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In prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, societar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 27 
februarie, a avut loc ședința 
comună a Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate 
maghiară și a Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
germană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat, la sosirea in 
sală, cu puternice aplauze, cu 
îndelungi urale și ovații. Par- 
ticipanții au dat astfel expre
sie sentimentelor de nețărmu
rită dragoste, de aleasă stimă 
și prețuire, pe care oamenii 
muncii de naționalitate ma
ghiară și germană le poartă, 
împreună cu întreaga națiune, 
secretarului general al parti
dului. președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru neobosita sa activitate 
ce o consacră cu neasemuită 
dăruire patriotică și abnegație 
revoluționară înfloririi multila
terale a țării, creșterii necon
tenite a bunăstării și gradului 
de civilizație ale poporului, 
cauzei socialismului și păcii. 
In același timp, a fost Reafir
mată recunoștința fierbinte față 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru contribuția 
sa determinantă Ia soluționa
rea profund democratică și u- 
manistă a problemei naționale 
în România, pentru drepturile 
egale și demnitatea de care se 

.bucură toți cetățenii țării, fără 
deosebire do naționalitate.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în prezidiu 
au luat loc membri și membri 
snpleanți ai Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
precum și membri ai conduce
rii consiliilor oamenilor muncii 

Ș’de naționalitate maghiară 
germană.

In sală se aflau, alături 
membrii celor două consilii, 
invitați, membri ai C.C.

de 
ca 
al 

P.C.R. și ai guvernului, cadre 
de conducere ale unor insti
tuții centrale, organizații de 
masă și obștești.

Lucrările ședinței comune au 
fost deschise de tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.K., președintele 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, care 
a spus :

„Mult iubite și stimate 
tovarășe Nîcolae Ceaușescu, 

înainte de toate, îngăduiți-mi 
Să exprim, adinca noastră bucu
rie și satisfacție pentru deo
sebita onoare pe care ne-o fa
ceți de a lua parte Ia ședința 
comună a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră și germană, forum profund 
reprezentativ al democrației

noastre muncitorești și revo
luționare. mărturie grăitoare 
a largului democratism al o- 
rînduirii noastre, care garan
tează și asigură tyturor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, dreptul de a 
participa la elaborarea, adop
tarea și aplicarea deciziilor 
fundamentale ce angajează po
litica internă și externă a 
partidului și a statului nostru.

Intr-o atmosferă de deplină 
unitate, proprie întregului nos
tru popor, care, sub înțeleaptă 
conducere a partidului, a dum
neavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, 
președinte al Republicii, edifi
că cu succes socialismul și co
munismul, participanții la ple
narele care s-au întrunit joi și 
în cadrul cărora au luat cu- 
vlntul 43 de vorbitori, au dez
bătut cu maximă răspundere și 
exigență, cu spirit revoluționar 
și patriotic, probleme esenția
le pe care Ie ridică dezvolta
rea calitativ-intensivă a econo
miei naționale, a întregii so
cietăți, perfecționarea cadrului 
social în care trăim și muncim, 
mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii, din colectivele din care 
fac parte, la realizarea exem
plară a planului pe acest an 
și pe întregul cincinal, a mă
rețelor obiective trasate de cel 
de-al Xlll-Iea Congres ai 
partidului.

In abordarea sarcinilor com
plexe cu care ne confruntăm 
în această etapă, așa cum au 
subliniat toți vorbitorii, noi 
pornim de la înfăptuirile is
torice dobîndite de țara noas
tră în anii de după cel de-al 
IX-Iea Congres, anii cei mai 
prodigioși șl mai bogați în 
realizări din existența noastră, 
ani ce conturează o epocă de 
aur în ascensiunea 
care constituie o 
pentru avîntul 
ce îl proiectăm 
prinde viață prin 
tră, a tuturor, 
nostru, al tuturor.

Vă informăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, în 
cadrul celor două plenare, în 
spiritul profundului respect 
pentru adevăr, în semn de a- 
leasă recunoștință pentru uma
nismul politicii promovate 
partidul nostru, vorbitorii 
evidențiat că una dintre

Continuăm să vă prezentăm 
principalele manifestări 
tive ce se vor 
pitală, acțiuni 
dere dedicate 
de ani de Ia 
Tineretului Comunist, 
roasele și variatele întreceri — 
care invită în arene elevi, stu- 
denți, tineri din întreprinderi 
si instituții — sînt organizate 
de Comitetul Municipal Bucu
rești al U.T.C., în colaborare 
cu C.M.B.E.F.S. Cîteva din a- 
ceste manifestări sportive o- 
magiale :

9 Bogata agendă a sportului

spor- 
desfășura în Ca
de largă cuprin- 
aniversării a 65 
crearea Uniunii

Nume-

de performanță cuprinde o serie 
țț de întreceri din care am reți 

nut : atletism (azi și mîine) — 
concurs în sala „23 August", cu 
participarea sportivilor frun
tași de la Olimpia, Liceul in
dustrial nr. 37, Școala nr. 190, 
cluburile sportive școlare ; box

I

ț- (sîmbătă 7 martie, în sala Di- 
namo si duminică 8 martie, în 

J: sala „Timpuri Noi") — vor ur- 
ca pe ring pugiliști de la clu- 
burile Steaua. Dinamo, Olim- 
pia, Voința, Rapid. Metalul, de 
la asociațiile sportive Autobu- 

g: zul. Vulcan, I.M.G.B., Mecani- 
' - Timpuri Noi, con-

Grivița Roșie. Semă- 
etc ; tenis de masă 
de 7 și 8 martie, în

patriei și 
bază sigură 
multilateral 

și care va 
munca noas- 

spre binele

de 
au 

ma
rile și durabilele realizări ale 
acestei epoci de aur o consti
tuie soluționarea principială, 
justă, pe bazele materialismu
lui dialectic și istoric, ale so
cialismului științific, a 
blemei naționale, prin 
rarea consecventă a deplinei 
egalități în drepturi și înda-

pro- 
asigu-

(Continuare în pag. a 4-a)

jî.că Fină, 
strucția, 

țg nătoarea 
g: (în zilele 
sg sala „Unirea Tricolor") — par- 
g: ticipă sportivi de la Progresul, 
gț C.S.Ș. nr. 1, C.S.Ș. nr. 2, Sti- 
g| rom și Unirea Tricolor. Apoi, 
țg lupte (7—8 martie, ora 9, sala 
gi Rapid), tenis de cîmp (8—12 
g: martie, sala „23 August"), ci-

Timp de două zile, în împre
jurimile Complexului turistic 
maranțureșan de la Șuior a a- 
vut loc „Cupa a 65-a aniversa
re a U.T.C." la biatlon. între
cerea, desfășurată sub egida 
Daciadei, a reunit — într-o 
frumoasă finală pe țară — cîș- 
tigătorii etapelor județene, 
competitorii luînd startul în 
cadrul categoriilor de vîrstă 
14—16 ani și 17—19 ani. A fost 
o acțiune sportivă bine orga
nizată, urmărită cu interes, 
participanții fiind aplaudați 
pentru dîrzenia, sportivitatea șt 
bunele rezultate obținute.

Primii trei clasați : categoria 
14—16 ani : Florin Eidi (Ma

Mîine, în prima manșă a „sferturilor** cupelor europene la handbal feminin

ȘTIINȚA BACĂU Șl CHIMISTUL RM. VÎLCEA EVOLUEAZĂ ÎN DEPLASARE, ------- y - ------------ ------- -------------

Duminică sînt programate primele meciuri din sferturile de 
finală ale cupelor europene la handbal feminin. în „Cupa Cam
pionilor Europeni" Știința Bacău va întîlni pe A.S.K. 
Frankfurt pe Oder (R.D. Germană), iar în 
Chimistul Rm. Vîlcea va avea ca parteneră 
Belgrad. în ambele partide, echipele noastre

In C.C.E. : STUDENTELE
CIT MAI

VIZEAZĂ 
STRINS

„Cupa 
pe R.K. 

joacă în

Vorwaerts 
Cupelor" 
Vozdovac 

deplasare.

UN REZULTAT

lă în compania campioanei I- 
taliei, Macchi Magnano, pe care 
a întrecut-o cu 37—11 pe teren 
propriu și cu 38—21 în depla
sare. Este de așteptat, așadar, 
o partidă de mare luptă între 
două echipe cu frumoase „cărți 
de vizită". în ceea ce priveș
te echipa noastră campioană.

FRANKFURT PE ODER, 27 
(prin tchfon, de la trimisul 
nostru). în principala com
petiție continentală. „Cupa 
Campionilor Europeni", la 
handbal feminin. Știința Bacău 
va întîlni pe ASK Vorwaerts 
Frankfurt pe Oder, campioana 
RD. Germane. Ambele echi
pe au susținut doar jocurile 
din optimile de finală, ca o 
recunoaștere a valorii lor. Re
amintim că Știința a susținut 
prima dublă partidă în com
pania campioanei 
MSK Pogon Szczecin (30—19 
la Bacău și 21—25 în deplasa-

re), in timp ce handbalistele 
din R.D. Germană au disputat 
jocurile din optimile de fina-

Mihail VESA

(Continuare in D<m 2-3)

în „Cupa Cupelor": MECIUL DE LA BELGRAD A FOST 
MINUȚIOS PREGĂTIT DE VILCENCE

Poloniei,

BELGRAD, 27 (prin telefon, 
de la trimisul nostru), 
în sferturile de finală ale „Cu
pei Cupelor", puternica forma
ție belgrădeană Vozdovac (s-a 
calificat în această fază în 
dauna handbalistelor cehoslo
vace de la Iskra Partizanske:

ciism (joi 12 martie, ora 
întrecerea este programată 
circuitul din str. Maior Cora- 
vu), sărituri în apă (12—14 
martie, bazinul „23 August",, cu 
sportivi de la Progresul, Tri
umf și Lie. ind. nr. 37), înot 
(14—15 martie, ora 9,30, bazinul 
„23 August"), din nou atletism 
(15 martie, concurs rezervat 
mărșăluitorilor din Capitală, 
la care participași invitați din 
provincie), judo (28 martie, ora 
8, sala. Rapid), alte numeroase 
întreceri de handbal, baschet, 
volei, 'rugby etc. ® Joi, 12 mar
tie (ora 14), la Ecran-club va 
avea loc o întîlnire a tinerilor

| Sîmbătă 28 februarie 1987 |

Epilogul la suita de compe
tiții în sporturile de iarnă cu 
finale pe țară în Daciadă — 
ediția a V-a — va fi reprezentat 
de întrecerile din cadrul „Cupei 
U.T.C." dedicate împlinirii a 

" 65 de ani de Ia făurirea or
ganizației revoluționare a ti
neretului comunist din patria 
noastră. întrecerile programate 
tot la Vatra Dornei, sîmbătă 
și duminică, stîrnesc un inte
res major, în primul rind prin
tre cei aproape 300 de fina- 
liști, reprezentanți ai tuturor 
județelor și municipiului Bucu
rești, la probele de schi fond 
și sanie, 
pine, la 
sportivi 
de județe, în principal acelea 
care au dispus de condiții pen-

21—23 și 26—18) primește re
plica Chimistului Km. Vîlcea. 
„Cunoaștem valoarea partenerei 
de întrecere și, în consecință.

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2-3)

în cazul probelor al- 
finale iau parte 

și sportive din 27

ramureș), loan Marcu (Brașov), 
Marinei Cotfaș (Harghita) ; ca
tegoria 17—19 ani : loan Bolea 
(Maramureș), Adrian Rîmbu 
(Brașov), Octavian Diaconescu 
(Harghita). Clasament general 
pe județe : 1. Maramureș, 2. 
Brașov. 3. Harghita.

din Capitală cu mari perfor
meri ai sportului românesc, cu 
antrenori, ziariști, cadre din 
Conducerea mișcării noastre 
sportive. Cu acest prilej va fi 
prezentată o gală de filme cu 
cele mai răsunătoare succes® 
ale sportului românesc.

tru organizarea unor aseme
nea întreceri.

La Vatra Dornei, interesul 
pentru competiție îl manifestă 
și localnicii, avizați cunoscă
tori ai sporturilor de iarnă. 
Firesc, pentru că aici, de a- 
proape două decenii, sînt pro
gramate majoritatea întreceri
lor sportive de masă și chiar 
de performanță (la nivelul 
copiilor și juniorilor) în disci
plinele specifice sezonului alb. 
Vremea s-a răcit simțitor — 
temperaturile din ultimele zile 
au coborît sub —15 grade ; în 
același timp a nins, astfel că 
pîrtiiie Runcului și Dealului 
Negru sînt din nou bune de 
concurs. Ultimele retușuri au 
adus în stare de funcțiune și 
pîrtia de sanie. Consiliul 
popular al orașului a luat mă
suri organizatorice speciale 
pentrti reușita întrecerilor.

Programul a fost definitivat 
astfel: sîmbătă, de la orele 9 
— schi fond, băieți (3 km), 
schi alpin și sanie — cîte o 
manșă de antrenament, de la 
orele 15, după festivitatea de 
deschidere —, schi alpin și sa
nie (băieți și fete), manșa L 
Duminică, de la orele 8.30 — 
manșa a II-a la aceleași probe 
și schi fond, fete (2 km).

Spartachlada de iarnă a armatelor prietene

DEBUT VICTOHiDS AL
După o frumoasă festivitate 

de deschidere, la patinoarul 
„23 August" din Capitală a 
început ieri turneul de hochei. 
Primele au intrat pe gheață 
echipele ROMÂNIEI și BUL
GARIEI, care au urezentat. de 
fapt, selecționatele 
Victoria a revenit 
noastre cu 3—1 (1—0, 
1—0). dar după o partidă 
care reprezentanții noștri 
satisfăcut numai în parte, 
asta întrucît ei au uitat 
acestui sport. caracteristic 
este iocul colectiv, jocul 
combinații, rapid, nu numai' 
plăcut ochiului, dar si eficace.

Reprezentativa noastră a luat 
conducerea încă din min. 3 
printr-un gol marcat de Șotron 
(aflat în frumoasă revenire de

naționale, 
culorilor

1—1. 
în 
au 
Șl 
că 
îl 

de

HOCHEISTILOR ROMÂNI
formă), și 
(min. 21) 
binație cu 
K, Antal 
cazle. Gali marchează.

si-a mărit avantajul 
prin Burada (com- 
Dragomir). După ce 

risipește o mare o- 
_______________ , _î,___1. becul 
roșu se aprinde, dar arbitrul 
Al. Izmetiev (U.R.S.S.) nu va
lidează punctul. E drept, pu
cul. expediat cu putere, a tre
cut Drin ochiurile mai mart 
decît normal, ale plaselor pof
tii (motiv pentru care, după 
acest meci, porțile au fost în
locuite). în schimb este vali
dat „golul" lui Inkiov (min. 
47). cu toate că pucul fusese 
reținut in fata liniei de DOar-

Mircea COSTEA 
Mircea TUDORAN

(Continuare In pag. 2-3)

UN TRIPLU CAMPION MONDIAL ÎNVINGĂTOR LA BIATLON (20 km)
PREDEAL, 27 (prin telefon). 

Biatloniștii noștri au ratat pri
mul ..foc" al Spartachiadei de 
iarnă a armatelor prietene, ne- 
reusind ceea ce aici se dorea 
cu ardoare, anume ocuparea 
unui loc pe podium în proba 
inaugurală de biatlon. 20 km.

în final ei au ocupat locurile 
7 (Mihai Radulescu), 9 (Sorin 
Popa) și 10 (Imre Lestyan). 
pentru a-i numi ne primii trei 
clasați dintre reprezentanții

noștri. Ei au fost devansați nu
mai de către sportivi din U- 
niunea Sovietică si R. D. Ger
mană. maestri 
probei, iar ca 
afirmației să 
pînă înaintea 
cea din poziția _  _____
dulescu si Lestyan încă păs-

recunoscut! ai 
o întregire a 
menționăm că 

ultimei trageri, 
în picioare Râ-

Sorin SATMARI

(Continuare In pag. 2-3)
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Baschet tic marc interes in sala Horească

ÎNTÎLNIRILE STEAUA — DIN AMO (m)
La polo, Rapid București a fost performera zilei

PRIMA INFRÎNGERE A UNUI
O NOUĂ ETAPĂ 

ÎN DIVIZIA A
$/ VOINȚA-„U" (f), DERBYURILE AUTORITAR LIDER LA POPICE

CELE MAI AȘTEPTATE
Izbuti Dinamo o dubla vic
iu iața echipei Steaua 1 Va 

__ Voința să reducă din han
dicapul de 7 puncte pe oare ii 
are față de formația Universita
tea Cluj-Napoca? Ce echipe se 
vor califica (alături de steaua 
sl Dinamo) in turneul ftnal 1—4? 
Iată Întrebări care 1st vor găsi 
răspunsul în etapa de azi și mll- 
ne a campionatelor Naționale 
de baschet, ale căror partide 
principale au loo In sălile Flo- 
reasca si Rapid. Desigur, punc
tul numărul 1 de atracție al 
programului etapei H constituie 
dubla tnttlnire dintre 'steaua si 
Dlnamo. tn care dinamoViștil 
vor trebui să Învingă cu 2—0 
pentru a-și menține șansele de 
a recuceri titlul, deținut acum 
de stellștl, cărora le este nece
sară însă doar o remiză pentru 
a redeveni — practic — campi
oni al țării. O situație asemănă
toare nrezlntă șl partida Voința 
— -U". tn care bucureștencele 
slnt obligate să cîștige cu 2—0 
pentru a se apropia de frunta
șele clasamentului, baschebalis- 
tele din Cluj-Napoca.

Ttnind seama de importanța 
acestor meciuri, de faptul că din 
cele natru echipe fac parte ma
joritatea componențllor st com
ponentelor loturilor reprezentati
ve țde la care așteptăm prestații 
la nivelul Impus unor lnterna- 
nall), este de dorit ca Întrecerile 
să satisfacă din punct de vedere 
tehnico-tactic, spectacular șl 
disciplinar, a_șa cum se cuvine 
din partea celor mai valoroase 
echipe de baschet ale țărij.

Programul jocurilor — MAS-

Va 
torie 
reuși

CULIN, etapa a 20-a, grupa 1—0: 
Steaua — Dlnamo București 
(rezultatele anterioare: 4—2;
locurile ocupate în clasament:
I— 2), Rapid București — Dinamo
Oradea (2—4; 5—3), Farul CSȘ 1 
Constanța — ICED CSȘ 4 Bucu
rești (3—3; 6—4); grupa 7—12: 
CSU Balanța Sibiu — Academia 
Militară Mecanică Fină Bucu
rești (2—4; 8—7), Politehnica
Sportul Studențesc București — 
RAMIRA Bala Mare (2—4;
II— 19), Universitatea CSȘ Viito
rul Cluj-Napoca —. Politehnica 
CSȘ Unirea Iași (2—4; 12—10).
FEMININ, etapa a 15-a, grupa 
1—6: Voința CSȘ 2 București — 
Universitatea CSȘ Viitorul Cluj- 
Napoca (0—4; 1—2), Chimistul
CSS Rm. Vîlcea — Olimpia 
București (3—1; 5—3), Politehnica 
Sportul Studențesc București — 
Politehnica CSȘ Timișoara (3—1; 
4—6); grupa 7—12: Voința Brașov 
— Raptd-Progresul București

8—7), Comerțul CSȘ Tg.n-s: . . _
Mures — Mobila CSȘ Satu Mare 
(2—2; 9—11), Crișul CSȘ 2 Ora
dea — Robotul csș Bacău (2—2; 
12—10).

Programul meciurilor din Ca
pitală — sala FLOREASCA, sîm- 
bătă, de la ora 10,30: Politehnica 
Buc. — Politehnica Timișoara(f). 
Voința — „U“ (f), Politehnica 
Buc. — RAMIRA fm), Steaua — 
Dinamo (m): duminică, de la 
ora 8: politehnica Buc. — Poli
tehnica Timisoara (f). Voința — 
„U“ (f). Steaua — Dinamo (m), 
Politehnica Buc. — RAMIRA 
(m): sala RAPID, de Ia ora 17 
și de Ia ora 10: Rapid — Dina
mo Oradea (m)

ORADEA, 27 (prin telefon).
Vineri au avut loc două reuni
uni în cadrul turneului de Divi
zia A la polo — seria I. Dimi
neață am consemnat prima în- 
frîngere suferită în actuala edi
ție a campiontului de către Di-- 
namo București. Autoritarul li
der a întîlnit pe Rapid București 
(cu care a fuzionat, reamintim. 
Progresul). A fost o partidă a- 
tractdvă, mai ales în prima par
te. în care dinamoviștil au con
dus cu 2—0, prin golurile marca
te de Ardelean și Olaru. Din re- 
priz. a doua însă, dovedind mai 
multă insistentă în acțiunile de 
atac, cu un Ungureanu omni
prezent, atît în apărare cît și în 
ofensivă, feroviarii au reușit în 
final o frumoasă victorie: 5—4 
(0—2, 3—0, 1—0, 1—2). De men
ționat că Dinamo nu a fructifi
cat decît una din cele nouă si
tuații de superioritate numerică 
(Rapid: 8—3)! Au marcat: Ola
ru 2, Ardelean, Zaharia (D), Un
gureanu 2, Florincescu, Jianu, 
Vespe. Au condus R. Timoc — 
V. Median.

STEAUA — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 12—9 (4—2, 4—3, 2—0,
2—4). Superioritatea bucureșteni- 
lor a fost evidentă, el conducînd

în min. 22 cu 11—5. Au marcat: 
Angelescu 4. Stemate 3, Balanov, 
Vamoș, Grancerof, Fruth, Gean
tă (S), Colceriu 4, Mujnai 3, 
Marc, Olpretean. Arbitri: B. Bă- 
jenaru — A. Gere.

După amiază : RAPID — VOIN
ȚA 9—5 (1—2, 3—0, 2—1, 3—2). O 

nouă victorie, meritată a feroviari
lor, cu portarul Crețu, B. Tu- 
fan — 3 goluri și Ungureanu — 
2 în prim-plan. Au mai înscris 
Jianu 2, Zamfir, R. Tuf an (R), 
Colceriu 2, Sebok, Mujnai, Ma- 
roși. Arbitri : Șt. Karacsony — 
V. Median.

CRIȘUL — STEAUA 11—6 (2—1, 
2—2, 1—2, 6—1). Partidă specta
culoasă, disputată, pînă în ulti
mul „sfert", cînd orădenii au 
jucat mal aproape de capacitatea 
reală.. Au marcat Gordan 5, Cos- 
trăș 2, Kiss 2, Fejer 2, respectiv 
Angelescu 2, Duculeț, Vamoș, 
Geantă, Stemate. Au condus A. 
Gere și B. Băjenaru.

Sîmbătă. ora 16: Dinamo — 
Crișul — Rapid; dumlni- 
9,30: Steaua — Rapid.
— Crișul.

Ilie GHIȘA, coresp.

în Campionatul Diviziei A la 
popice azi are loc etapa a Xl-a 
(a doua din retur), care progra
mează jocuri importante. De pe- 
acum, echipele vor să se situeze 
pe locuri care să le asigure 
dreptul de participare la turne
ele finale pentru desemnarea 
campioanelor (locurile 1—4 în 
serii) sau să le ferească de po
zițiile codașe (9—10), de pe care 
se va retrograda. Ca atare, ur
mătoarele partide se anunță 
drept cele mai atractive: Voin
ța Ploiești — Voința Galați, Me- 
trom Brașov — Gloria București, 
Dacia Ploiești — Rapid Bucu
rești (f — seria Sud), Voința 
Timișoara — Dermagant Tg. Mu
reș, Hidromecanica Brașov — 
Voința Tg. Mureș (f — s. Nord) 
respectiv, Petrolul Cîmpina — 
C.F.R. Constanța, Metalul Roman 
— Olimpia București (m 
Sud), Victoria Timișoara 
tromureș Tg. Mureș, 
Tîrnăveni — Unio Satu 
Constructorul Tg. Mureș 
greșul Oradea (m —

Mîine se reia

„Turneul Primăverii11 la box

SEMIFINALELE
FARA SURPRIZE DEOSEBITE

(prin telefon). 
—1- «Tur-
au oferit în

spre

Voința, 
că. ora 
Dlnamo

s.
Elec- 

Chimica 
Mare și 
— Pro- 
s.Nord). 

Fruntașele seriilor, înaintea e a- 
pei de azi, șînt: Voința Bucu
rești și Electrom ureș Tg. Mureș 
(f£ respectiv ' ‘ ~
și Aurul Baia

Gloria București 
Mare (m.).

campionatul de rugby
MECIURILE ZILEI:

(etapa a XIV)
LA TIMIȘOARA, B. MARE Șl SIBIU

TIMIȘOARA, 27
Și partidele semifinale ale 
neului Primăverii" 
treceri echilibrate. Spre satis
facția celor ce urmăresc desfă
șurarea competiției, unele au 
fost chiar de bună valoare teh
nică. Cele două semifinale ale 
„muștelor" au revenit boxerilor 
de la Dlnamo București, Florin 
Manea și Viorel Enceanu, care 
l-au întrecut la puncte pe mal 
tineri lor adversari, Petre Cbe- 
recheș (AEM) șl, respectiv, 
Cristian Decu (Prahova). Fostul 
campion al „penelor*, Costin 
Stancu (Steaua), a boxat, în 
sfîrsit, așa cum am dori să-1 
vedem cât mai des. întrecîndu-1 
prin abandon pe Cornel Silitră 
(CSM Reșița). Cealaltă semifi
nală a revenit fără luptă lui 
Daniel Dumitrescu (Dlnamo), 
deoarece Daniel Măeran (Steaua) 
s-a acc:dentat. Partide aprige la 
„ușoară". Florian Tircomnicu 
(Dinamo) s-a impus categoric în 
fata lui Iorgu Caraman (Steaua), 
folosind cu multă adresa direc
tele de stînga, care l-au asigurat 
victoria la puncte. Tot asa a 
cîștlgat 21 campionul categoriei. 
Viorel Mihăilă (Steaua), în fața 
lui Cezar Robu (Oțelul Tîrgo- 
vlste). La „mijlocie mică*, cam
pionul Marian Gavrilă (Dlnamo). 
după o dispută aprigă cu eon- 
stănțeanul Valentin Mihai, s-a 
im dus printr-o tactică bine apli
cată și prin lovituri directe ex
pediate cu ambele brațe. Surpri
ză în cea de a doua semifinală 
a categoriei: tînărul Remus Sa- 
vu (AEM Timișoara), bine pre 
gătit și îndrumat de antrenorul 
său, Pătru Cojoraru, l-a depășit 
clar la. du nete pe steflistul Dă- 
nuț Nicolae (Steaua), care, de. 
la categoria ușoară, a ajuns 
tocmai la „mijlocie mică*, vic
torii scontate ta „semigrea*. ~ 
sile Cazacu (TMG Buc.) l-a

vina pe Viorel Neagu (Dlnamo), 
iar campionul “ ____  Z_
mitru Senciuc (AEM) a obținut 
decizia în fata stelistului Marcel 
Mar cu. Succese rapide la „su
per grea". Dorin Răcani (Dina
mo) l-a obligat să abandoneze în 
rundul 2 pe Mircea Chelaru 
(Steaua), iar Teodor Pîrjol (Vo
ința Buc.) a făcut același lucru 
cu tânărul Petrică Mlertolu 
(AEM), dar în prima repriză.

Paul IOVAN

timișorean Du-

Doar cinci etape au mai ră
mas de disputat In campionatul 
de rugby; caravana s-a grăbit 
sub impulsul Cupei Mondiale. Și 
to^te . cele 5 runde — din faza 
pe grupe — se vor consuma In 
luna martie, plnă pe 22, clnd 
se vor cunoaște cele patru se- 
mlfinallste (cite două de flecare 
serie),

Așadar, mtlne, plutonul odor 
20 de echipe din Divizia A se 
pune tn mișcare. Internaționalii 
au In vedere, dintr-un început, 
o formă care să atragă atenția 
selecționerilor, ‘ '
partidelor din Campionatul Eu
ropean și a celor programate la 
Antipozi. Fruntașele cetlor două 
serii doresc să cucerească 
puncte, cit mal multe puncte, 
care să le asigure un loc In tur
neul final. Cele mal multe com
petitoare. Insă, țintesc un loc cit 
mai bun. care să le permită 
continuarea Întrecerii, in viito
rul sezon, tn Divizia A. tn seria 
I, Steaua pare scăpată In câști
gătoare, lupta dlndu-se In con-

pentru locul doi între
Știința Petroșani

în perspectiva .

tinuare
Grivița Roșiet 
și CSM Sibiu, citate în ordinea 
șanselor. Situația e mult mai e- 
chilibrată în seria secundă, unde 
Dinamo, Farul și Știința din 
Baia Mare sint despărțite de 
câte un punct în clasament, Di
namo șl Știința avlnd beneficiul 
unul program mai favorabil. în 
acest context, întîlnirile de mîi- , 
ne, de ia Timișoara și Baia Ma
re domină etapa, după cum nici 
meciul de la Sibiu nu e lipsit 
de interes. Să vedem... (D.C.).

PROGRAMUL ȘI ARBITRII
Seria I: CSM SUCEAVA — 
STEAUA (în tur: 13—25) teren 
Unirea, ora 10,30, arbitru I. Va- 
silică (Buc.) ; UAMT ORADEA — 
R.C. GRTVITA ROȘIE (6—39) te
ren Institutul Pedagogic, ora 10. 
V. Chirondojan (Constanta); 
CSM SIBIU — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI (6—26) teren Valea Aurie
— Dumbrava, ora 10. Gh. Huștiu 
(Buc.): SPORTUL STUDENȚESC
— RULMENTUL BfRLAD (0—23) 
teren Tel. ora 10,30. FI. Dudr

(Buc.) : UNIVERSITATEA 16
Febr. CLUJ-NAPOCA — TC IND. 
CONSTANTA 
Babeș, ora 11, P.
seria a Il-a: 
TIMIȘOARA -
STANTA (3—11) teren 1 Mal II, 
ora 10. M. Vătul (Buc.); GLO
RIA BUC. — DINAMO (0—114) 
teren Gior a. ora 11, N. Caloian 
(Buzău) ; ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE — POLITEHNICA IAȘI 
(0—6) teren Recea, ora 11. _
Galanda (Buc.) ; AS CONTAC- 
TOARE BUZĂU — MAȘINI GRE
LE BUC. (16—9) teren Poșta Cîl- 
nău. ora 10, 
RAPID 
ARAD 
nilului, 
stanța).

(3—22) teren V. 
Soare (Buc.); 

UNIVERSITATEA 
FARUL CON-

M

în Divizia A
TREI PARTIDE

La volei masculin, grupa secundă

Va
in-

la

BUC. 
(0-3) 
ora 10.

P. Ionescu (Buc.): 
— GLORIA PTT 
teren Parcul Co- 

, C. Stanca (Con-

IAȘI, 27 (prin telefon). Semi
finale cu meciuri frumoase, fa- 
vorlții reușind să se impună.

Rezultate mal importante. 
mimuscă: I. Fotin (Voința Iași) 
b.p. C. Blaga (AEM Timișoara), 
V. Burcă (Nicolina Iași) b.p. V. 

*Raicu (B.C. Brăila), A. Amzsr 
(Dinamo) b.p. FI. Hîrcea (Stea
ua) : Cocoș: R. Petrică (Dlnamo) 
b.p. S. Alecu (Voința Rm, vîl
cea), P. Drogeanu (Cimentul 
Medgidia) b.p. Gh. Crăciun (O- 
țelul Cîmpina), semlușoară: E. 
Preda (Chimia Rm. Vîlcea) b.ab. 
2 V. Străchlnaru (BC Galați), M. 
Regep (Steaua) b.p. C. Roman 
(BC Galați), M. Dumitrescu (Di
namo) b.p. Gh. Tica (Muscelul); 
semimijlocle: Gh. Pîrvănescu
(AEM Timișoara) b-P- Gh. Stan 
(Rapid), Șt. Drișcu (Farul) b.ab. 
2 M. Pîrvu (CFR Craiova), L« 
Sandu (Prahova Ploiești) b.ab. 
2 M. Drașcovici (UM Timișoara); 
mijlocie: V. Florian (Steaua) b. 
ab. 2 FI. Stan (Semănătoarea 
București), V. Bereșoae (Rapid) 
b.p. Gh. Encuna (CSM Borzeștl), 

ab.
grea î 

b.p.
P.

v. 
3.
Gh.

b.

««-

Damian (Farul) 
V. Calciu (Muscelul) : 

Preda (Steaua) 
A. Marica (Progresul Brăila). .. 
Bornescu (Mecanică Fină Bucu
rești) b.p. D. Gontarlu (AEM 
Timișoara).

AJL. PÎNTEA-coresp.

handbal feminin
DIN ETAPA A XlV-a

Duminică se vor disputa 
curile etapei a XlV-a a Z _. _ 
ziei A la handbal feminin. Vor 
avea loc numai trei partide^ 
tnțrucît știința Bacău și Chi
mistul Rm. Vîlcea, care evo
luează în competițiile conti
nentale, au jucat în devans 
miercuri : Știința Bacău — 
Confecția 33—11 (19—6) și chi
mistul Km. Vilcea — TEROM 
Iași 30—25 (15—11). Iar meciul 
dintre 
biu și

Jo- 
Divi-

C.S.M. Independența Și- 
Constructorul Baia Mare

va avea loc marți 3 martie, de 
la ora 10.

Celelalte .partide se vor des
fășura după următorul pro
gram : Rapid — Hidrotehnica 
Constanța (Sala Rapid, de la 
ora 11 : arbitri : D. Purică — 
V. Erhan, din Ploiești), Doro
banțul Ploiești — C.S.M. Sf. 
Ghcorghe (D. Gherghișan — C« 
Drăgan, din Iași) și Mureșul 
IMiXTEX Tg. Mureș — Rulmen
tul Brașov (Gh. Șandor, din 
Oradea — N. Iancu, din 
Buzău).

TINERI
Timp 

sălile _ _____ ___„____
din Capitală, se va 
Turneul speranțelor olimpice la 
tenis. întrecerea reunește pe cei 
mal buni 24 de băieți și cele 
mal bune 21 de fete, din toată 
țara, la următoarele categorii 
de vîrstă: 11 ani (6+7), 12 ani 
(6+6) și 14 ani (12+8). Lăudabilă 
inițiativă, în premieră în țara 
noastră (organizator: Centrul re-

de două săptămîni, in 
„23 August" șl progresul 

desfășura

TOATE CALCULELE HÎRTIEI
AU FOST INFIRMATE...

A 
5 al 
zlel 
se desfășoară în 
din Suceava, a Ieșit în evidentă 
prin... infirmarea pe toată linia 
a calculelor hîrtiel. ceea ce com
plică, o dată In plus, situația 
din zona retrogradării.

Mai întâi, lidera grupei, Relo
nul Săvinești, a fost întrecută 
net de Politehnica Timișoara. în
vingătoare cu 3—0 (14, 6, 7).
după un meci în care doar pri
mul set a stat sub semnul echi
librului și în care studenții s-au 
mobilizat exemplar, In timp ce 
favorițli s-au evidențiat, în ge
neral, prin... greșeli în lanț. Cei 
mai buni au fost timișorenii 
Semenciuc și Dalacu. Arbitri • 
M. Ioanovicl și V. Ranghel.

Nici cel de al doilea meci nu 
s-a încadrat în „calcule*, C.S.M. 
Delta Tulcea — care furnizase 
surpriza zilei precedente, învin- 
gînd pe Politehnica șl, astfel, 
nutrind mai multe speranțe de 
salvare — a capotat în fața 
Rapidului, după ce bucureștenii 
păreau K.O. ta capătul primelor 
două seturi! Giuleștenii au re
născut însă parcă din proprta 
cenușă șl au răsturnat specta
culos rezultatul: 3—2 (—6, —3, 5. 
12, 14). S-au remarcat: Nicolau 
si Armeanu de la învingători, 
Cojocaru de la învinși. Arbitri: 
C. Butoi și E. Ududec.

Desigur, echipa locală C.S.M.U. 
Suceava> pornea și ea' drept fa
vorită. prin situația de gazdă 
(și prin aceea de... amenințată), 
în fata formației brașovene 
Tractorul. Dar, pentru a nu 
strica... ziua surprizelor. suce
venii au evoluat șters, cu mul
te greșeli și, firesc, au pierdut 
partida, stârnind mare decepție 
în rîndul suporterilor lor. Trac
torul. cu un sextet în vervă, din 
care s-a detașat Ferariu, secon
dat de Sterea, a obținut victoria

doua zi a turneului cu nr. 
plutonului secund al Divi- 

A masculine de volei, care 
sala „Unirea*

cu 3—1 (14, 13, —8. 13). Arbitrii
.întâlnirii: FI. Scorțaru si M 
Constantinescu.

După această etapă, în clasa
ment : Relonul 56 p, Tractorul 55 
p, C.S.M.u. 47 p, Delta 45 p. Po- 
litehnica 44 p. Rapid 41 p.

Ion MÎNDRESCU, coresp.

TENISMANI ÎN ÎNTRECERE
publicam al Federației Române 
de Tenis), care, iată, Întregește 
șirul concursurilor de iarnă, per- 
mițînd astfel celor mai tineri 
tenismani al țării să aibă con
tinuitate tn pregătire, partici
parea la concursuri fiind, alături 
de antrenament, una din condi
țiile progresului. Acțiunea se în
scrie pe linia orientării generale 
• mișcării - sportive de perfor-

manță din țara, noastră, de per
manentă preocupare pentru asi
gurarea schimbului de miîne — 
In cazul nostru, de a readuee 
tenisul românesc în arena In
ternațională a marii performanțe, 

întrecerea se va desfășura 
după sistem turneu (fiecare 
flecare). Meciurile băieților în
cep luni, iar cele ale tetelor — 
duminică, 8 martie.

CLASAMENTELE LA ZI

1. STEAUA
Seria I

13 13 0 0 380-113 39
2. Gr. Roșie 13 9 2 2 225-108 33
3. Șt. Petr. 13 8 1 4 238- 99 30
4. CSM Suc. 13 7 0 6 179-206 27
5. CSM Sib. 13 7 0 6 230-151 26*)
6. TC Ind. 13 6 0 7 132-286 25
7. Rulm. B. 13 5 0 8 194-180 23
8. So'. Stud. 13 4 1 8 140-269 22
9. UAMT Or. 13 2 0 XI 82-225 17

10. U Cj.N. 13 2 0 11 55-218 17»■) Sancționată CU 1 p pentru
trei jucători suspendați.

Seria a n-a 
0 2
1 2 
0 3
0 6 
1 7
0 8 
0 8
1 8 
1 9
0 10

1. 
2.
3.
4.
5.
6. 
7.

DINAMO
Farul
Șt. B.M.
Poli. Iași 
Cont. Bz.
U Timiș. 
Mașini Gr.

8. Gl. PTT A.
9. Gl. Buc.

10. Rapid Buc.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
10

7
5
5
5
4
3
3

35
34
33
27
24
23
23
22
20
19

„SFMILE'- CUPELOR FUWFNf W HANDBAL (f)
C.C.E.

(Urmare din pag. 1)

așa cum spunea antrenorul 
principal Alexandru Mengoni, 
„ea dorește și s-a pregătit în 
consecință pentru un rezultat 
cit mai bun, în așa fel îneît 
scorul final al dublei partide 
să-î dea cîștig de cauză și să se 
califice în semifinale. Toate 
jucătoarele se simt bine ; nu 
există indisponibilități și spe
răm că duminică Ia ora 12 (ora 
României), Ia fluierul de înce
put al partidei din sala Ernst 
Kamieth, care va fi dat de ar
bitri iugoslavi Delalic și Vrho- 
vac, să aliniem cea mai bună 
garnitură'*.

Delegat al IHF este M. Ka
minski, din Polonia.

și Romcte. La ultima ediție a 
C.M din ..........................
dovac au 
goslaviei 
jcici și
Djuricî.

întîlnirea are loc duminică 
la ora 19 (ora României), și va 
fi condusă de doi arbitri din 
Ungaria . K. Hummel și J. Kiss- 
Observator din partea I.H.F. : 
Josef Strelka (Cehoslovacia).

Olanda, de la Voz- 
eVoluat în echipa Iu- 
centrul Dragana Vu- 

portarul Dragica

HIPISM

„PREMIUL MĂRȚIȘOR-

CUPA CUPELOR

(Ur-mare din pag. I)

am pregătit minuțios partida de 
la Bel ;rad“ — ne spunea an
trenorul Chimistului, Constan- . 
tin Muscalii. Opinăm, într-a- 
devâr, că disputa se anunță 
deosebit de dificilă, dar cali
ficarea chimistului nu este im
posibilă, în manșa a doua hand
balistele noastre — care vor 
evolua pe teren propriu — a- 
vînd posibilitatea să încline 
balanța în favoarea lor. Dacă 
ținem seama de numărul ju
cătoarelor celor două formații 
prezente în reprezentativele ță
rilor lor, atunci Chimistul este 
net avantajată, cu trei și une
ori cinci internaționale : Ro- 
deanu, T3rok, Verigeanu, Bloju

Principala cursă a reuniunii 
hipice de mîine, „Premiul Mărți
șor", va aduce la start o serie 
de trăpași de certă valoare, pre
cum Verigariu, actualul campi
on al turfului,’ alături de Lami
nor, recenta revelație, care a ob
ținut trei victorii consecutive, 
Suditu, Ruibist și alții, lntr-un 
handicap pe distanța de 2100
în care lupta pentru victorie se 

Remarcăm, 
program 
Hendorf, 
generația 
de altfel.

m,

deanunță aprigă, 
asemenea, prezența în 
a Iul Recrut, Melinte, 
și a altor trăpași din 
tînără. Programul are,
mulțe puncte de atracție, antâci- 
pîndu-se sosiri strînse, în care 
învingătorul să fie desemnat pe 
ultimii metri, ceea ce va face 
ca inspirația spectatorilor să 4e 
poată aduce acestora frumoase 
satisfacții.



ȘTI, IN PRIMUL RIND.
GRADA...

LJ
„BUNICII** ÎȘI FELICITĂ NEPOȚ0 

PENTRU MAREA LOR VICTORIE

rent 
tale, 
irect 

or- 
! Că 
de

bil i- 
îcer- 
! al- 
6fe- 

tastă 
dis- 

'jm.'ți 
â în 
i sa- 
•ează 
:onul 
e la 
•u că 
t for- 
uflet.
J, cu 

pe 
liori- 
entru 
>ililor 
* de 
e de 
venit, 

unei 
la ca- 
îeiate 
uitate 
timp 

, sur- 
loeuri 
aban- 
curse, 
atle- 

ut. In 
reună 
acului, 
i : ba, 
mat a 

start 
toarea 
aa, al- 
sesoa- 
fuleu, 
curba 

din 
iță a- 
rat la 
scutire 
cruța, 
pentru 

însă, 
ă, deși 
rezul- 
de la 
>er, la 
Pe te- 
o me- 
ată că 
u, nici* 
elevele 
ri —, 
— care, 
enor — 
repre- 

tru la 
. de la

Lieven. In șăptămina care 
a trecut ! Cine este de vină?

Bilanțul 1986 al atletismu
lui ne-a prilejuit, nu de 
mult, cîteva reflecții pri
vind aportul nesatisfăcător 
al majorității secțiilor din 
țară, acestea crezînd că-și 
îndeplinesc menirea dacă 
adună puncte în clasamen
tele competițiilor interne, 
„uitînd" că sarcina primor
dială o constituie competi
tivitatea reală a reprezentan
ților noștri în marile com
petiții internaționale. Și ia
tă că o tovarășă directoare 
a unui club sportiv școlar 
ne „trage de urechi" (me
todă nepedagogică !) pentru 
că n-am lăudat locul frun
taș pe care-1 ocupă într-o 
ierarhie internă, nespunlnd 
nimic (sau poate într-ade- 
văr nu știe...) despre clasa
mentul celor 35 de secții 
din țară care au punctat în 
anul trecut — prin atleții 
lor selecționați în loturile 
reprezentative — la princi
palele competiții internațio
nale, unde clubul pe care-1 
conduce, C.S.Ș. 4 București, 
ocupă o poziție codașă (29— 
33), datorită unui singur loc 
3 obținut la Concursul Prie
tenia. Deci, nici o contri
buție la Campionatele Mon
diale sau la Jocurile Bal
canice de juniori ! _ 
formanță obținută în 
trecerile interne 
adevărat valoroasă 
cînd atinge și o cotă pe plan 
internațional, iar titlurile 
dc campioni Se validează 
prin contribuția concretă la 
formafea unui lot reprezen
tativ puternic ! Cine-i de 
vină atunci că, după cum 
ne scria tovarășa directoa
re, „sîntem supărați cu to
ții și mai ales cei peste 120 
de atleți" ? Nu cumva de 
lipsa acestei competitivități 
se fac vinovați tocmai fac
torii direct implicați în per
formanță, care-și ascund 
lipsa de eficiență și res
ponsabilitate prin lamen
tări, acuze sau bătindu-se 
cu pumnii în piept, după 
cum este cazul ?

Ar fi însă cazul ca acești 
factori să privească în pri
mul rînd în propria |>r 
ogradă și să găsească acolo 
adevăratele resurse ale per
formanței pentru a’ le va
lorifica prin muncă temei
nică, științific concepută și 
condusă, nu 
de laborator, 
ră, mediocre la scară inter
națională.

O per- 
în- 

este cu 
atunci

ascund

prin rezultate 
de conjunctu-

Paul SLAVESCU

Ecouri la finala SUPERCUPEI EUROPENE
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STEAUA? 0 ADEVĂRATĂ CAMPIOANĂ!

; ai
l)

1 gol al 
st sem-

cînd înscriu Chalanek (min. 21). 
Hornak 
ultima 

Hornak

lui Al. 
R. Blu- 

bună 
esneanu

a zilei, 
VACTEI 
în mî- 

-ica de 
■e poar- 
). GER- 
-0. 4—2). 
îgătoare 

dar și 
Bielke 

le încep 
t pauză.

Vozak (min. 24), 
(min. 30 și 40). In 
treime a meciului tot 
reia șirul golurilor (min. 45). 
iar Vescljvski (min. 
Bada! (min. 51) 
să devină 7—0. 
înscriu hocheiștii 
prin Bolke (min. 52), 
rul va deveni imediat 
(Vaclavicek, min. 54). 
ca același Bolke (min. 
stabilească scorul final.

Au arbitrat 
I. Becze — Gh. 
din România) și 
(Bulgaria).

PROGRAMUL

fac ca 
Abia 
din

49) și 
scorul 
acum 

R.D.G., 
dar sco- 

8—1 
pentru 
58) să

bine 
(ambii

foarte
Mîeu
K. Gherasimov

DE AZI : 
U.R.S.S. — Bulgaria (ora 14) 
si România — Cehoslovacia 
(ora 17). Duminică este zi de 
pauză. Competiția se reia luni.

Marți seara, ca niciodată, am 
stat mai aproape de televizor, 
în primele 5—10 minute eram 
mai mult cu sufletul la gură, 
cu respirația, tăiată.

După acest „timp întrebător", 
mai m-am liniștit și am spus 
celor din jurul meu : „Steaua 
va învinge !“

Intr-un fel, chiar dacă nu Ia 
aceeași intensitate, starea a- 
ceasta sufletească am trăit-o 
cu 40 de ani în urmă, clnd 
„bunicul" real al Stelei, A.S. 
Armata București, juca meciul- 
cheie pe Stadionul Giulești, cu 
F.C. Ploiești, pentru a nu fi 
retrogradată din Divizia A și 
cînd arbitrul ne-a anulat go
lul valabil marcat de centrul 
atacant al Armatei, Mișu Io- 
nescu (azi secretar al F.R.F.), 
din pasa ideală trimisă de ex
trema stingă Gică Popescu-

Băieții de atunci (azi vete
rani) ne-au promis înainte de 
meci că vor depune toate efor
turile pentru a învinge.

Așa a fost.
Așa a fost și marți seara, la 

Monte Carlo. Nepoții noștri de 
azi (jucătorii actuali ai Stelei) 
au promis public tuturor : con

ducătorilor clubului, organelor 
superioare ale mișcării spor
tive, simpatizanților, admirato
rilor lor și publicului sportiv 
din toată țara, că vor face 
totul să aducă în țară și „Su- 
percupa" europeană de fotbal.

Am lăcrimat de bucurie 
marți noaptea, clnd Tudorel 
Stoica, cu frații lui de echipă 
făceau „turul de onoare" al 
stadionului din Monte Carlo 
cu Supereupa în mîini.

Mi-a săltat inima de bucurie 
cînd Puiu lordănescu i-a îm
brățișat pe toți jucătorii echi
pei în fața tuturor spectatori
lor și telespectatorilor. Am 
fost mîndri cînd întreaga țară 
a vibrat de bucurie strigînd : 
„Bravo Steaua !“

In numele primei echipe șl 
a membrilor fondatori ai clu
bului Steaua vâ felicităm, vă 
mulțumim, dragi sportivi, pen
tru bucuria ce ne-ați făcut-o.

Bunicii voștri vă urează să
nătate și, în continuare, suc
cese
Colonel (r) loan Vaier STURZA 
membru fondator al Clubului 
Sportiv al Armatei Steaua

cerea ringurilor noastre, soco
tim că se impune să cunoaștem 
dt mai pe larg părerile unor 
comentatori de peste hotare 
pentru că ei văd, cu ochiul o- 
mului dinafară, lucrurile și, în 
consecință, beneficiem de ob
servații proaspete, noi, cane pot 
scăpa celor obișnuiți cu evo
luțiile unei echipe.

Seria de reportaje și co
mentarii „dedicate finalei de la 
Monte Carlo a amintit, doar 
prin calificativul său, despre 
arbitrul importantei partide, 
Luigi Agnolin, și despre com- 
patriotii lui clăudîo Pieri și 
Pier Luigi Magni. Este una 
dintre „brigăzile" cele mai bi
ne cotate în peninsulă, știut 
fiind că acolo ele sînt fixe, ne- 
modifieîndu-se decît din mo
tive de forță majoră. Arbitrul 
principal deține categoria I-(în 
cazul nostru pe cea internațio
nală), cei de linie sînt din liga 
a doua sau a treia. O aseme
nea modalitate asigură deplină 
omogenitate fiecărui „trio" care 
se prezintă la partidele din 
campionat și internaționale. 
Agnolin și-a demonstrat și la 
Monte Carlo ridicata lui clasă 
prin îndeplinirea principalei 
condiții a unui arbitraj de ma
re ținută : prezența discretă, 
neostentativă ; deci nu acea 
ambiție dăunătoare multor „ca
valeri ai fluierului" de a se 
pune ei în evidență și nu a- 
devărații actori de prim-plan ! 
jucătorii.

Vorbind de discreție, ne-am 
gîndit să vă înfățișăm și alt 
aspect asemănător privindu-i 
chiar pe adevărații actori ai 
finalei, JUCĂTORII. Perfor
manța campioanei noastre nu 
mai are nevoie, după atîtea 
sublinieri și elogii, de alte sta
biliri ale marii ei dimensiuni. 
Victoria de la Monte Carlo se 
așează între cele mai bune per
formanțe ale sportului româ
nesc în întreaga sa istorie. 
Cu atît mai mult ne-a impre
sionat modul cum cei care au 
reputat această victorie de ex
cepție au primit-o! Bucuria 
tuturor — antrenori, jucători, 
conducători — a fost imensă. 
Dar toți au știut să rămînă 
demni și reținuți în toată ati
tudinea lor. Orele de după 
fluierul final al lui Agnolin și 
pînă la sosirea acasă ni i-au 
arătat pe supercampionii eu
ropeni știind să se comporte ca 
adevărați... supercampioni.
Vrem să credem că tocmai a- 
ceasta firească și lăudabilă a- 
titudine reprezintă principalul 
argument pentru viitor, pentru 
confirmarea succeselor de ră
sunet de pînă acum. Steaua 
este si trebuie să rămînă o a- 
devărată campioană !

Tocmai spre a prezenta opi
nii total obiective, opiniile unor 
comentatori avizați ți recu- 
noscuți ne-am gîndit să repro
ducem, în introducerea rtndu- 
rilor noastre, cîteva pasaje din 
articolul lui Victor Sinet de la 
„L’Equipe", articol apărut joi 
în cotidianul din Paris. „Un 
mare club polisportiv" lși in
titulează ur,a dintre rubricile 
prezentării sale ziaristul fran
cez, scriind, printre altele: 
„Fondat în anul 1947, Steaua 
este unul dintre cele mai mari 
cluburi polisportive ale Româ
niei. Un club care a relevat o 
pleiadă de mari vedete spor
tive, precum celebra Iolanda 
Balaș, recordmană mondială și 
campioană olimpică. De 40 de 
ani, palmaresul Stelei, în ceea 

fotbalul, este foar- 
_ . . i că el totali

zează 11 titluri de campioană 
și 14 victorii în cupă. Pe plan 

’ ' 1 marii con
sacrări a clubului bucureștean 
începe cu finala de Ia Barce- 

, pe care a cîștîgat-o pe 
deplin meritat. învingînd pe 
Dinamo Kiev, Steaua a confir- 

că aparține vîrfului pira- 
i- fotbalului european".

O altă competentă privire a- 
’supra finalei 1986 a Supercu- 
pei europene aparține lui Roger 
Dries, de la „Nice Matin" în 
articolul apărut de asemenea joi. 
„Nu înaape nici o îndoială că 
echipa română a fost mult mâi 
bine pregătită, mai combativă. 
Astfel, lăsind să treacă înce
putul de meci furtunos al lui 
Dinamo Kiev și reușind rapid 
anihilarea Iui Blohin și Iako
venko, după părerea noastră 
cei mai tranșanți dintre jucă
torii campioanei sovietice, fot
baliștii antrenați de Anghel 

i au realizat — cu 
în repriza secundă 

_.. spectaculos control al 
partidei, terminind cu ușurin
ță o finală atît de grea, o fi
nală care le-ar fi descumpănit 
pe oricare dintre precedentele 
cîștigătoare : Ajax, Liverpool, 
Anderlecht, Nottingham Forest, 
Juventus.. Această finală a 
servit cu adevărat cauza fot
balului. Numeroși au fost teh
nicienii prezenți în tribune. 
Printre ei, se înțelege Ștefan 
Covaci, cel mai fericit dintre 
ei. «Steaua este port-drapelul 
fotbalului nostru, ne-a spus el. 
Sînt mîndru de a fi confirmat 
așteptările mele. Ați văzut că 
fotbaliștii români pot fi rigu
roși sau romantici. Ei știu să 

lupte cu asprițne pentru balon, 
dar să și ofere momente de jofi 
artistic. Ei mi-au oferit toate 
plăcerile fotbalului». Și nouă, 
de asemenea", încheie comen
tatorul de specialitate al lui 
„Nice Matin".

Cum menționam în introdu-

Ice privește fotba 
te bogat, pentru 

11 ♦

I și 14 victorii in cup 
internațional, startul 
sacrări a clubului t

lona, 
depli

Imat < 
midei-
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"NDIAL ÎNVINGĂTOR LA BIATLON (20 km) |
i)

loc ce 
arte bine 
Din pă- 
aritie în 
itat cite 
-a „apă-

In pri- 
lucrurile 
în ulti- 
ratat ni- 
slab pe 

imp sub 
cate cu 
a repre- 
dor Cse- 
>ate gre- 

ratat 5 
doar dc

vieți cului 
>lu cam- 
on olim- 
nai mult 
AMENT !

(U.R.S.S.) 
(un minut de pe- 

2. Șteffen Hoos (R. D 
lh 03:25,70 (o). 3.

Alikin (U.R.S.S.) — 
campion mondial, 

l h 04:23,70 (2). 4. Dietz Maick 
(R. D. Germană) — campion 
mondial de juniori, lh 05:49,00 
(3), 5. Serghei Antonov (U.R.S.S.) 
lh 06:00,10 (2). 6. Vladimir T:- 
ganov (U.R.S.S.) 1 h 06:03,20 (3)... 
7. Mihai Rădulescu (România) 
lh 0611.10 (2)... 9. Sorin Popa 
(România) 
Imre Lestyan 
06:44,80 (3).

Sîmbătă la 
disputa proba 
iar la Poiana Brașov se va de
rula „non-sfomil“ la coborîre, 
cu alte cuvinte antrenamentul 
controlat dinaintea celei mai 
spectaculoase probe a întrece
rilor. Duminică — biatlon 10 km 
si proba de coborîre.

1. Serghei Bulighin 
lh 03:23,30 
nalizare).
Germană) 
Vladimir 
un alt

lh 06:29,20 (1),
(România)

10.
1 h

vaPredeal se 
de 30 km fond.

Eftimia IONESCU

AZI
Sfîrșitul 

este marcat 
din cadrul 
României la 
lung

Șl MIINE, IN
acestei . săptămlni 
de două meciuri 

„16“-imilor Cupei 
fotbal. La Cîmpu- 

Moldovenesc se dispută

CUPA
azi
Olt 
la
(de

partida 
(de la 

Bistrița, 
la ora

ROMÂNIEI
Explorări — F.C 

ora 14), iar mîine.
Gloria — Steaua 

11).
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• LUNI 2 MARTIE, Ia Ora 18. 
în sala I.S.B. din str. Berzei va 
avea loc plenara antrenorilor de, 
fotbal din București și Sectorul 
Agricol Ilfov. Cu acest prilej, 
vor fi dezbătute unele probleme 
legate de reluarea activității 
competiționale. Vor fi prezentl 
antrenorii, instructorii, repre
zentanții secțiilor și delegații e- 
cliioelor din toate eșaloanele va
lorice, membrii comisiilor de 
fotbal din sectoarele Capitalei si 
Sectorul Agricol Ilfov.

O F.C. ARGEȘ — MINERUL 
PAROȘENI 3—0 (1—0). Golurile 
divizionarei A au fost marcate de 
Stancu (min. 37), Obreașcu (min. 
62) și Achim (min. 81). Iată „11**- 
le cu care argeșenii au început 
partida :• Speri atu — Voicu, ște
fan. Stancu, Eduard — Badea, 
Balaur II, Bănuță — D. Zamfir, 
Obreașcu, Grigoriu. Au mai ju
cat : Șerban, Achim, Tănase, Sl
mion, Morome'te, Stuparu ș! Pîr- 
vu (N FETEANU, coresp.).

O POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— PROLETER ZREN1ANIN (Iu
goslavia) 3—0 (1—0), Vlătănescu
(min. 31) și Iova (min. 47 și 73) 
au marcat pentru timișoreni, care 
au aliniat următoarea formație : 
Moise — Șunda, Ionuț, Vușcan. 
Varga — Pascu, Neagu, Iova, Vlă- 
tănescu — Bolba, 
jucat : Icobescu, 
tean. Bozeșan n 
CREȚU, coresp.).

• LOTUL DE JUNIORI U.E.F.A. 
’88 — C.S.M. LUGOJ 4—2 (0—1). 
Stănici a marcat toate cele pa
tru goluri ale juniorilor, în min.

Oancea. Au mal 
Andreaș, Oloșu- 
și lonașcu. fC

în vizită la o divizionară C

EXPLORĂRI CiMPULUNG MOLDOVENESC:
„...CiT MAI SUS M «CUPA»

Șl, DIN TOAMNĂ, IN «B>“
Intre cele cinci divizionare C 

ajunse In „16“-imile ediției 
’86—’87 ale „Cupei României", 
Explorări Cîmpulung Moldove
nesc face, să zicem așa, o fi
gură aparte. înainte de toate 
fiindcă, spre deosebire de ce
lelalte „colege" de eșalon, e- 
chipe cu vechi state In ,.C“ și 
chiar în „B“, formația cîmpu- 
lungeană are la activ doar două 
ediții și... jumătate pe scena 
campionatului cu cele mai nu
meroase participante. Dintre 
cele cinci din ,.C“. Explorări 
este singura care vizează în 
acest an o dublă performanță: 
aceea de a urca încă o treaptă 
mai sus în „Cupa României" 
(printr-o victorie, ce ar fi și 
prima Intr-un meci oficial, a- 
supra unei echipe de „A") și 
aceea de a accede la un alt 
nivel valoric al fotbalului nos
tru, Divizia B. Poziția de lider, 
după tur, în prima serie de 
„C“ îi justifică, fără îndoială, 
candidatura la un loc în eșa
lonul superior.

Sezonul a început la Explo
rări Cîmpulung Moldovenesc, 
în mijloc de ianuarie, clnd în
treg lotul a răspuns la „apel", 
mai puțin... antrenorul Aurel 
Savancea, care, nemotivat și 
fără preaviz, a renunțat la e- 
chipă, oferindu-și serviciile 
principalei contracandidate în 
cursa pentru „B“. A fost, fi
resc, „contractat" un alt an
trenor, Corneliu costăchescu. 
Și... din nou la drum, cu a- 
celași dublu obiectiv. Cu a- 
ceiași jucători (o singură nou
tate : Țapii, 18 ani de la Re- 
lonul Săvinești, plus doi juni
ori din „grădina" proprie :

Jerujinschi și Moroșan). De pe 
carnetul pregătirilor precom- 
petiționale, reținem cîteva no
tații și sublinieri ,ale noului 
conducător tehnic al echipei : 
un „fond bun de caractere" și 
un „cvartet" de jucători (Stăi- 
cuț, Berdar. Sandu și Abrașu) 
în jurul căruia va fi alcătuit 
„ll“-le de bază ; cerința de a 
mări eficacitatea atacului cit 
mai mult peste cota turului 
(doar 24 de goluri înscrise) ; 
disciplinarea jocului... în apă
rare (avînd în vedere atît nu
mărul deloc mic al cartonașe
lor galbene, cît și cele 8 de
plasări din retur, de care de
pind punctele în plus ale ..ade
vărului" și. Practic, pasul In 
„B")

Pentru Explorări, returul 
vine... mai devreme, graba (a 
se citi : intensitatea) pregătiri
lor fiind cît se poate de le
gitime. Și pentru jucători, șl 
pentru publicul local, în rîn- 
durile căruia echipa numără 
600 de membri susținători (!).

Meciul de Cupă cu F.C. Olt 
este pentru cîmpulungeni. o 
premieră : „o întîlnire cu ipiză. 
avînd o parteneră de întrecere 
care a și acontat «pe jumătate» 
biletele într-o competiție con
tinentală a cluburilor de fot
bal", cum ne spune vicepre
ședintele asociației, Gavril 
Chirodea. Un eventual succes 
ar genera o altă... premieră : 
prezența în „optimi" a acestei 
„echipe mici", cu aspirații care 
o.... cresc în ochii iubitorilor 
jocului cu balonul rotund de 
la noi.

George ROTARU

ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 UTIRI 9 ȘTIRI
70, 80, 118 — din penalty șl 119. 
Pentru gazde au Înscris Stîncuța 
(min 35) șl Nemeș (min. 78). 
S-au jucat 120 de minute. In- 
tr-un alt meci, lotul a întrecut 
cu 2—1 (2—0) și pe Minerul Ora- 
vița,
Slmion 
Minerul
min. 85, 
coresp.).

O F.C.

prin golurile marcate de 
(min. 17 și 25). Pentru 
a marcat Romeo, in 

din 11 m. (C. Olaru,

MARAMUREȘ

ADMINISTRAȚIA de
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO DIN 27 
FEBRUARIE 1987. Extragerea 
I : 36 81 13 17 4 82 20 38 88 ;
extragerea a Il-a : 68 89 76 69 47 
56 11 42 63. Fond total de cîșr 
ti guri : 1.053.276 lei, din care 
141.147 lei report la categoria I.

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 22 FEBRUARIE 
1987. Cat. 1 ; 1 variantă 100% 
— autoturism „Dacia 1300“ 
(70.000 lei) și 2 variante 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 : 1100% a 
33.810 lei și 11 25% a 8.453 lei; 
cat. 3 : 16,75 a 7569 lei ; cat.

CLUJ-NAPOCA 3—0 (1—0). Pin
ter (min. 32) șl D. Moldovan

(min. 83 si 87) au înscris golu
rile. ,U“ a aliniat următorul
„11": Caval — Lucaci, popicu, 
Ciocan, Dobrotă — Feșnic, Muj- 

Sabău — Boeru. 
Au mai jucat: 
șl Flșic. (A. Cri-

nai. Bucur. 
Cîmpeanu II. 
Iașko, Solea 
șan, coresp.).
s „TROFEUL MEHEDINȚI ’87". 

Competiția va reuni la start ur-

mătoarele echipe: Universitatea 
Craiova, Flacăra Moreni, C.S.M.. 
Reșița și A.S. Drobeta Tr. Seve
rin. Astăzi, de la ora 14,15. se 
dispută meciurile Flacăra — A.S. 
Drobeta si Universitatea — 
C.S.M. Reșița, iar miine de la 
ora 9.30. vor juca învingătoarele 
Si învinsele între ele. (M. Foc- 
șan, coresp).

A MIINE, LA PLOIEȘTI, In 
cadrul pregătirilor în vederea 
noului sezon, este programată o 
atractivă partidă de verificare 
între Petrolul și C.S. Tîrgoviște. 
Meciul va Începe la ora 11

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
1.331 
lei ;

4 : 95,25 a
278,25 a 200 
a 100 lei. Report
41.747. lei.

lei ; cat. 5 : 
cat. 6 : 2.137,25 
la categoria 1 :

bilete cu nu- ' 
TRAGEREA 
LOTO A 

acest adevărat 
Nu

® Ați procurat 
merele favorite la 
EXTRA ORDINA RÂ 
MĂRȚIȘORULUI, 
„eveniment" al sezonului? 
Uitați că astăzi este ULTIMA ZI 
pentru a vâ valorifica șansele 
deosebit de mari și numeroase 
sl pentru a obține cel puțin unul 
din marile cîștlguri puse In joc!

duminică, 1 martie. Reamintim 
că la concursul săptămînii tre
cute au fost atribuite nu mai 
puțin de 6 autoturisme, pentru 
variante achitate în proporție de 
25% ț

• Tot ASTAZI este ULTIMA 
ZI și pentru depunerea buletine
lor la concursul Pronosport de

• TRAGEREA EXTRAORDINA
RA LOTO A MĂRȚIȘORULUI va 
avea loc duminică, 1 mârâie, în- 
cenînd de la ora 16, în sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2 în 
București. Transmisiunea la ra
dio a tragerii se va face la ora 
17,30 pe programul I. urmînd ca 
numerele extrase să fie radiodi
fuzate din nou, în aceeași zi, la 
ora 22,30 (după emisiunea „Pa
noramic Sportiv") și luni, 2 
martie, la ora 8,55, tot pe pro
gramul I.



ȘEDINȚA COMUNĂ A CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII f 
DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ Șl A CONSILIULUI | 

OAMENILOR MUNCII DE NAȚIONALITATE GERMANĂ |
(Urmare din pag. 1)

torirî a tuturor fiilor țârii, fără 
deosebire de naționalitate, re
alizarea și întărirea continuă a 
unită(ii și frăției oamenilor 
muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități.

In lumina realităților trăite 
de noi toți, cu conștiința înal
tei răspunderi patriotice, revo
luționare, în numele nostru, 
al consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și 
germană, ținem să declarăm 
din nou, așa cum au accentuat 
toți vorbitorii, că respingem cu 
indignare toate încercările mai 
vechi și mai noi ale cercurilor 
imperialiste, reacționare, anti
comuniste de a ponegri aceste 
realizări deosebite din! patria 
noastră. România socialistă, de 
a se erija în apărători ai drep
turilor omului, ai libertăților 
democratice. Sub pretextul sus
ținerii drepturilor naționalită
ților conlocuitoare, cercurile 
respective instigă de fapt la ma
nifestări naționaliste. șovine, 
iredentiste și revanșarde cu 
scopul de a lovi în colaborarea 
și unitatea țărilor socialiste, de 
a se amesteca în treburile in
terne ale acestora

Vorbitorii și-au exprimat ne
dumerirea și indignarea că și 
persoane oficiale, publiciști și 
istorici din Republica Populară 
Ungară, țară socialista vecină, 
vehiculează calomnii cu privire 
la realitățile românești, la po
litica națională a partidului și 
statului nostru, denaturează a- 
devărul istoric, încereînd să 
pună de fapt in discuție hotă- 
rîrile tratatelor de pace, grani
țele existente intre state. Parti
cipant» au înfierat cu vehe
mență asemenea manifestări și 
au dat glas convingerii lor 
ferme că nici un fel de atacuri, 
de denigrări și dezinformări nu 
pot să umbrească relațiile vie
ții noastre noi, ale României 
socialiste, marile cuceriri revo
luționare, în rîndul cărora Ia 
loc de seamă se află asigura
rea egalității depline a tuturor 
locuitorilor, fără deosebire de 
naționalitate, așezarea pe baze 
trainice a frăției si prieteniei, 
făurirea unității moral-politice 
a întregului popor.

îndeplinind mandatul de con
știință al oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară si ger
mană, vorbitorii au exprimat 
hotărîrea de a demasca și com
bate eu fcrm'tate și in viilor 
asemenea teze 4> teorii' nocive, 
orice concepții sau manifestări 
naționaliste, șovine, do a in
tensifica activitatea politico- 
ideologică pentru educarea tine
retului, a tuturor celor ce mun
cesc în spiritul patriotismului 
revoluționar, socialist, al mun
cii si luptei unite pentru pros
peritatea scumpei noastre pa
trii. Republica Socialistă Româ
nia.

In legătură cu toate proble
mele dezbătute, plenarele au a- 
doplal hotărîri care vor fi 
completate în urma lucrărilor 
ședinței comune de astăzi.

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă 
rugăm respectuos să ne îngăduiți 
să continuăm lucrările plena
relor noastre întrunite în șe
dința comună, în prezența 
dumneavoastră,- cel mai Iubit 
fiu al poporului, pe care toți 
oamenii muncii din patria 
noastră, fără deosebire de na
ționalitate, vă stimează profund 
pentru tot ceea ce faceți spre 
binele și fericirea României 
socialiste, a bunăstării celor ce 
ni uncesc".

In cadrul dezbaterilor, pe 
marginea problemelor cuprinse 
pe ordinea de zi. au luat cu
vîntul tovarășii Rab Ștefan, 
prini-secretar al Comitetului 
județean Covasna al P.C.R., 
vicepreședinte îl Consiliului 
oamenilor muncii de naționa
litate maghiară, Racz Gyozo, 
profesor universitar, redactor 
Șef al revistei „Korunk", vice
președinte al Comitetului ju
dețean de cultură și educație 
socialistă Cluj. Antal Geza, 
maistru mecanic ta întreprin
derea de matrițe și piese for
jate Odorheiul Secuiesc, jude
țul Harghita, Roda Iosif, pro
fesor la Academia de partid 
pentru invățămînt social-poli- 
tic, Czcgc Alexandru, președin
te al C.A.P. Salonta, județul 
Bihor, Erou al Noii Revoluții 

Agrare, vicepreședinte al Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, Willi 
Heinz, primarul comunei Tere- 
mia Mare, președintele Consi
liului oamenilor muncii de na
ționalitate germană din jude
țul Timiș, Birta Irina, maistru, 
președintele Comitetului sindi
catului de la întreprinderea 
textilă Arad, vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, He- 
gedus Ladislau, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste, membru în 
biroul Consiliului oamenilor, 
muncii de naționalitate ma
ghiară, Ilajdu Gyozo, redactor 
șef al revistei „Igasz Szo“ din 
Tîrgu Mureș, președintele Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din ju
dețul Mureș, Gerhard Kon
nerth, redactor șef al revistdi 
„Forschungen zur Volk-und 
Landeskunde" din Sibiu.

In încheierea dezbaterilor, 
tovarășul Mihai Gere a spus: 

„In concordanță cu simțămin
tele pe care Ie trăim în aceste 
momente înălțătoare, exprimînd 
dorința fierbinte și voința noas
tră unanimă, adresez tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România, cu deosebit respect 
și aleasă prețuire, rugămintea 
de a lua cuvîntul în cadrul 
ședinței comune a Consiliilor 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară și germană".

Primit cu multă căldură și 
însuflețire, cu cele mai alese 
sentimente de dragoste și sti
mă, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste Român'a.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu a fost ur
mărită cu deosebit interes și 
deplină aprobare, cu profundă 
satisfacție și mîndrie patriotică, 
fiind subliniată, în repetate 
rînduri, cu vii și îndelungi a- 
plauze, urale și ovații.

Exprimînd simțămintele par- 
ticipanților la lucrările ședinței 
comune, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de na
ționalitate germană, tovarășul 
Eduard Eisenburger, a spus :

„Mult 'stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

secretar general al partidului, 
președintele Republicii, 
Vă rog să-mi permiteți să 

dau glas admirației și, totoda
tă, deplinei satisfacții cu care 
am urmărit magistrala dum
neavoastră cuvîntarc, document 
de o excepțională importanță 
teoretică și practică cu privire 
la experiența Construcției so
cietății socialiste românești.

Grandioasele succese obținu
te de întregul popor român, 
sub conducerea gloriosului nos
tru partid, demonstrează în mod 
convingător justețea politicii 
Partidului Comunist Român, a 
cărei aplicare consecventă a 
dus Ia creșterea continuă a 
torței materiale și spirituale a 
țării, la întărirea independen
ței și suveranității României 
socialiste, spre binele tuturor 
fiilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate.

Aprecierea dumneavoastră că 
în toate aceste realizări epo
cale se regăsesc și faptele de 
muncă ale oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și 
germană, aportul lor activ și 
conștient la eforturile creatoa
re ale întregii societăți, ne o- 
norcazâ în mod deosebit și, 
totodată, ne umple inimile cu 
profundă mîndrie patriotică.

Exprimînd sentimentele de 
înaltă stimă, dragoste și recu
noștință ale tuturor cetățenilor 
români de naționalitate ma
ghiară și germană ce le nu
tresc față de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, aducem un 
respectuos și vibrant omagiu 
patriotului înflăcărat, luptăto
rului încercat, care de două
zeci și. doi de ani conduce des
tinele acestei țări cu înțelep
ciune, clarviziune și nesecat 
spirit revoluționar, de numele 
căruia sînt legate pentru tot
deauna marile înfăptuiri obți
nute în domeniul rezolvării 
juste, în spiritul materialismu
lui dialectic și istoric, al socia

lismului științific, a problemei JÎ 
naționale în România, asigura- -s 
rea și garantarea drepturilor și 
libertăților democratice pentru jS 
toți cetățenii țării, indiferent 
de limba pe care o vorbim.

In aceste momente de inten- Și 
să trăire patriotică, oamenii 
muncii de naționalitate ma- îj 
ghiară și germană, urmînd 
exemplul dumneavoastră, în- îj 
demnurile mobilizatoare pe js 
care ni le-ați adresat, se an- 
gajează în mod solemn in fața 
dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae s- 
Ceaușescu, să acționeze și pe $5 
viitor, umăr la umăr, în de- 
plină unitate cu întregul J: 
popor, cu totală dăruire pen- 
tru înfăptuirea hotărîrilor ce- § 
lui’ de-al XIII-Iea Congres, a 
întregii politici interne și in- 
ternaționalo a partidului și 
statului, adueîndu-ne în felul 

' acesta contribuția conștientă 
la continua înflorire a scum- 
peî noastre patrii — Republica 
Socialistă România. jJ

Insușindu-ne exigențele for- 
mulate de dumneavoastră cu 
privire Ia direcțiile și căile 
de acțiune a consiliilor oa- 
menilor muncii de naționali- 
tate maghiară și germană, vă g 
încredințăm că vom pune în -Ș 
centrul actțvității noastre po- 
litico-educative cultivarea sen- 
timentelor de dragoste ne- îs 
mărginită față de patrie și g: 
popor, minunatele tradiții de Și 
luptă comună, întărirea prie- 
teniei și frăției dintre toți ce- Ș 
tățenii patriei, iar cei ce vor 0 
încerca să se amestece în tre- îj 
burile noastre interne, să po- 
negrească realizările socie- gî 
tății noastre socialiste, trecu- 
tul istoric al poporului român 
sau să prezinte denaturat mo- Js 
dul în care a fost soluționată 0 
problema națională în țara 
noastră vor primi riposta cu- 
venită, izbindu-se de unitatea Ș 
de granit a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na- S; 
ționalitate, în jurul Partidului g: 
Comunist Român. -5

Ferm hotărîți de a da viață 
prevederilor celui de-al 8-lea jî 
cincinal, care ne călăuzesc 
spre un viitor demn și fericit, 
vă rugăm să ne permiteți să Js 
vă adresăm din adincul inimii, -3 
dumneavoastră, mult stimate 
si iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, încercat conducător jî 
al partidului $i statului, cti- S; 
tor al României moderne, cel 
mai iubit fiu al poporului. js 
precum și tovarășei academi- 
cian doctor inginer Elena ij 
Ceaușescu, eminent om politic îs 
și militant revoluționar, per- 
sonalitate prestigioasă a vie- -s 
ții noastre științifice, savant 
de renume mondial, urarea 
noastră de viață lungă, sănă- 
tate și multă putere de mun- Jî 
că, consacrate fericirii po- 5 
porului, bunăstării tuturor J; 
fiilor patriei, triumfului socia- 
lismului, păcii și colaborării în- Js 
tre popoare.

Să ne trăiți mulți ani, iubi- îs 
te și mult stimate tovarășe 
secretar general al partidului șS 
nostru !“ §

In sală răsună din nou cn- șî 
tuziaste aplauze, uralo și ova- șj 
ții. Se scandează îndelung Șs 
„Ceaușescu — P.C.R. § 
„Ceaușescu și poporul !“, „Sti- s; 
ma noastră și mîndria, sȘ 
Ceaușescu — România !“, J: 
„Ceaușescu să trăiască, Româ- Js 
nia să-nflorească !“, „Ceaușescu 
— eroism, România — comu- Ș 
nism!“, „Ceaușescu — Româ- sj 
nia, pacea și prietenia !“. S: 
„Ceaușescu — Pace !“ -s

Participanțij au aclamat cu îs 
înflăcărare pentru gloriosul Js 
nostru partid comunist și sî 
secretarul său general, pentru șî 
eroicul popor român, construe- sî 
tor victorios al socialismului și îs 
comunismului, pentru patria 
noastră liberă, demnă și întlo- s$ 
ritoare, sî

Această atmosferă de intensă șî 
trăire patriotică a pus vibrant Js 
în lumină unitatea 'de ne- Șs 
zdruncinat a tuturor fiilor ță- $ș 
rii — români, maghiari, ger- sî 
mani și de alte naționalități — 0 
în jurul partidului, al secre- șî 
tarului său general, tovarășul îs 
Nicolae Ceaușescu, unitate ce 
constituie forța și trăinicia so- |s 
cietății noastre, garanția înaln- șî 
tării neabătute a României pe sî 
calea socialismului și comunis- jS 
mulul, a bunăstării și păcii. SÎ

SPORTUL
JOCUKIlt MONill.Ut tlMiVtRSITABE Uf 1AUMA
STRBSKE PLESO, 27 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). 
In dimineața penultimei zile 
a Jocurilor Mondiale Universi
tare de iarnă, două ouncte de 
interes. în probe feminine : 10 
km fond la Strbske Pleso și 
slalom special, la Jasna. in am
bele concurând si reprezentan
tele noastre. Cum ele s-au des
fășurat la aceeași oră. am oo- 
tat oentru cursa de alergare, 
spre a le mai vedea o dată la 
lucru pe cele patru sportive ro
mâne. Si din nou impresia 
bună pe care foarte tînăra 
Ileana Hangan a lăsat-o pînă 
acum a fost repetată. Am con
sultat listele de înscriere și am 
constatat că ea si Edit Bako 
au fost de altfel singurele ju
nioare din întregul concurs. în 
ciuda lipsei de experiență. 
Hangan a făcut o cursă bună, 
chiar inteligentă : știind că ea 
nu are o pregătire adecvată 
pentru această distanță, a ple
cat din start reținut, dozîn- 
du-și eforturile. N-a trecut din 
acest motiv la 5 kilometri de- 
cît a 13-a. dar a accelerat a- 
poi si a mai cîstigat trei po
ziții. ocupînd în final locul 10. 
fiind întrecută de patru schioa
re cehoslovace, de tot atitea 
sovietice si de o poloneză — 
absolut toate participante obiș
nuite la concursurile de Cupa 
Mondială din ultimele sezoane. 
De altfel, s-a alergat si acum, 
la Strbske Pleso. într-un ritm 
extrem de ridicat, impus de 
cehoslovace si de sovietice ■ 
timpii sînt excelenti. fapt care 
nune definitiv tehnica clasică 
de .alergare In... vitrinele de 
muzeu. Ei bine. în această 

SCHI FOND. Feminin, 10 km (47 de concurente) : 1. Havrancikova 
(Cehoslovacia) 25:59,07 ; 2. Janouskova (Cehoslovacia) 26:32,3 ; 3. Ego
rova (U.R.S.S.) 26:36,2... 10. Hangan 27:40,1... 14. Reit 27:59,9... 21. Bako 
23:33,6... 28. Drăguș 29:05,7.

SLALOM SPECIAL. Feminin : Valesova (Cehoslovacia) 1 :30,87 ; 2. Bo- 
kal (Iugoslavia) 1 :40.64 ; 3. Lesjak (Jugoslavia) 1 :40.88.

COMBINATA ALPINA. Masculin ■ 1. Jurko (Cehoslovacia) — a patra 
medalie de aur 1, 2. Kriechbaum (Austria), 3. Daniska (Cehoslovacia).

■HOCHEI. Grupa 5—9 : Iugoslavia — Coreea de Sud 4—1 R P Chi
neză — Japonia 2—1.

PATINAJ ARTISTIC. Feminin (22 concurente) clasament final : 1. Za
motina (U.R.S.S.) 3,2 ; 2. Schmidt (Elveția) 9,0 ; 3. Gomez (S.U.A.) 10 6; 
perechi, final : 1. Kvitcenko-Kadirkaev (U.R.S.S.) 1.8 ; 2. Betcoke-Kor- 
nlenko (U.R.S.S.) 2,8; 3. Urbarskl-Bllcharsk. (S.U.A.) 3 4

C. E. DE TIR - ARME
BRATISLAVA, 27 (prin te

lefon). în Sala Mladost au în
ceput întrecerile celei de a 
17-a ediții a Campionatelor 
Europene de tir pentru arme 
cu aer comprimat Pe listele 
de concurs figurează 370 de 
trăgători, seniori si juniori, re
prezentând 23 de țări. Intre a- 
cestea se află si tara noastră; 
Din lot fac parte trăgătorii se
niori de pistol cu aer compri
mat Anișoara Matei, Ana Butu. 
Elena Taeiuc — care vor concu
ra sîmbătă si duminică la in
dividual si pe echipe — si 
Sorin Babii. înscris la indivi
dual. Cu totii au făcut cunoș
tință cu standurile de concurs, 
amenajate special pentru aceas
tă întrecere.

• PE SCURT • PE
ATLETISM e La Sofia s-a 

desfășurat un concurs la probe 
combinate, la care au participa- 
62 de sportivi sl sportive din 
5 țări. La pentatlon femei victoria a 
revenit atletei sovietice Svetlana 
Cestiakova, cu 4 266 p, iar in 
concursul masculin (opt probe) 
pe primul loc s-a situat Ivan 
Bablj (U.R.S.S.) — 6 640 p.

BASCHET • In turneul final 
al C.C.E. (m): B.C. Zadar a tn- 
vins pe teren propriu, cu 107—83 
(56—40). pe Real Madrid.

HANDBAL a La Reykjavik s-a 
disputat cel de-al doilea meci 
amical dintre selecționatele mas
culine ale Islandei șl Iugoslaviei. 
De data aceasta au ciștigat 
handbaliștUi Islandezi, cu scorul 
de 24—20 (10—11). în primul joc. 
oaspeții au obținut victoria eu 
20—19.

SCHI • în prima zl a Campio
natelor Mondiale de biatlon 
pentru juniori, ce se desfășoară 
în localitatea finlandeză Lahtj. 
sportivul sovietic Serghel Țept- 
kov a ciștigat proba de 15 km 
cu timpul de 51:45.9. Pe locurile 
următoare s-au clasat concuren- 
tll din R.D. Germană. Frank 
Luck — 52:23,8 șl Ralk Dittrich 
— 55:39,5.

SCRIMA • Proba feminină de 
floretă pe echipe „Concursul 
Prietenia-, pentru juniori ce se 
desfășoară la Potsdam (R. D. 
Germană), a fost dșflgată'de se
lecționata României, învingătoa
re cu 9—0 In finala susținută 
in compania prime! reprezentat’-

companie, Hangan s-a aflat la 
doar ceva mai mult de un mi
nut de podium, ceea ce. pentru 
o cursă de 10 km. înseamnă, 
la anii săi. o diferență relativ 
ușor de recuperat. Elena Reit 
a alergat constant de-a lun
gul traseului (locul 15 la km 
5). Edit Bako a pornit tare 
(locul 16 la 5 km. dar dotr 
21 în final). însă Rodica Dră- 
gus a pierdut mai mult (lo
cul 28).

Cursa de slalom a fost ani
mată. prilejuind din nou afir
marea gazdelor, care au cîsti- 
sat (prin Valesova) un alt titlu 
de campion mondial universi
tar.^ Accidentată la gleznă la 
căzătura din ajun din cadrul 
slalomului pentru combinată 
Liliana Ichim n-a putut lua 
startul, iar Delia Parate s-a 
situat la mijlocul clasamen
tului.

Ce se poate spune acum, la 
sfîrsitul evoluției sportivelor 
noastre la ediția 1987 a Uni
versiadei de iarnă ? Că obiec
tivul de medalie nu a fost în
deplinit. deși el era realizabil 
la proba de ștafetă 3X5 km 
(locul 4 în condițiile știute).-, 
chiar dacă nivelul performan
telor pe plan international a 
crescut considerabil. La schi 
alpin, diferența dintre repre
zentantele noastre si majorita
tea competitoarelor a fost ma
re dar nu e mai puțin adevă
rat că nici nu au fost pre
zente la Jasna.. cele mai bune 
schioare ale noastre, care nu 
au avut drept de participare 
din cauza vîrstei coborite.

Radu TIMOFTE

CU AER COMPRIMAT
In programul primei zile au 

figurat numai probe rezerva
te juniorilor (în care nu avem 
reprezentanți)

TURNEUL ZONAL DE ȘAH (f)
Runda a Vil-a a consemnat, ,a 

Balatonfoldvar, rezultatele : Mu- 
reșan — Porubszky 1—0, Ba- 
uni stark — Iv^nka remiză, 
Grosch — Stanciu remiză. Szma- 
cinska — Voiska 1—0. Veroci — 
Erenska 0—1, Kubikova — Wiese 
t—0. Madl — Klimova și Savova 
— Anghelova remiză. Jicman a 
stat. Clasament: 1. Klimova 5.5 
p, 2. Ivanka 5 p, 3. Baumstark 
4.5 p (din 8 partide), 4. Voiska 
4 p.

SCURT • PE SCURT •
ve a R.D. Germane. Pentru lo
cul 3: Ungaria — R.D. Germană 
(B) 9—2.

ȘAH • Partida a 2-a a meciului 
ce se dispută in orașul spaniol 
Linares între marii maeștri so
vietic: Anatoli Karpov și Andrei 
Sokolov, s-a intrerupt la mutarea 
a 41-a După cum apreciază spe
cialiștii, Karpov deține avantaj 
pozițional.-

TENIS a în turul IT al turne
ului de la Sindelfingen (R. F. 
Germania), jucătorul român A- 
drîan Marcu l-a învins cu 7—5, 
1—6. 7—6 pe suedezul Ștefan. Si- 
monsson. Alte rezultate: Goil- 
mitzer (R.F. Germania) — Na- 
vratil (Cehoslovacia) 6—4. 6—7. 
6—3: Becka (R.F. Germania) — 
Linderen (Suedia) 6—1. 6—0. în 
optimi. Adrian Marcu ba învins 
cu 2—6 6—4, 6—4 pe vest-germanul 
Patrick Kuhnen.

TENIS DE MASA * Campiona
tele Mondiale au continuat la 
Delhi cu primele meciuri ale 
probelor individuale. In turneul 
masculin. campionul mondial 
Jiang Jialiang (R.P. Chineză) l-a 
învins cu 3—0 pe Yaldiz Cerhan 
(Turcia), suedezul Jan-Ove Wald
ner a dispus cu 3—0 de bulgarul 
Ivan Velev. iar polonezul An
drzej Grubba l-a întrecut cu 
3—2 pe francezul Jean-Phlllope 
Gatien. Tn proba feminină: Po
pova (U.R.S.S.) — Lotte Erilman 
(Sued: a) 3—0, Batorfl (Ungaria) 
— Busnardo (Italia) 3—0; Ber
lin ger (Angll^) — Polk (Dane
marca) 3—6.

Redacția administrau»? eod î>778 București, str V. Cotita 18. of P T.T.R i. tel eeotralâ 11 T9 70 șl 11 50 59; coresp. 10 20 30; Inter orb an 137 ; teica 10 S5C romsp Telefax: (00) Nr. 11 fiO 3? 
Tiparul; up. „informația* Pentro ttr&lnfitate abonamente prin Rompresfiiatella vectorul export-import presă P.O.B. 12-201, telex 10378, prsflr București, Calea Gr ivitei nr. 84-66 10 S6i>


