Timișoara să devină un 
puternic centru de creație ști
ințifică, să-șî aducă o contri
buție cit mai mare la dezvoț 
tarea și modernizarea economiei 
naționale.
Mulțumi nd călduros 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru vizită, pentru indicații, 
pentru felicitările și urările 
primite, reprezentanții condu
cerii institutului au exprimat 
hotărî rea de a munci fără pre
get pe tărîmul școlii și al ști
inței pentru a ridica la un ni
vel tot mai înalt înv&țămîhiul 
tehnic din Timișoara.

denții participant 
amplă manifestare, 
in sala „Olimpia" --------
șoara, de a reafirma, alături de § 
toți cetățenii patriei, adeziunea § 
deplină la politica internă și 
externă a partidului și statu- Ș 
Iul, sentimentele de fierbinte § 
dragoste și respect față de cel 
mai iubit fiu al națiunii, =5 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. | 

Intimpinot cu puternice aplau- § 
ie ți o*ați>> de la tribuna marii § 
adunări populare consacrată § 
deschiderii anului de învăță- § 
mint 1988/1989 a luat cuvintul § 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, | 
secretar general al Partidului § 
Comunist Român, președintele § 
Republicii Socialiste România. | 

Cuvântarea conducătorului 
partidului și statului a fost 
urmărită cu viu interes și deo- 
sebită atenție, fiind subliniată § 
in repetate rinduri cu aplauze $ 
puternice și urale. S-a dat § 
glas deplinei aprobări față de 
politica internă și externă a Ș 
partidului și statului nostru, § 
față de aprecierile și orienta- 
rile cuprinse în 
cument

Marea adunare 
luat sfîrșit într-o 
vibrantă. Cei prezenți au a- § 
plaudat și ovaționat îndelung, S; 
an scandat cu însuflețire pen- S: 
tru partid, pentru secretarul § 
său general. §

— - - s
desfășurată S 
din Ti mi- §

acest do- §

populară a 
atmosferă §

★
Cu prilejul vizitei de lucru 

efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, impreună cu tova. 
rășa Elena Ceaușescu, in ju; 
dețul Timiș și al deschiderii 
noului an de învățămînt, joi 
15 septembrie a avut loc o 
mare adunare populară Ia Ti
mișoara. Prezența secretarului 
general al partidului, președin- 

tovarășul 
impreună 

Ceaușescu, 
și studen- 
școala ro- 

larg

tele republicii, 
Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășa Elena 
în mijlocul elevilor 
ților la ora la care 
mânească își redeschide 
porțile pentru tineretul studios 
al patriei ilustrează prețuirea 
de care se bucură în societatea 
noastră învățămîntul de toate 
gradele, atenția deosebită cu 
care este urmărit procesul in- 
structiv-educativ de formare 
multilaterală a tinerei generații 
pentru muncă și viață.

Adunarea populară a consti
tuit un nou prilej pentru miile 
de oameni ai muncii de cele 
mai diferite profesii, pentru 
cadrele didactice, elevii și stu

★
La încheierea vizitei în ju

dețul Timiș, pe aeroportul din 
Timișoara a avut loc ceremo
nia plecării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu spre București.

O gardă formată din ostași 
ai forțelor armate, din membri 
ai gărzilor patriotice și ai de
tașamentelor de pregătire a ti-

MAMAIA, 15 (prin telefon). 
Ca și in întrecerea băieților, 
primul tur al concursului fe
minin — contind pentru Cam
pionatele internaționale de te
nis rezervate juniorilor — a 
oferit partide viu disputate. 4 
dintre ele fiind decise in cite 
trei seturi. Asifel. Loredana 
Bujor (favorita 
pioană absolută 
țârii noastre, a 
întrebuințeze la 
tru a o întrece 
țin tenacea Izabela Martin, cu 
scorni de 3—6. 6—3, 6—3, Si
mona Petru a obținut o vic
tore prețioasă și muncită în 
fața favoritei nr. 5. tenismana 
Gabriele Lucke din R D Ger
mană, de care a dispus eu 6—1, 
4—6, 6—3. Tinăra Cătălina
Cristea a jucat bine doar un 
set cu cehoslovaca Petra Ku- 
ciova. aceasta din urmă cîști- 
gind cu 2—6. 6—2. 6—2. Moni
ca Ciobanu. după un prim -et 
pierdut la zero, dar cîștigîn- 
du-1 pe al doilea, nu a mai a- 
vut resurse pentru victorie, po
loneza Monica Starosta ciști- 
gind eu 6—0, 6—7, 6—2. Am
remarca și jocul curajos al 
tinerei de 13 ani Ana Maria 
Hartweg. care a avut un avan
taj substanțial in primul set cu 
Monica Năstase. 4—1. dar în 
continuare a cedat și Năstase a 
ciștigat cu 6—1, 6—3. tn turul 
II rezultatele au fost cele aș
teptate, cu o singură excepție, 
poate. Irina Spîrlea reușind s-o 
scoată din concurs la un scor 
net, 6—2, 6—1 pe Gabriela Mi- 
trică (favorită 6). Klara Matuș- 
kova (Cehoslovacia) a învins-o

nr. 1), ram
ie junioare a 
trebuit să se 

maximum pen- 
pe nu mai pu-

cu 6—4, 6—4. pe Sophie Dubois 
(Belgia).

Alte rezultate din turul I fe
minin. L. Bîrlea — A. Voina 
7—5, 6-M, A. Vane — Ci.
Neacșu 6—2, 6—1, E. Makarova 
(U.R.S.S.) — R. Mătăuanu 7—5, 
6—1. K. Teodorowiez (Polonia)
— A. Zîrnoveanu 6—1, 6—1, K. 
Matușkova (Cehoslovacia) — R. 
Mitroi 6—0, 6—0, Dubois, (Bel
gia) — Șchiopu 6—4, 6—2, Iri
na Spîrlea — Suzane 
mann (R.D. Germană) 
6—2, G. Mitrică — A.
6—1. 6—3, R. Dragomir — 
Rădulescu 6—4, 6—2. L. Mitro
fanova (U.R.S.S., favorită 2) — 
V. Neacșu 6—2. 6—3. Turul II: 
Bujor — Spîrlea 6—1, 6—0, Ma
karova — Voina 6—1,
Teodorowicz — Petru 
6—0, Kuciova — Năstase
6—2, Mitrofanova — Colțoiu
6 0. 6—2.

Intr-unui din meciurile turu
lui secund masculin Daniel 
Dragu a reușit sâ-1 elimine pe 
sovieticul Oleg Ogorodov 
6—7, 7—6, 6—1, in schimb 
legul acestuia din urmă, 
drei Merinov s-a calificat 
sferturi dispunind cu 6—4,1—6, 
6—1 de Cr. Zetu.

Rezultate din turul II mas
culin: C. Porumb — A. Băncilă 
6—3. 6—0. L Vespan — U. 
Krohn (R.D. Germană) 6—2, 
6—2, L. Thomas (Cehoslovacia)
— A. Pavel 6—2, 6—3, M. Oni- 
lă — Șt Stăncilă 6—2, 6—2, D. 
Pescariu — Ed. Samson 6—2, 
6—2. P. Gazda (Cehoslovacia)
— C. Teodorescu 6—3, 6—1.

întrecerile continuă.
Doina STANESCU

Schir-
6-1, 

Stoia 
R.

6—3,
6-2,
6-4,

cu 
co- 

An- 
in

• Cu prilejul sesiunii Comite
tului Internațional Olimpic, de 
la Seul, orașul norvegian Lille
hammer a fost desemnat să găz
duiască ediția a 17-a a Jocurilor 
Olimoice de iarnă din 1994. După 
cum se știe, începînd eu aceas
tă ediție Olimpiadele de iarnă se 
dispută în Intervalul de doi ani 
între două Olimpiade de vară. 
Ediția a 16-a a J.O. de iarnă se 
va desfășura, conform vechiului 
ciclu, în 1992. la Albertville 
(Franța).
• Festivitatea de deschidere a 

J.O. de vară, ediția a 24-a, va 
avea loc sîmbătă, 17 septembrie, 
pe Stadionul Olimpic din Seul. 
La întreceri vor participa peste 
10 000 de sportivi și oficiali din 
160 de țări.
• Flacăra olimpică mai are de 

parcurs doar cîteva zeci de kilo
metri pînă la Stadionul Olimpic, 
unde va arde pe parcursul Jocu
rilor într-o cupă metalică, înaltă 
de 22 m. ștafeta purtătoare a 
fost compusă din 20.972 sportivi 
șl a parcurs un traseu de 
16.855 km.
• Yachtmanul danez Paul 

Elvstrom, care a împlinit 60 de 
ani, se află la cea de-a noua sa 
participare consecutivă la J.O. 
Din 1948 și pînă in 1980, el a cu
cerit 4 titluri olimpice, la fel ca 
discobolul american Al Oerter, 
cu 4 medalii de aur între 1956 
și 1968.
• Celebrul sprinter Carl Lewis 

va participa la trei probe, •*“ ~ 
200 m și lungime.
• Recordul de medalii 

rite la o singură ediție a

100 m,

§

IU.VUU1VUIV1U4 UV “ V*

aurelului pentru apărarea pa- 
triej a prezentat onorul. §

A fost intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste România.

Primul secretar 
tului județean de 
adresat călduroase 
tovarășului Nicolae 
tovarășei Elena 
pentru noua vizită 
moment de cea mai 
seninătate în viața 
lor, a tuturor 
dețului Timiș.

Se aflau pe aeroport mii de 
oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile vizi
tate, din alte unități economice 
și de învățâmint care au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
șj tovarășei Elena Ceaușescu o 
puternică manifestare de sim
patie, au aplaudat îndelung, au 
scandat numele partidului și al 
secretarului său generat

al Comite- 
partid a 
mulțumiri 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
efectuată, 
mare în- 

comuniști- 
locuitorilor ju-

I

$
S

s

DE PE TERENURILE DE TENIS
• In turneul internațional de 

tenis de la Varșovia, ultimul din 
circuitul „Toamna poloneză", ju
cătorul român Adrian Marcu l-a 
eliminat cu 6—3, 3—6, 6—4 pe o- 
landezul Warmenhowen. Un alt 
concurent român, George Cosac 
a terminat învingător, eliminîn- 
du-1 cu 6—1, 3—6, 7—5 pe engle
zul Sean Cowl. Alte rezultate : 
Gomez (Argentina) — Malisevski 
(Polonia) 7—6, 1—6, 6—4 ; Kris
tiansen (Suedia) — Kemlers (O- 
landa) 6—3, 3—6, 6—4.
• primele partide disputate în

turneul feminin de tenis de la 
Phoenix (Arizona) s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Ma
nuela Maleeva (Bulgaria) — Lea 
Antonopolis (S.U.A.) 6—1. 7—5 ;
Wendy White (S.U.A.) — Dianne 
Balestrat (Australia) 6—2, 4—6, 
7—5 ; Niege Diaz (Brazilia) — 
Marianne Werdel (S.U.A.) 7—5, 
6—2 ; Terry Phelps (S.U.A.) —
Andrea Holikova (Cehoslovacia) 
6—0, 6—1.
• In primul tur al turneului 

internațional de tenis de la Bar
celona, jucătorul francez Henri 
Leconte l-a eliminat cu 6—0, 6—1 
pe spaniolul German Lopez, aus-

triacul Thomas Munster a dispus 
cu 6—3, 6—2 de suedezul Ulf
Stenlund, Serglo Casai (Spania) 
l-a întrecut cu 2—6, 7—5, 6—2 pe 
Ronald Agenor (Haiti), iar iugo
slavul Bruno Oresar a cîștigat cu 
7—6, 6—3 partida cu elvețianul 
Claudio Mezzadrl.

URME ALBE LA CERCUL POLAR
început 
și șeful 

negri-
Ax ti de rostit la 

numele lui_Jim, tatăl 
clanului 
cios și uscat ea 
de maraton. Ar 
mama, mică dar 
lanț. După care 
copiii, toți băieți 
de 14 ani. Jay 
de 9 și Louv de 5 
cheși și îndesați ca 
gile. Pierduțl, numai ei șase, 
în hăul alb de la Ptarmigan 
Creek, dincolo de Cercul Po
lar. la marginea Oceanului 
glacial. Avînd drept cei mai 
apropiați vecini vreo 300 de 
eschimoși in uiți, care locuiesc 
am la 40 de kilometri mai 

spre nord • nici o grozăvie — 
o zi. o zi și ceva de mers cu 
o sanie trasă de cîini buni, 
admițînd că acolo noțiunea 
ie zi rărnîne aceeași cu a 
noastră... Iar ca preocupare, 
unică și permanentă, procu
rarea hranei prin pescuit 
’.rudnic la copca dinamitată 
In calota groasă de cîțiva me- 
’ri. : Lungi ore de muncă as- 
oră. -îndiriită. pe parcursul 
Arora nimeni nu ridică gla-

Helmericks,
un alergător 
urma Teena, 
solidă ca un 
vin la rînd 
— Derek cel 
de 11, Isaac 

— oa- 
buturu-

sul cu un ton mai mult, ni
meni nu spune o vorbă în 
plus. Apoi revenirea acasă, 
în căsuța de birne în care e- 
xistă prea multă dragoste 
pentru a mai fi loc și de nos
talgia civilizației, în care sînt 
prea mulți frați pentru a nu 
fi și destul prieteni...

...în 1925, o epidemie de dif- 
terie înjumătățea și așa pu
ținii copii al așezării Nome, 
situată pe malul strîmtorii 
Bering. Prinzînd de veste, 
oamenii din Anchorage, loca
litate aflată la mai bine de 
17OT de kilometri, au sărit 
ca unul, punind In mișcare 
o caravană de sănii care să 
transporte cit mai urgent po
sibil vaccinul salvator. După 
aproape trei luni de luptă în- 
dirjltă. presărîndu-și pe drum 
propriile victime au izbutit, 
în amintirea acelui superb 
exemplu de solidaritate u- 
mană. în fiecare an se orga
nizează cursa de atelaje trase 
de cîini pe distanta Ancho
rage — Nome, învingătorii 
avînd rezervată gloria, locul 
lor de seamă în rinduil întîl 
al „mitologiei albe".

Anul acesta Întrecerea a 
fost ciștigată de „echipa Hel
mericks", distanțată net de 
celelalte 43 de echipaje. Căl
dura căsuței de bîme a fost 
abandonată în favoarea pre
zenței la această competiție, 
care, în zona Cercului Polar, 
se bucură de popularitatea u- 
nei veritabile Olimpiade. 
„Participarea noastră a fost 
posibilă nu fără mari sacri
ficii, avea să declare Jim- 
tatăl. A renunța aproape o 
sută de zile la singura noas
tră sursă de venituri, pescui
tul, iată o chestiune care ne 
va afecta serios bugetul. Dar 
nu puteam lipsi de la această 
sărbătoare a nobleței umane, 
a caracterelor tari; izolarea 
noastră de la Ptarmigan 
Creek, ca și a celorlalte fa
milii care trăiesc risipite în 
imensitatea calotei albe, este 
doar aparentă, cu toții știm 
bine că. de va fi nevoie, alte 
sănii, aidoma celor din 1925, 
vor porni îndată spre noi". 
Sănii "conduse de OAMENI...

Sorin SATMARI

cuce- 
______ ___ =_______t_ _ Jocu
rilor aparține delegației Uniunii 
Sovietice, care la 1.1.,...'.—— 
1976, a totalizat 
aur, 41 de argint
• Deși lipsesc 

tllova și Lendl, 
care permit accesul la arenele de 
tenis au fost vîndute. Apropo de 
tenis, după clștigarea „Interna
ționalelor" S.U.A. de la Flushing 
Meadow și, implicit, realizarea 
Marelui Șlem, Steffl Graf a de
clarat : „îmi lipsește acum doar 
titlul olimpic !" și nu are decît 
20 de ani...

Montreal, în 
49 medalii de 

și 35 de bronz. 
Becker, Navra- 
toate biletele

• Mireille Mathieu, turistă la 
Jocurile Olimpice, a primit per
misiunea să viziteze delegația 
Franței. A cîntat cîteva dintre 
cunoscutele sale șlagăre. Să ve
dem ce urmări va avea acest 
spectacol sui-generis asupra bi
lanțului total de medalii cîștigate 
de reprezentanții „cocoșului 
galic", ' x

• TREI MECIURI IN PRELIMINARIILE C.M. • DOUĂ ATRACTIVE 
PARTIDE AMICALE, LA LONDRA SI OVIEDO • JUVENTUS - 

ÎNVINSA PE TEREN PROPRIU I
Noaptea de miercuri a fost 

bogată în evenimente privind 
meciurile oficiale inter-țărl, în 
primul rînd cele din prelimina
riile Campionatului Mondial.

în GRUPA A 4-a, campioana 
Europei, echipa Olandei, a întîl- 
nit la Amsterdam reprezentativa 
Tării Galilor. Au cîștigat gazde
le, la limită, cu 1—0 (0—0). Cei 
aproape 65 000 de spectatori au 
așteptat mult pînă la Înscrierea 
golului, pentru că galezii s-au 
apărat excelent în fața formației 
lui Gullit și Van Basten. Unicul 
gol a fost semnat abia în min. 
84, după ce Ronald Koeman a 
executat o lovitură liberă și ba
lonul, revenind din bară, a ajuns 
la Ruud Gullit, care l-a reluat 
în poartă, cu o splendidă lovi
tură de cap. Urmașul lui Rinus 
Michels, antrenorul Thijs Lib- 
regts, nu a fost mulțumit de jo
cul echipei sale și privește cu 
emoții derby-ul de la 19 octom
brie, cu R.F. Germania — tot în 
preliminariile C.M. v*, care va 
avea loc la Mtlnchen. Să mai 
notăm că galezii au folosit în 
acest meci doar doi Jucători din 
prima ligă engleză : Southall (E- 
verton) șl Blackmore (Manchester 
United). In rest au evoluat nu
mai jucători din liga a doua și 
a treia engleză.

La Oslo, in GRUPA A 5-a, de
ziluzie pentru formația Norvegiei, 
în partida cu Scoția : 1—2 (1—1), 
după ce tot în capitala norve
giană echipa națională obținuse 
în jocurile amicale două rezul
tate de egalitate (1—1), atît cu 
Brazilia, cit și cu Bulgaria. Sco
țienii au deschis scorul în min. 
15 prin McStay (cel mai bun ju
cător scoțian al sezonului), apoi 
in min. 43 gazdele au egalat (Jan 
Aage Fjortoft). După pauză, pre
siunea scoțienilor s-a accentuat, 
apărarea norvegiană (lipsită încă 
din min. 2 de fundașul Sundby) 
a cedat treptat și Johnston a 
semnat golul victoriei (mln. 63). 
Dar urmează jocuri grele în gru-

pă pentru scoțieni, printre care 
cele cu Iugoslavia și Franța.

tn GRUPA A 6-a, formația Ir
landei a reușit la Belfast un va
loros 0—0 cu Irlanda de Nord, 
așa îneît, ca șl la „Euro ’38“,' 
echipa lui Jackie Charlton nu 
s-a dezmințit. Să mal notăm că 
pentru menținerea ordine! au 
fost luate măsuri deosebite, ast
fel că nu s-a produs nici un 
incident pe stadion sau în a- 
fara lui... .
• ALTE două jocuri amicale 

au atras atenția. La Londra e- 
chipa Angliei a obținut o victo
rie dificilă, doar cu 1—0 (1—0), 
in fața celei a Danemarcei, a- 
ceasta din urmă aflată la a pa
tra înfringere consecutivă. De 
fapt, din „trupa" lui Sepp Pion- 
tek au lipslt mulțl titulari dintre 
cei care au evoluat la C.E. și 
rezultatul de la Londra nu-1 în
grijorează — poate — prea mult.
• La Oviedo — surpriză 1 

Spania a cedat cu 1—2 (1—0), în 
fața Iugoslaviei ! Noul antrenor, 
Luis Suarez, nu a fost mulțumit, 
firește, de comportarea echipei 
sale. Michel a deschis scorul 
(mln. 26), dar, după pauză, Baz- 
darevici (mln. 46) și, apoi, Cvet- 
kovicl (min. 82) au marcat pen
tru iugoslavi.
• ÎN C.E. de tineret, la Reyk- 

*" " * Islanda — Olanda 1—1
la Watford în joc ami- 

ale An- 
terminat

javik
(0—1) . „ _______ _
cal, echipele de tineret 
gliei și Danemarcei au 
la egalitate : o—0.
• tn Cupa Italiei 

doua), 
pe teren propriu (0—2) 
coli. * ’ — —
răsit 
Alte 
3—1, 
0—3, 
na -
Atalanta 1—0. Deocamdată, 
ciente surprize...

(faza aCupa
Juventus a fost învinsă 

-- de As
in min. 19, Zavarov a pă- 

terenul, fiind accidentat, 
rezultate î Pisa — Roma 

San Benedetto — Milan 
Lecce — Napoli 1—1, Vero- 

■ Torino 4—0, Sampdoria — 
suf i-

Rubrică redactată de
Ion OCHSENFELD

R»<< ti» r Rtminmretta: ooo W78 Booureștl nr V. Conta t« ot PT I R i te, oentraiâ li.79.70 și 11.50 59: ooresc 16 M 30: Interurban 137; telex 10 350 romsp Telefax: (90) Nr 11.60.33. 
Pentru ttrâTnâtafe abonamente orir Rotnpresfilatella aeotoru: export-import presă P.O.B. i2-?01 telex 10378 prstlr Buoureștf Calea Grlviței or. 64-66 10 36# Tiparul LP. .Informația*


