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In prezenta tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președinte
le Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, luni, 17 
august, au început lucrările ce
lui de-al III-lea Congres al 
educației politice și culturii 
socialiste.

Instituit din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, acest 
larg și reprezentativ forum, 
expresie a democrației noastre 
muncitorești revoluționare, este 
chemat să analizeze, cu inaltă 
responsabilitate și exigentă, ac
tivitatea depusă și să stabileas
că direcțiile principale de ac
țiune pentru înfăptuirea 
neabătută a Programului ideo
logic al partidului, a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
P.C.R., a tezelor, orientărilor și 
indicațiilor secretarului general 
al partidului privind îmbună
tățirea și perfecționarea conti
nuă a muncii politico-ideologi- 
ce și cultural-educative, de ri
dicare a conștiinței socialiste și 
de formare a omului nou, con
structor conștient și devotat al 
socialismului și comunismului 
în România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost întimpinați, Ia sosirea 
în Sala Palatului Republicii, 
unde se desfășoară lucrările 
Congresului, cu multă căldură 
și însuflețire. Miile de parti
cipant! au aclamat îndelung 
pentru partid și secretarul său 
general, pentru harnicul și ta
lentatul popor român, pentru 
patria noastră socialistă, libe
ră, demnă Și înfloritoare.

A fost intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. a spus:

„Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Din împuternicirea Comitetu

lui Central al Partidului Co
munist Român vă rog să-mi 
permiteți să declar deschise lu
crările celui de-al III-lea Con
gres al educației politice și 
culturii socialiste, eveniment 
de importanță deosebită în via
ta politică, socială și culturală 
a țării, pentru dezvoltarea ne
contenită și progresul general 
al patriei noastre, pentru fău
rirea orînduirii noi, socialiste și 
înaintarea României spre co
munism,

Exprimînd cele mai alese gîn- 
duri și simțăminte de adincă 
satisfacție și nemărginită re
cunoștință ale întregului popor.

cu deosebită stimă și profund 
respect, salutăm prezența la 
lucrările Congresului a celui 
mai iubit fiu al națiunii româ
ne, Erou între eroii neamului, 
personalitate de înalt prestigiu 
a lumii contemporane, a mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale, eminent gînditor 
și om politic a cărui monu
mentală operă teoretică Și stră
lucită acțiune practică, revolu
ționară au marcat decisiv noul 
destin socialist și comunist al 
țării, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Adine onorați de prezența la 
Congres a secretarului general 
al partidului, inițiatorul aces
tui larg și reprezentativ forum 
al democrației muncitorești re
voluționare, aducem un vibrant 
și înflăcărat omagiu tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
de geniu al României moderne, 
care de cinci decenii și jumă
tate s-a identificat, printr-un 
devotament nemărginit, cu cele 
mai nobile idealuri ale parti
dului șl patriei, consacrîndu-și 
cu strălucire pilduitoarea viață 
și activitate revoluționară dez
voltării și înfloririi României, 
creșterii necontenite a prestigiu
lui său internațional, cauzei 
păcii, socialismului și comu
nismului.

Cu sentimente de înaltă pre
țuire și deosebit respect, salu
tăm prezența la Congres a 
tovarășei Elena Ceaușescu. re
marcabil om politic, militant 
de seamă al partidului și sta
tului nostru, ilustru savant de 
largă recunoaștere internaționa
lă, care a adus și aduce o ex
cepțională contribuție la elabo
rarea și înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico- 
socială a țării, la înflorirea 
continuă și creșterea prestigiu
lui științei, învățămîntului și 
culturii românești, la întărirea 
păcii, înțelegerii și colaborării 
între toate națiunile lumii.

Adresăm un cald salut celor
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, precum și 
tuturor deiegaților și incitați
lor la Congres.

Salutăm, totodată, prezența la 
lucrările Congresului educației 
politice și culturii socialiste a 
membrilor corpului diplomatic 
și reprezentanților presei stră
ine acreditați la București.

Lucrările celui de-al III-lea 
Congres al educației politice 
și culturii socialiste se desfă
șoară în aceste zile încununate 
de importante realizări în toate 
domeniile de activitate, prin 
care comuniștii, toți oamenii 
muncii. întreaga națiune a

(Continuare in vag a 4-a)

țLa întreprinderea de autoturisme PiteștiI---------------------------
(TINERI în fruntea 
(competiției muncii

ȘI A SPORTULUI
Curge impetuos fluviul timpu- 

Parcă ieri au fost între-
£

lui. ________ .__ -___ __
cerile zonale ale Campionatu- 

Ș iui Republican de oină în care 
t-am remarcat pe Ion Bălan ca 
un excelent dispecer în echipa 

ă de juniori a întreprinderii „6 
ș Martie" din Zărnești, pe atunci 

elev la Școala profesională de 
aici. După mai bine de 20 de 

Js ani l-am reîntîlnit luna trecută 
g: oe Stadionul „Moldova" din 

Roman, unde s-a desfășurat 
:tradiționala competiție de oină, 
’otată cu trofeul „Cupa 
U.G.S.R.". de data aceasta ca 
lider al formației de seniori a 
asociației sportive „Dacia" Pi
tești. Acum e un bărbat de sta
tură potrivită, cu înfățișare so
bră. în 1970 s-a transferat ca 

la întreprinderea de 
autoturisme. Noul loc de muncă 

gî îi cerea cunoștințe superioare 
g: și. simțind că aici are prilejul 

să învețe, s-a hotărît să se a- 
S; seze într-o bancă a scolii teh-
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nice de maiștri de la Colibași. 
După un timp s-a trezit stâpîn 
pe niște priceperi care-i legi
timau aspirații noi. După alte 
eforturi. în 1980 devine maiș
trii la atelierul de întreținere 
al secției turnătorie bloc-motor, 
unde se produce lăcașul mo
toarelor pentru autoturismele 
„Dacia" si „Aro“. Vorbește cu 
patimă despre realizările colec
tivului său de muncă oferin- 
du-ne exemple de procedee 
tehnologice inedite (optimiza
rea fluxului transportului a- 
mestecului de formare, automa
tizarea sistemului formelor de 
turnare, mecanizarea evacuării 
amestecului uzat din turnătorie 
etc.) cu valoare de milioane, 
îl întrebăm cine sînt autorii 
acestor soluții care au generat 
economiile menționate. El ne 
vorbește de șeful coordonator 
al secției. Octavian Lixandra. 
un tînăr inginer „de idei", care 
le cere să muncească mun-

cind la rindul lui. căruia îi 
place să învețe de Ia oricine, 
crede în fantezia tehnică

...Zilele trecute am avut o 
discuție si cu inginerul Octa
vian Lixandra. își amintește 
cu precizie data cînd a intrat 
prima oară ca stagiar pe poarta 
întreprinderii si descoperă, 
parcă uimit, câ în curînd se 
vor împlini 14 ani. A venit la 
Pitești să-si facă meseria si a 
găsit întreprinderea într-o spec
taculoasă evoluție. Cu tenacita
tea celui harnic, în august 1985.

Traian lOANTTESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Campionatele Europene de la Strasbourg

PROBELE DE ÎNOT AȘTEPTATE CU MARE INTERES
spe- 
im- 
eu-

STRASBOURG, 17 (prin tele
fon, de Ia trimisul nostru 
cial). Marți este o zi 
portantă în programul 
ropenelor de natație : încep
cursele spre medalii și
— nici un specialist nu se în
doiește — spre multe recorduri 
ale fruntașilor bătrînului conti- 

g: nent într-una din cele mai im- 
0 portante discipline olimpice, 

înotul. în luptă cu partenerii de 
concurs și cu cronometrele se 

ș vor afla, timp de șase zile, îno- 
g- tători din aproape toate țările 
g europene. Intre aceștia, nume 
gi mari ale sportului mondial, pre- 
â cum Michael Gross, Igor Poli- 
g anski, Kristin Otto, Heike Fri- 
g edrich, Stephen Caron și atîția 
g: alții. La ce cifre vor opri ei, 
g: așii înotului, cronometrele ? Ce 
ș? schimbări se vor produce în ie- 

rarhia europeană ? Iată doar 
g; două dintre întrebările la care 
țj comentatorii au încercat, în zi- 
$ Iele precedente să răspundă pe 
g; cale de anticipație. Aceasta, de 

bună seamă, cu ochii pe înre- 
ș? gistrările anului, topurile „vor-

bind", printre altele, de ascen
siunea înotului românesc, mult 
discutată — în termeni dintre 
cei mai favorabili — în toate 
cercurile nataț'ei. Fetele noas
tre sînt socotite, de altfel, cu 
șanse serioase în mai multe 
probe. Antrenori reprezentînd 
mari școli de înot au privit an
trenamentele ce au lăsat să se 
întrevadă buna dispoziție a ro
mâncelor, ziariștii s-au întrecut 
în culegerea de date sau pro-

nosticuri. Iar toată lumea pre
zentă la piscina Schiltigheim 
cade de acord că sportivele 
noastre se vor afla, în destule 
cazuri, la concurență pentru su
premație cu valoroasele înotă
toare din R.D. Germană.

într-adevăr. izbînzile din

Geo RAEȚCHI
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în concursul de la Baia Mare

ECHIPA FEMININA DE JUNIOARE
A CONFIRMAT SPECTACULOS 

FORȚA COMPETITIVĂ A ȘCOLII 
ROMÂNEȘTI DE GIMNASTICĂ

De azi, pînă la 25 august, la Timișoara, Lugoj și Sînnicoiau Mare

A 20-a EDIȚIE A „TURNEULUI PRIETENIA" LA HANDBAL JUNIORI
„Tricolorii” dcDtitcazfl

între importantele competi
ții handbalistice oficiale rezer
vate juniorilor se află și „Tur
neul Prietenia", în fapt un 
minicampionat mondial, atît 
prin aria largă de răspîndire, 
cît și prin forța sa. De-a lun
gul celor două decenii de cînd 
există, această frumoasă în
trecere s-a constituit, pentru 
juniori, într-un examen de ri
dicată dificultate, sportivii ca
re au rezistat înaltelor ei exi
gențe fiind promovați în re
prezentativele de seniori ale 
țărilor lor.

Acum „Turneul Prietenia" 
pentru juniori a ajuns la o edi
ție jubiliară, a 20-a, și cinstea 
de a-1 găzdui revine României, 
Marea competiție juvenilă a 
fost dată în organizare. între 
18 și 25 august, municipiului 
Timișoara, precum și pitorești
lor orașe Lugoj și Sînnicoiau 
Mare. Și-au confirmat partici

In compania reprezentativei P. P. D. coreene
parea reprezentativele națio
nale de juniori din 9 țări so
cialiste, echipele' fiind împărți
te în două grupe. GRUPA A: 
Bulgaria, Cuba, Ungaria, 
U.R.S.S., România B. GRUPA 
B: Cehoslovacia, R.P.D. Core
eană, R.D. Germană, Polonia 
și România A.

Echipa României (antrenori, 
Otto Heel și Florin Voiculescu) 
a susținut cîteva meciuri de 
pregătire la Timișoara, fiind 
definitivat lotul.

Competiția se desfășoară 
după regulile de joc ale Fede
rației Internaționale de Hand
bal, în fiecare serie avînd 
loc numai partide-tur, forma
țiile clasate pe primele două 
locuri disputîndu-și turneul 
final pentru pozițiile 1—4. Și 
în această grupă a celor mai 
bune patru echipe se va juca 
după formula „fiecare cu fie
care", numai meciuri-tur. E-

chipa B a României va evolua 
în afară de concurs.

Programul zilei de azi, TI
MIȘOARA (Sala sporturilor 
„Olimpia"): ora 16, festivitatea 
de deschidere; apoi partidele 
Cuba — Ungaria și Bulgaria — 
România B (18,30). LUGOJ : 
festivitatea de deschidere (ora 
16); apoi meciurile Cehoslovacia 
— Polonia și România A — 
R.P.D. Coreeană (același pro
gram). Cuplurile de arbitri ofi
ciali: Rumen Ivancev, Sașko 
Predoev (Bulgaria); Geza Gyu- 
lai, Laszlo Keszthelyi (Unga
ria); Dumitru Gherghișan, 
Cassian Drăgan, Alexandru 
Isop, Gheorghe Mihalașcu, 
Gheorghe Șandor. Nicu Iancu, 
Mihai Stăncilă, loan Nicolae, 
Alexandru Virtopcanu, Ștefan 
Georgescu (toți din România). 
(I. Gv.J.

De la inaugurarea lor, în 
1965, la Erfurt, în R.D. Ger
mană, întrecerile din cadrul 
„Concursului Prietenia" ne-au 
adus constant satisfacția obți
nerii unor rezultate frumoase, 
nu de puține ori sportivele și 
sportivii români ureînd pe po
diumul de premiere sau cîști- 
gînd prestigioase medalii de 
aur. în 1973 (Nadia Comăheci) 
și 1984 (Daniela Silivaș) con
cursul a fost cîștigat Ia indivi
dual compus de reprezentante 
ale țării noastre; Iată, însă, că 
în anul în care campionatele 
europene feminine de senioare, 
de la Moscova, au confirmat 
cu strălucire talentul de excep
ție al Danielei Silivaș, cîștigă- 
toare a 4 medalii de aur, o altă 
întrecere vine să valideze po
tențialul și forța competitivă 
ale școlii feminine românești 
de gimnastică. Avem în vedere, 
se înțelege, „Concursul Priete
nia" la gimnastică sportivă, 
desfășurat la finele săptămî- 
nii trecute în sala „Dacia" din 
municipiul Baia Mare, concurs 
ca nimic mai prejos ca valoare 
ca un campionat european de 
juniori. In care sportivele 
noastre au înregistrat un bilanț 
record.

Să subliniem, mal întîi. fap
tul că, pentru prima oară, 
gimnastele române au obținut

primul loc în disputa pe echi
pe, victoria fiind asigurată de 
Mircla Sidon, Gabriela Potorac, 
Cristina Bontaș, Mirela Pașca, 
Eugenia Popa și Luminița Ză- 
vod. Măsura reală a succesului 
repurtat de tinerele noastre 
gimnaste ne-o dau, pe de o 
parte, medaliile cucerite, iar 
pe de alta maniera și alura 
de concurs. La toate aceste ca
pitole sportivele române s-au 
prezentat excelent, la un înalt 
nivel tehnic, bucurîndu-se de 
cele mai frumoase aprecieri 
din partea tehnicienilor din ță
rile socialiste care au urmărit 
întrecerea, a publicului spec
tator.

In clasamentul pe medalii. 
România s-a situat pe primul 
loc atît la totalul lor, cît și la 
numărul celor de aur. Iată, 
spre exemplu, cum se prezintă 
acest clasament : 1. ROMÂNIA 
— 7 medalii de aur, 6 medalii 
de argint si 4 de bronz ; 2. 
U.R.S.S. 4—2—3; 3—7: Bulga
ria, Cehoslovacia, R.P.D. Co
reeană, Polonia și Ungaria 
0—0—1. Se vede lesne că lupta, 
mai ales pentru locul I, s-a 
dat intre gimnastele române și

Constantin MAC OVEI

(Continhare în pag. 2—3)
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OMAGIALE
• La finalele pe țară ale Cu

pei Uniunii sindicatelor mine, 
petrol, geologie și energie elec
trică la handbal, popice, șah, te
nis de masă, volei, care s-au des
fășurat în orașul Petroșani, au 
participat peste 300 de con-curenți 
din 25 de județe ale țării, câștigă
tori ai fazelor anterioare ale în
trecerii. Ultimele dispute care au 
definitivat clasamentele s-au în
cheiat astfel: la handbal, locurile 
1—2: întreprinderea minieră Me
hedinți — Regionala de gaze 
naturale Alba Iulia 20—16; pe kp- 
cul 3. Mine Șu-ior, județul Mara
mureș; la volei* 1—2. I.M.P.E.G. Ba
ia Mare — Uzina de reparații uti
laj minie” și foraje Alba Iulia 
3—0: pe locul 3, I.R.E. Neamț,
care a primit și diploma pentru 
cea mai constant! participare, fi
ind prezentă la toate cele 12 edi
ții ale competiției; la popice, fe
minin (12 participante): 1. Simo
na Deak (Regionala de gaze na
turale Alba Iulia' cu 203 p.d. din 
200 lovituri. 2. Angela Iuhasz 
(Centrala de gaze naturale Me
diaș 3. Cî-rmen Olaru (I.R.E. 
Iași) ; masculin <22 articipanți): 
1. Gheorghe Vuța (Mina Săsar. 
județul Maramureș) cu 417 p.d. 
din 100 lovituri. 2. loan Bisoc 
(I.R.E, Bacău), 3. Marius Ghețea 
(I.M. Vulcan Petroșani); la tenis: 
1. Dan Dinu (I M.P.E.G. Baia Ma
re) 6—2, 6—1 cu Constantin Bîr- 
deanu (A.C.H Olt) pe locul 3, Șo- 
moi Zoltin (Schela de foraj Tg. 
Mureș); la șah, feminin: Anișoa- 
ra Răducanu (I.E. Vîlcea), 2. Ele
na Andrei (A.C.H. Slatina), 3. Ma
ria Neagu (I.R.E. Brașov) ; ma - 
culin: i. Roland Suruceanu (I.E. 
Doicesti Dîmbovița), 2. Ioan Ro
man (I.M.P.E.G. Baia Mare), 3. Mi
hai Pașca (I.M.E. Dîlja Petroșani). 
La încheierea competiției, pe te
renul C.S.Ș. Petroșani, organiza
torii au oferit ocupanților 
melor locuri cupe diplome, 
signe și echipament sportiv, 
du IȚCU, coresp.)
• Timp de trei zile, în 

sporturilor din Zalău, s-au 
fășurat întrecerile de handbal fe
minin dotate cu Cupa Eliberării, 
în organizarea asociației sportive 
Textila T.A.S din localitate. Iată 
rezultatele: Mureșul Tg. Mureș — 
Rulmentul Brașov 33—30. Textila 
Zalău — Textila Ploiești 27—26. Rul
mentul Brașov — Textila Ploiești 
23—21. Mureșul Tg. Mureș — Texti
la Zalău 38—35 Mureșul Tg. Mu
reș — Textifla Ploiești 30—17, Rul
mentul Brașov — Textila Zalău 
28—2'5. Clasament 1. Mureșul Tg. 
Mureș. 2. Rulmentul Brașov, 3. 
Textila Zalău 4. Textila Ploiești. 
Golgetera turneului: Cristina Ta- 
ehe (Rulmentul) 38 gofluri; cea 
mai tehnică jucătoare: Eva Magi 
(Mureșul); cel mal bun portar: 
Anca Crăpar (Rulmentul). (Nico
lae DANCÎU, coresp.).
• La Iași, în organizarea Con

siliului județean al sindicatelor și 
a asociație’ sportive Terom s-a 
desfășurat competiția feminină de 
handbal dotată cu „Cupa 23 Au
gust". Clasamentul final arată ast
fel: 1. Terom lași. 2. .Rapid Bucu
rești, 3. Confecția București, 4. Hi
drotehnica Constanța. 
PÎNTEA. coresp.)
• La Bîrlad se

„Cupa 23 August" la 
țiată de C.J.E.F.S.. 
parea a 16 echipe din _______
slui. în semifinale s-au calificat 
echipele Silvicultorul Epureni, A- 
vîntul Ivești. Voința Perieni și 
Olimpia IGCL Bîrlad. Concomi
tent se desfășoară o competiție cu 
același nume organizată de A.S. 
Rulmentul, cu participarea a 14 
echipe reprezentând secțiile între
prinderii de rulmenți Bîrlad. (F. 
ȘCHTOPU, coresp.).

Finalele C.N

S-au încheiat „Naționalele" cicliștilor juniori

PERFORMERUL ÎNTRECERILOR
MARIUS SIMION (STIROM București)

PATINATORII DE VITEZĂ ȘI-AU DESEMNAT

CAMPIONII PE USCAT

Au fost stabilite noi recorduri

pri- 
in- 

(Ra-

Sala
d eș

(Alexandru

organizează 
fotbal, ini- 
cu partici- 
județul Va-

și ale

Finalele Campionatelor Națio
nale și ale Daciadei la ciclism ju
niori au continuat la Cîmpulung 
Muscel și în împrejurimi, cu des
fășurarea a cinci probe.

La juniori mici, contratimpul șl 
semifondul (10 ture X 2100 m, cu 
sprint la fiecare tur) au scos în 
evidență, deși nu mai era nevoie, 
că Marius Simion este cel mai 
complet ciolist al generație! sale, 
el cîștigînd și acum (recent, pe 
velodromul Dinamo din Capitală, 
el reușise să obțină locul întîi în 
patru din cinci probe) alte două 
titluri. Clasament contratimp: 1. 
Marius Simion (STIROM Bucu
rești, antrenor Vasile Radu) 27:09. 
m.o. 42.200 km. 2. W. Goldmer 
(Mureșul Tg. Mureș) 28:19. 3. M. 
Pîriog (C.S. Brăila) 28:24,4 . 4. M. 
Augustin 28:32 5. B. Kenereș
(ambii de la Mureșul) 28:45, 6. N. 
Micluc (C.S.S. 1 București) 28:46. 
Clasament, semifond: 1. Marius 
Simion 23 p, 30:47, m.o. 42 km, 2. 
G. Cristea (C.SJȘ. 1 București) 20 
p, 3. G. Prună (STIROM) 14 p, 4. 
D. Irimias (Voința Cluj-Napoca) 
10 p 5. M. Augustin 8 p, 6—7. M. 
Zahan (Voința Cluj-Napoca), 
Micluc, ambii cîte 7 p.

Proba de fond a juniorilor mari 
desfășurată pe ruta Cîmpulung — 
Fundata și retur. 88 km. a fost 
decisă la cîțiva km de la plecare, 
cind pe urcușul spre Mateiașu 
plutonul s-a înșirat. în față ră- 
minînd 10 alergători care la în
toarcerea de la Fundata au avut 
cea. 2 minute avans: pe serpenti
nele strânse ale urcușului spre 
Mateiaș (înapoiere). A. Balasz a 
atacat hotărît crelndu-și u.n avans 
ce părea la un moment dat hotă- 
rîtor, dar W. Gross, care a spart 
și a reușit să revină în față, a 
dus o trenă de aproximativ 2 km. 
remontând distanța. La intrarea in 
Cîmpulung fugarul a fost prins.

N.

PRIMA ETAPA
PLOIEȘTI, 17 (prin telefon). La 

startul etapei inaugurale a ce
lei de a 31-a ediții a „Cupei Vo
ința" la ciclism, desfășurată pe 
ruta Ploiești-Văleni de Munte- 
Cheia și retur (125 km) s-au ali
niat 98 de concurenți din țara 
noastră și de la echipele A.S.K. 
Vorwaerts (R. D. Germană) și 
Start (Polonia).

Pe prima parte a traseului, 
plutonul a fost oprit de patru 
ori de către barierele lăsate. 
Sprintul din Văleni de Munte a 
fost adjudecat de T. Bredow, ur
mat de H. Bemutz (ambii de la 
A.S.K. Vorwaerts) și O. Mitran 
(Metalul Plopeni). Masivul grup 
de cicliști se va fragmenta la 
urcușul spre Cheia, în față ru- 
lînd circa 40 de alergători. După 
punctul de întoarcere, profitînd 
de vîntul care bătea acum din 
spate, cicliștii au rulat constant 
cu peste 50 km la oră. Cățărarea 
de Ia Măneciu a revenit lui V. 
Meinert (A.S.K.) secondat de M. 
Aldulea (Metalul Plopeni) și P. 
Oșovski (Start). Datorită vitezei 
mari, mulți alergători care au 
spart nu vor mai reuși să rein
tre în plutonul fruntaș, singurii 
care vor realiza acest lucru fi
ind D. Rebei (Voința P. Neamț), 
A. Balasz (Voința Cluj-Napoca),

s-au
Clasa- 

(Voința 
Necul-ai

astfeil că la sprmtul final 
prezentat toți fruntașii.
ment: 1. Dănuț Catană 
Piatra Neamț, antrenor 
Pienescu) 2hl7:30, m.o. 38 km, 2.
C. Crăciun (C.S. Brăila), 3. Adr. 
Ivan (C.S.Ș. 1 București), 4. Fl. 
Ochetan (Voința București), 5. D. 
Trif (Voința Cluj-Napoca), 6. W. 
Gross (Torpedo Zărnești) — toți 
același timp.

întrecerea similară a juniorilor 
mici, desfășurată pe traseul 
Cîmpulung — Rucăr și retur, 50 
km. a avut o desfășurare aproa
pe identică cu proba juniorilor 
mari, numai că de data aceasta 
plutonul din față a fost mai nu
meros (20 cicliști). Clasament; 1. 
Marius Simion lh2fl :12, m.o. 38 km, 
2. G. Prună, 3. N. Minea (toți 
STIROM), 4. G. Cristea, 5. D. Vra- 
ciu (Olimpia București' , 6. M. Ke- 
nereș.

Punctul final al acestei compe
tiții, semifondul juniorilor mari, 
desfășurat în centrul orașului, pe 
un traseu în lungime de 2100 m, 
parcurs dc 20 de ori, cu sprint la 
fiecare tur, a fost adjudecat de
l. Balea, în vervă deosebită, câști
gător a șapte sprinturi și punc
tând și în altele. Clasament: 1. io
nuț Balea (Voința București, an
trenor Gheorghe Neagoe) lhOl :51.
m. o. 41.800 km, 53 p, 2. D. Catană 
31 p, 3. C. Crăciun 19 p, 4. M. 
Făgăraș (Electro a para ta j Tg. Mu
reș) 13 p, 5. A. Balasz (Voința 
Cluj-Napoca) 13 p, 6. P. Pătrunjel 
(C.S.Ș. 1 București) 10 p.

La juniori mici am fost marto
rii unei dominări totale a cicliș
tilor de la STIROM București 
care au cîștigat patru titluri din 
patru probe. La juniori mari vic
toriile au fost împărțite între pa
tru cluburi, dovada unui echili
bru valoric evident. (S. HORA- 
ȚIU).

De cîțiva ani, „ovalul" de bi« 
turn amenajat în Complexul spor
tiv „ștrand" din Suceava găz
duiește finalele campionatelor 
republicane de patinaj viteză pe 
rotile. Ce a relevat actuala ediție 
a competiției? în primul rînd, 
temeinica pregătire a reprezen
tanților Centrului Olimpic Meca
nică fină București care, după 
cum ne-a spus prof. Marian Ne- 
delescu, secretarul F.R.P., au do
minat probele rezervate seniori
lor și juniorilor, în mod deose
bit s-au remarcat Mihaela Das
călu, Cerasela Hordobețiu (au
toare a unor noi recorduri na
ționale) și Orlando Cristea aflat 
la primul său titlu de campion 
absolut al seniorilor. Fiind de 
forțe sensibil egale. numeroși 
finaliști și-au corectat cele mai 
bune performanțe personale, iar 
alții au reușit să doboare recor
durile republicane la una sau 
mai multe distanțe : Mihaela 
Dascălu la 1000 m junioare I — 
1:57,7 (v.r. 2:00,2), 1500 m — 2:59.8 
(record și la senioare, v.r. 3:13,5), 
poliatlon — 174,383 p (record șl 
la senioare, v.r. 181,783); Cerasela 
Hordobețiu la 500 m senioare — 
54,0 (v.r. 55,6), 1000 m — 1:56,7
(v.r. 2:00,2); Irene Engeleiter la 
1000 m ----- ” «.««»» „
2:02,2); 
juniori 
1500 m 
liatlon , „

în sfîrșit, într-un clasament al 
locurilor I obținute de cluburile 
și asociațiile sportive participan
te, în frunte se află tinerii aler
gători din secția de patinaj vi
teză pregătită de fostul campion 
Ion Opincariu: 1. Petrolul Plo
iești — 11, 2. Mureșul Tg. Mu
reș — 8, 3—4. Tractorul Brașov, 
Electromureș Tg. Mureș — 6,

junioare II — 2:01,7 (v.r. 
Tibor Mathe la 1000 m 
I — 1:50,4 (v.r. 1:51,8),
— 2:54.0 (v.r. 2:54,1), po-
— 228,933 p (v.r. 232,666). 

într-un clasament al

1.

5.

C.s.ș. Sibiu — 4, 6—7. C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca, Voința Sibiu
— 3, 8. S.C. Miercurea Ciuc 
9. C.s.ș. Triumf București

Iată învingătorii pe probe : se
niori ;~ 
la 500 m — 54,0, 1000 m 
Ileana Cleteșteanu la 1500 m — 
3:07,9 ; (b) — Edmond Cseh la
500 m — 50.2 1 000 m — 1:47,7.
Tibor Becze la 1500 m — 2:52,0, 
3000 m — 6:11,0 ; juniori I (f) — 
Mihaela Dascălu la 500 m — 55,6, 
1000 m — 1:57,7, 1500 m — 2:59,8: 
(b) — Tibor Mathe la 500 m — 
51,9, 1000 m — 1:50,4, 1500 m — 
2:54 0. 3000 m — C:23,0 ; juniori 
II (f) — Irene Engeleiter la 500 
m — 56,6, 1000 m " "™
m — 3:17,4 ; (b) 
la 500 m — 53.8, 
1500 m — 3:06,7.

CLASAMENTE 
niori (f) — 1. 
bețiu (C.O. -
176,283 p, 2. Ileana 
(C.O. — Petrolul Ploiești) 178,533 
p, 3. Ibolya Szatmari (Electromu
reș Tg. Mureș) 193,600 p; (b) — 
1. O. Cristea (C. O. — Triumf 
Buc.) 226,533 p, 2. T. Becze (C.O
— S.C. M. Ciuc) 227.166. 3. E. 
Cseh (C.O. — Tractorul Brașov! 
228,716; juniori I (f) — 1. Mi 
haela Dascălu (C.O. — Traetorui 
Bv.) 174,383 p, 2. Emese Antal 
(C.O. — Mureșul Tg. M.) 185.333 
3. Lucia Aftenie (Voința Sibiu) 
209,933 ; (b) — 1. T. Mathe (C.O.
— Mureșul Tg. M.) 228,933, 2. N.
Dlcu (C.O. — C.S.Ș. Sibiu) 232,516. 
3. D. Horvath (C.S. M. Ciuc) 
237,400 ; juniori II (f) — Irene
Engeleiter (C.O. — C.S.Ș. Sibiu) 
183,250, 2. Mihaela Stanciu (C.O.
— C.S.Ș. Sibiu) 195.716. 3. Gabrie
la Vagașy (C.O. — C.s.ș. M. duel 
198.083 ; (b) — 1. M. Vaida (C.O.
— Petrolul PI.) 173,983. 2. F. Gro- 
za (C.S.Ș. Sibiu) 177,533, * 
Ballo (C.O. — C.S.S. M.

— 2.
— 1

(O Cerasela Hordobețiu
1:56,7

50,2

2:01,7, 1500 
— Marius Vaida 
1000 m — 1:55.9.

GENERALE: se- 
Cerasela Hordo- 

Voința Sibiu) 
Cleteșteanu

Din nc 
vinești 
Divizie 
nou. pei 
doveană 
nea per 
dată, rev 
numai j 
eșalontri 
matia s- 
puse în 
tori ai 
Neamț s 
din Săv 
tățite. E: 
tățit să 
avea o 
cit în pi 
prima s< 
fletească 
este la < 
trenorii 
la sută 

Prof.
nician ( 
conducei 
tive de 
formeze 
centru i 
C.S.S. I 
isi recri

c.s.ș.

A „CUPEI VOINȚA" LA CICLISM
Ploiești) și 

București). 
Sprintul final a fost cîștigiat de 
E. Ramm (A.S.K.) în 3.12:10 (me
die orară — 39,100 km), urmat de 
Gh. Lăutaru (Dinamo), W. Ma- 
tuszozak (Start), M. Aldulea (Me
talul Plopeni), Cr. Neagoe (Stea-

M. 
FI.

Țîrlea (Voința 
Sandu (I.M.G.

ua) și grupul masiv în același 
timp cu ‘

Marți '
ua pe
Văleni 
km).

; învingătorul.
va avea loc etapa a de
ruta Mizil-Buzău-Cislău- 
de Munte-Ploiești (159

Horațiu SIMA

3. Z. 
_____ ,___ ___ _ Ciuc) 
180,683. Tinerii alergători Monica 
Nicolae (Petrolul PI.), Csaba Ba
lasz (Mureșul Tg. M.), Camelia 
Nicolae (Petrolul Pl.), Robert 
Simon (Electromureș Tg. M.), 
Melinda Papai (Electromureș Tg. 
M.) și Istvan Varga (C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca) au ocupai 
primele locuri în clasamentele 
generale la speranțe, copii n și, 
respectiv copii I, dever W cam
pioni ai Daciadei.

Echipa . 
dreapta: 
Condur,
Ștotț- r‘ÎT 
nor sec 
echipei.

iN f
(U

Campionatele republicane de vitezâ-juniori la canotaj

O UTILA TRECERE ÎN REVISTA
A „SCHIMBULUI DE MÎINE"

La sfârșitul săptămânii trecute, 
pe Lacul Dorobanț din apropierea 
lașului, devenit gazdă exclusivă a 
întrecerilor noastre de canotaj, 
s-au disputat Campionatele de vi
teză pentru juniori. Competiția a 
concentrat tot „schimbul de mîi- 
ne" al canotajului nostru (178 de 
fete. 157 de băieți, reprezentând 28 
de cluburi și asociații sportive), 
permițând o apreciere obiectivă a 
valorilor momentane și în pers
pectivă. De remarcat ponderea 
unor centre tradiționale, care au

Daciadei la automodele radiocomandate

SUCCES Nil AL SPORTIVILOR DE LA VOINȚA TIMIȘOARA
într-o excelentă organizare, la 

care au contribuit toți factorii cu 
răspunderi din județ, pe arenele 
„Traian" din Rîmnicu Vîlcea s-au 
desfășurat finalele Daciadei și ale 
Campionatelor Naționale la auto
modele radiocomandate. Din cei 
126 de concurenți (77 seniori și 
49 juniori aparținând celor 17 sec
ții afiliate la F.R. de Modelism) 
aflați la startul competiției, 36 se
niori șl 20 juniori au fost pr-ezenți 
și pe poligonul vîlcean.

întrecerile finale deosebit de 
dîrze și antrenante, au consem
nat succesul de necontestat al 
automodeliștilor de la Voința Ti
mișoara care prin reprezentanții 
lor, Sabin Mitrică. Eduard și Mar
cus Szigheti, au reușit să cuce
rească, la seniori, trei din cele 
patru locuri întâi. Așa se face că. 
în clasamentul întocmit prin cu
mularea puncteior (din semifinală 
și finală) aceștia se află pe pri
ma treaptă «> podiumului de pre
miere la patru din cele cinci cla
se concurs, iar echipa să se si
tueze la aceeași înălțime în am
bele grupe de automodele.

La Rîmnicu Vîlcea. în concursul 
de îi .lemînare cu automodelele 
electrice, trei -portlvi s-au aflat 
în luptă directă pentru titlu: cam
pionii anului trecut — Sabin M-i- 
trică (la seniori) și Ladislau Han- 
ga (la juniori, de la Plastica Ora
dea) — și un mai vechi., abonat 
al podiumuri or de premiere — 
Ionuț Bob o ce (CSTA București). 
După o întrece-'e care a ținut în
cordată atenția tuturor competi
torilor. dar și a spectatorilor, or
dinea a rămas c?a de mal sus, ti
mișoreanul cucerind și în acest 
an titlul republican, In competi-

ția de viteză pe circuit, la aceleași 
modele, în disputa mai strînsă 
dintre Mitrică și Hanga s-a inter
pus cîștigătorul din 1986 al „na
ționalelor" — Eduard Szigheti — 
care, mai stăpân pe comenzi, a 
reușit și de această dată să se 
claseze primul, ceilalți mulțu
mind u-se cu locurile II, Mitrică și 
III, Hanga

La automodelele cu motor ter- 
mic, de 3,5 cmc cu caroserie de 
formula 1. echipajul Szigheti (E- 
duard — pilot, Marcus — meca
nic) a fost în prhm-planul dispu
telor, astfel că, după 36 minute 
parcurse în slalom în poligonul 
de IOD m au obținut tricourile de 
campioni, principalii adversari — 
Ionuț Bobocel Ț Daniel Hera 
(CSTA București) și echipajul 
Csoma, dt, la Plastica Oradea 
(Gheorghe — Alexandru) — ocu- 
pînd. în ordine, locurile doi și 
trei. La automodelele cu același 
motor și de aceeași putere, dar 
cu caroserie sport, foile de arbi
traj consemnează, din nou, un 
succes timișorean, echipajul Szi
gheti trecând primul linia de so
sire, urmat, și de această dată de 
Bobocel 4- Hera și de arădenii de 
la Voința, Fănei Faur 4- Lucian 
Strașnei. La clasa RcF 3 (motor 
între 3,5—7 cmc, caroserie sport), 
echipajul din Arad a avut de 
luptat din greu cu două cupluri 
ale A.S. Armata — C.C.A. Bucu
rești. Pînă la urmă, unul din ele. 
ștefan Bleu 4- Dragoș Stoica, și-a 
adjudecat locul întîi, Faur 4- 
Strășnei mulțumindu-se cu locul 
secund, iar Victor Croitoru 4- 
Dragoș Dragomir cu locul trei.

în clasamentul final al compe
tiției ordinea a rămas. în general,

cea stabilită la Rîmnicu Vîlcea. 
Puținele schimbări se datorează 
evoluțiilor bune din semifinale.

„De remarcat calitatea automo- 
delelor de concurs și faptul că 
s-a îmbunătățit mult stilul de pi
lotare, sportivii apropiindu-se de 
nivelul performanțelor internațio
nale. Un exemplu în acest sens: 
coborîrea stib 28 secunde la clasa 
RcEB, rezultat care pînă nu 
demult părea greu de realizat" — 
ne-a declarat Nicolae Tema. se
cretarul Comisiei centrale tehnice 
de automodelism prezent la fi
nale.

CLASAMENT, grupa electrice, 
seniori, RcEB: 1. M. Sabin, 2. L. 
Hanga, 3. I. Bojrcell; juniori: i. 
M. Muscă (<CS Onești), 2. D. Ivă- 
nescu (Voința Reșița), 3. O. An- 
dor (Plastica Oradea); RcE 12, se
niori: 1. E. Szigheti, 2. M. Sabin, 
3. L. Hanga; juniori: i. R. Toth 
(Voința Arad) 2. M. Muscă, 3. 
D. Ivănescu; grupa termice, RcF 1, 
seniori: 1. Eduerd 4- Marcus Szi
gheti, 2. F. Faur 4- L. Strașnei, 3. 
I Bobocel _4- D Hera; RcF 2, se
niori : 
ffheti, 
Csoma, 
RcF 3, 
Stoica, 
gomir, 
Clasament, pe echipe și clase, gru
pa electrice; seniori: 1. voința 
Timișoara, 2. Plastica Oradea, 3. 
CSTA București; juniori: 1. CS O- 
nești, 2. Voința Reșița, 3. Voința 
Arad; grupa termice, seniori: 1. 
Voința Timișoara, 2 Vo nța Arad. 
3. Plastica Oradea.

loan NOVAC

1. Eduard + Marcus Si-
2. Gheorghe + Alexandru
3. I. Bobocel + D. Hera; 
seniori: 1. S. Bicu + D. 
2 V Croitoru + D. Dra- 
3. L. Strașnei + F. Faur.

onorat campionatele republicane 
cu o participare, într-adevăr, sub
stanțială: CSȘ 2 Constanța — 19 e- 
chipaje înscrise la start, CSȘ Ma
rina Orșova — 14 CSȘ Politehni
ca Timișoara — 1B.

Despre semnificațiile acestor în
treceri într-un 
REZULTATE :

Junioare I. 2
(A. Burllbașa,
Metalul (V. Vasile M. Stânciu), 3. 
U.T.A. (M Nicolaică, L. Mînja); 
4 vîsle: 1. CSȘ 3 Steaua (V. Savu,
1. Ciobotaru. D . Cucoș, L. Sfetcu).
2. U.T.A. (G. Bradin. M. Grigo-
raș C. Path S. Răzvanță), 3. CSȘ 
2 Constanța (M. Nicoilae, V. Le- 
pădatu, D. Crăciun, C. Lupu); 
44-1 rame: 1 Metalul (C. Hosu. M. 
Bleandă, M. Stanciu, E. Vasile 4- 
M. Ciucă) 2. C.S.M. Iași (C. Lun- 
gu, V. Ivănuc; ă M. Botezatu, M. 
Gălbău 4- M. Curmei) 3. CSȘ Ma
rina Orșova (L Popovici, L. Bu- 
zatu A. Simion " ' ~
Udrescu); 2 ram 
(A. Burl'ibașa, 
CSȘ 3 Steaua 
cu). 3. U.T.A. 
vanță).

Junioare II. „ 
(C. Ioan..* I. Igreț) 2. 
rad (D. Sugar. A. Horvath), 3. O- 
limpia Buc. (ÎM. Duță, M; Tudo- 
se); 44-1 vîsle: 1. CSȘ 2 Constan
ța (S Pavel E Petre, V. Stagna
te. M. Zaborilă 4- G. Stanciu). 2. 
Olimpi? (L. Doroftei, E. V-atam-a- 
nu, M. Breban, O. Vatamanu 4-

număr viitor

visle: 1. Dinamo
M. Mureșan), 2.

A.

M. 
(D.

CC

C. Pîrvu 4- C. 
f.c.: 1. Dinamo
Muireșan), 2. 

Cucoș. L. Sfet-
Path. S. Răz-

2 vîsle: 1. U.T.A.
Voința A-

V. Alexandru) 3. CSȘ Marina fC. 
Rus, C. Lazăr E Morar, M. Bu- 
lie 4- A. Tropos); 44-1 rame: 1.
:s$ Marina (D. Mitroi, V. Balint, 
r. Gittinger, C. Dănăil-ache 4- A. 
’nopos), 2. Voința Buc., 3. CSM 

Oțelul.
Juniori I. 44-1 rame: 1. CFR Ti

mișoara (I. Nistor, Gh. Mureșan, 
V. Atudosiei, A Vitai 4- c. Cor
nea), 2. CSȘ 2 Constanța. 3. CSȘ 
Marina: 2 rame f.c.: 1. CSȘ 2 
Constanța (N. Spînoche, M. Mi- 
halache), 2. Triumf (D. Căp-â- 
țînă, C. Bănică), 3. Hidrotehnica 
Tg. Mureș (V. iarnutend, H. 
Hintz); 24-1 rame: 1. CSȘ Marina 
(C. Maliș, I. Neicu + Gh. Dini- 
șel), 2. CSȘ „Poli" Timișoara, 3. 
CSȘ Deva; 4 rame f.c.: 1. CSȘ 2 
Constanța (M. Stoian. E. Șerban, 
I. Vizitiu, E. Cîrnat), 2. CSȘ 3 
Steaua, 3. CSȘ Triumf; 2 vîsle:
1. CSȘ Marina (C. Mareș, C. Dan),
2. CSȘ Triumf (D. Căpățînă. C. 
Bănică), 3. CSȘ 3 Steaua (S. Pe-

- trof, F. Prioteasa); 4 vîsle: 1. 
CSȘ 2 Constanța (V. Mihalache, I. 
Vizitiu, M. Spînoche, M. Stoian), 
2. CSȘ 3 St?-’-!. 3. CSS Triumf.

Juniori II. 2 vîsle: 1. CSȘ 2 Con
stanța (C. Marin. E. Alexandru). 
2. CFR Timișoara (A. Lisman. S. 
Lisilean), 3. CSȘ Triumf (Gh. 
Serediuc, M. Călin) ; 44-1 vîsle: 1. 
CSȘ Marina (N. Siminică. G. Bil
lie, M. Făcăianu, I. Ruican 4- D. 
Neagu), 2. CSȘ 2 Constanța 3. 
CSȘ „Poli" Tim.

Concomitent s-au disputat, sub 
genericul Daciadei și întrecerile 
ambarcațiunilor mici (probe de 
simplu), iată câștigătorii: junioa
re I: Margareta Coșeri (CSȘ A- 
ra.d); junioare II: Constanța Pi
potă* (Metalul Buc.); juniori i: 
Gabriel Hegeduș (Electrica Timi
șoara): juniori H: Mircea Sau- 
ciuc (CSȘ Politehnica Timișoara).

Ion CUPEN
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HI PISM
Alergarea principală a reuniu

nii de duminică a revenit lui Vi
tal, care, imprimînd din start un 
tempo rapid, și-a dominat cu 
autoritate adversarii. Rarău, fără 
a fi forțat a reaHzat un formida
bil 1:20,7/km. '
campionul turfului 
va doborî 
1:19,9/km).
trescu și G. Suditu au reușit cîte 
două victorii, prima cu Hărma.n, 
în cursa de fond, și cu Felix, 
prezentați în mare formă de ced 
mai tînăr antrenor, cea de a doua 
a învins cu Sorel în bitul- 2. R. 
Costică dovedind aceleași calități 
de driver, și cu Osina, care în 
lipsa lui B. Manea, conducătorul 
ei preferat, a fost condusă de tî
nărul Perșinaru, oare a demon
strat frumoase disponibilități. N.

cu care a devenit 
(credem că 

recordul lui Talion, 
Formațiile C. Dumi-

RARĂU, FOARTE APROAPI
Sandu a obținut cu Clama și Se- 
beșed două v.eforii de 
în cursele cailor ' “
festînd calm și 
zarea efortului, 
cat succesul 1” 
deși acorda mari 
și-a dominat cu 
sării în finaJul primului hit. foar
te tânărul N.T Nicolae anticipând 
că va deveni un bun driver. Ul
tima cursă a zile' a revenit lui 
Rafia, care după o suită de bune 
performanțe și-a găsit alergarea. 
M. Dumitru adueînd-o cu tact la 
sosire.

prestigiu
de 2 ani, mani- 
prlcepere 
Am mai
Mel’nte. 

avantaje 
autoritate

în do- 
remar- 

care, 
(80 m). 
adver-

CursaREZULTATE TEHNICE:
I: 1. Sebeșel (Sandu) 1:38,1. Cota: 
cîșt. 22. Curs a II-a: 1. Osina 
(Perșinaru) 1:28,7. 2. Sipică. 3. Is
cusit. Cota: cîșt 116 ev. 16, ord. 
triplă 970 Cursa a Ill-a: L. Me-

linte (N. 
cola. j. : 
50, ord. 1 
2’56. Curt 
(Dumitre 
ev. 20. ( 
mitrescu 
ric. Cota 
plă 230.
(Costică) 
cola. Co 
triplă 12 
Cursa a 
1:25.5. C< 
a VIII-a 
2. Benic 
ev. 50, <
IX-a: 1.
2. Kavai 
ord. 31.
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IN DIVIZIA A I PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B
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lelonul Să- 
în prima 

stilor. Din 
matia mol- 
izat aseme- 
De această 
□ rodus după 
c ;vitate in 
nn că for- 
, speranțele 
erosii iubi- 
din Piatra 

e combinat 
>st îndrep
tai îndrep- 
Relonul va 
l bună de- 
irezente pe 
sudura su- 
entilor ei 
re. iar an- 

sînt sută

n bun teh- 
cred.nțarea 
reprezenta- 

reusit să 
anilor un 

aandbal ia 
. de unde 
ni si pen-

tru formația de Divizia A. sau 
de unde pleacă mereu spre alte 
cluburi jucători de valoare. Me
dia de vîrstă a echipei Relo- 
nul este de 23 de ani : deci, o 
formație foarte tînără, de pers
pectivă. care beneficiază de 
sprijinul direct al conducerii 
combinatului — director, dr. 
ing. Gheorghe Țepcș, al con
ducerii asociației, ing. Virgil 
Saveliuc. deopotrivă cu cel al 
Consiliului Județean pentru E- 
ducație Fizică si Sport Neamț.

Handbaliștii de la Relonul au 
realizat promovarea practicînd 
un joc spectaculos, echilibrul 
intre atac si apărare fiind nota 
caracteristică. O echipă destul 
de tehnică. Relonul poate să 
facă o figură frumoasă în ac
tuala ediție a Diviziei A. cu 
atît mai mult, cu cît disputa
rea jocurilor în sală oferă con
diții propice jocului rapid eu 
o bună manevrare a mingii, cu 
contraatacuri fulgerătoare. Aș
teptăm deci ca handbaliștii din 
Săvinesti să fie o constantă în 
prima Divizie.

Mihail VESA

I COIIIWf tINIA ASCEAIDENTÂ
Sub îndrumarea tehnică a 

antrenorilor Cristian Costea 
(principal) si Aurel Pastia (se
cund). Unirea Focșani a dema- 

: noului 
iulie. După o săp- 

lucru în localitate.
! — 6 au- 

.„ lotul s-a deplasat 
unde procesul 

i urmărit 
factorilor

Revenită

Icund). Unirea Focșani ; 
rat startul pregătirilor 
sezon la 20 iulie. După

Itămînă de lucru în 1. 
în perioada 27 iulie - 
gust. întreg lotul s-;
la Soveia. 
instruire a

de 
atingerea 
antrena
ta Foc- 

început sui- 
!. în

cheiate cu următoarele rezulta
te : 4—1 cu Constructorul Foc
șani șl 3—0 cu Foresta Gu- 

- gești. în continuare. împreună 
■ cu Otelul Galați. Gloria Buzău 
Isi Olimpia Rm. Sărat, a parti

cipat. în zilele de 13 și 14 iu
lie. la „Cupa Vrancea". Unirea

1 instruire
tuturor 
mentului.

Ișani, Unirea a început 
ta jocurilor de verificare txî afxi oii Hrmotn'irnln

Focșani are perfectate si unele 
meciuri cu formații de Divi
zia A și B. Iată si lotul cu 
care abordează noua ediție de 
campionat : Paraschiv si Popa 
(de la Luceafărul Adjud) — 
portari ; Matei, Galan, • Lupu, 
Posmac (Otelul Galați). Burgă, 
Nichita si Babalîc — fundași ; 
Popescu, M. Alexandru. Bruta- 
ru, Dragu, P. loan și Jitea — 
mijlocași ; Rusu. FI. Sandu, 
Baba (Flacăra Roșie București), 
Heghedus si Chiriță — înain
tași. Au plecat : Vasiliu (Glo
ria Buzău). Crăciun si Petrea 
(ambii la Luceafărul Adjud). 
Antrenorul C. Costea sublinia : 
„Vrem să continuăm linia as
cendentă din ultimii doi ani. 
Avem ■ o echipă tinără, cu o 
medie de vîrstă de 21 de ani 
și 6 luni".

DEBUTURI...

promovata m Divizia A. De la stingă la 
— Vasile Iftimia, Constantin Miholcă, Costică 
u, constantin Pînzaru, Dan Mucenica, Mlliai 
107'2 - State, Stelică Bursuc — jucător și an-tre* 
ea; Florin Pitaru, Minai Zaharia — căpitanul 
tografie: otto Hell — antrenorul principal și 

Cristinel Bursuc

|DEITA DINAMO TULCEA NU
De aproape o lună. Delta Di- 

Inamo Tulcea se pregătește cu 
intensitate pentru apropiatul 
start în campionatul diviziei se- 

Icunde. „Am avut multe emoții 
in ediția trecută din cauza ce
lor cinci puncte pierdute pe te- 

Iren propriu, ne spune Vasile 
Caragea, președintele clubului. 
Mari probleme ne-a creat de
fensiva cu cele 51 de goluri 
primite. Analiza evoluției echi
pei a scos in evidență caren
țele acesteia si toți jucătorii, 
ca și factorii de răspundere, 
sînt hotărîtî să evite traseul 
trecutului campionat".

Antrenorul Paul Ciupercă 
(care a preluat echipa cu sase 
etape înainte 
turului) cere 
Ia elevii lui 
o participare 
trenamenie si

de terminarea re
in permanentă de 
ordine, disciplină, 
conștientă Ia an- 

jocuri. „Perioa-

VREA SĂ MAI AIBĂ EMOțll 
da de transferări am folosit-o 
judicios, declară președintele 
clubului. Mai ales pentru punc
tul 
tul 
la 
sul 
tors acasă de Ia Otelul Galati, 
ca si fundașul de marcaj Ne- 
delcu, de la Șantierul Naval 
Tulcea au si schimbat fata e- 
chipei". Iată componenta Iotu
lui lărgit : Dascălu. Eftimescu. 
Petrescu (de la Minerul Mah- 
mudia) — portari : Rusu, Iu- 
scin, Pîrlogea. Dinescu. Zamfir, 
Cătoi, Nedelcu — fundași : Is- 
tode. Grosu, Mașcu. Badea 
(S.N.T.). Feodorov (din pepi
nieră proprie). Rotaru — mij
locași : Mitracu. Iamandi Sacii, 
Iordache (Progresul Isaccea). 
Paraschiv si Cucerencu — ata- 
canti.

nevralgic — compartimen- 
apărării. Liberoul Cătoi. de 

Victoria București, mijloca- 
de închidere Rotaru, reîn-

1)
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MUNCII Șl A SPORTULUI
cînd au convingerea că activi
tatea subordonaților are toate 
condițiile pentru a se desfășura 
normal, adică 
personală? • 
tru asta. Eu 
cei doi copii.
la frumoasa noastră piscină din 
oraș. Apoi, sint arbitru de înot 
si joc volei, sportul meu pre
ferat din facultate. Meșterul 
Melnerovici este... sufletul ac
tivității sportive din secția 
noastră, iar maistrul Bălan 
poartă banderola de căpitan al 
echipei de oină a întreprinde
rii. Cît privește pe ceilalți, 
tineri și maturi din secție, a- 
ceștia participă adesea la di
versele campionate de casă, as 
să amintesc numai exemple pe 
tărim sportiv. Vreau să spun 
că în orice condiții, cind viața 
își cere drepturile ei. omul si 
le poate satisface dacă se în
grijește să-si îndeplinească da
toria profesională".

Ce înseamnă datorie profesio
nală? Am fost 
secția turnătorie bloc-motor se 
află în. graficul întrecerii so
cialiste pornite în cinstea zilei 
de 23 August, cu evidente po
sibilități de depășire a planu
lui pe luna în curs. Asemenea 
lucrătorilor da aici «i ceilalți 
muncitori ... __ . .
întreprinderea de autoturisme 
Pitești îsi intensifică, la ora de 
fată, ofensiva în marea com
petiție a . muncii si a cunoaș
terii...

bine". Dar viața 
„E timp și pen
men; regulat cu 
Oana si Mihail.

informați "ă

I Formația din Slatina și-a în
ceput pregătirile la 23 iulie, sub 
conducerea antrenorului Con
stantin Deliu, ajutat de C. Vlad 
(jucător, căpitanul echipei si 
antrenor secund). Fată de se
zonul trecut, lotul a suferit 
destule modificări. Au primit I dezlegare jucătorii Martinescu,
Pirvu, V. Dincă. Stefan. Voicu 
și Comănescu. Au fost transfe- 

Irati portarul F. Baciu (de la 
Viitorul Drăgășani), atacanții 
Otiman. Plăvițiu (de la F. C. 
Olt) și Chiriac (fost la Televi
ziunea Buftea). Alături de ei, 
fundașul Gh. Florea si mijlo
cașul I. Dincă (din campiona
tul județean). Au fost promo
vați juniorii Popa (fundaș) si 
Kloiber (portar) amîndoi eres-

I
I

I
I
I STOGUl ARAD

I„După încheierea campionatu
lui ne-am 
o echipă

I Gheorghe Ivan, coordonatorul
secției de fotbal. în vacanta 
de vară am format un lot lî- 

Inăr, pe care vrem să-I rodăm, 
pentru ca să practice un fot
bal plăcut si. în finalul edi
ției care va începe Ia 30 au- 
Tust, să ne clasăm în primele 6 
locuri". La startul pregătirilor, 
dat la 17 iulie, s-au prezentat 

antrenori : Ion Cotrut 
I si Alexandru La- 

.— — secund. în perioada 2 au- 
s-a 

pen-

propus să construim 
locală, ne-a spus

I
Isi noii anti

— principal 
zăr — secun

Igust — 15 august lotul 
aflat la Băile Herculane i 
tru o pregătire centralizată 

ne aici si eenaiti ■ 
si specialist! de la I 
ea de autoturisme I

Pînă în prezent. Strungul a 
susținut mai multe meciuri a- 
micale. printre care cu Dierna 

I Orșova (1—2) și I.O.B. Bals
(2—1) si va mai juca cu Mu
reșul Deva. Metalul Bocșa

w

(Urmare Un pag 1)

sovietice balanța înclinînd net, 
de data aceasta, In favoarea spor
tivelor noastre, care au dove
dit o mai mare omogenitate, o 
o siguranță desăvîrșită, virtuo
zitate, înaltă măiestrie și o 
excelentă dispoziție de con
curs, cu deosebire sîmbătă 
după-amiază în disputa pe e- 
chipe și la individual compus. 
Cele opt note de 10 pe care 
brigăzile internaționale de ar- 
bitre le-au acordat Mirelei Si
don, Gabrielei Potorac și Cris- 
tinei Bontaș vorbesc și ele 
despre nivelul la care au evo
luat gimnastele române la edi
ția din acest an a „Concursu
lui Prietenia".

După debutul internațional 
de anul trecut, la „europenele" 
de junioare de la Karlsruhe.

încununat cu o medalie de 
bronz, Mirela Sidon, prin cele 
5 medalii de aur (4 individuale 
și una cu echipa) cucerite în 
puternica competiție de la Ba
ia Mare, își înscrie numele pe 
lista celor mai bune gimnaste 
junioare de pe continentul 
nostru, cu perspective certe 
pentru orice mare întrecere de 
senioare. La un înalt nivel a 
evoluat și Gabriela Potorac, 
care s-a aflat multă vreme în 
fruntea clasamentului, dar a 
ratat, din păcate. la aparatul 
care-i este cel mai drag și a- 
propiat, paralelele. Campioana 
absolută de junioare a țării, 
Cristina Bontaș, și-a confirmat 
calitățile binecunoscute de ex
celentă concurentă, iar Mirela 
Pasca a constituit. se poate 
spune, plăcuta surpriză a echi
pei noastre prime, atît prin 
exercițiile prezentate, cît și

cuti în cadrul clubului. în rest : 
Iliescu — portar, V. Popescu, 
Mihaiu. C. Vlad. Asaftei. Ne- 
goescu — fundași. Din, Șt. Le- 
țea, Păun, Baicu. Vărzaru — 
mijlocași, Rădut. Tîtu — ata- 
canți.

Sportul Muncitoresc a susți
nut pînă acum următoarele me
ciuri cu caracter de verificare 
și omogenizare : 0—1 si 2—0 cu 
Electronistul Curtea de Argeș. 
2—1 cu Chimia Rm. Vîlcea. 
0—0 și 2—3 cu F. C. Argeș.

Iată si o declarație a antre
norului C. Deliu : 
dorința echipei noastre 
porni la drum cu un "11» 
ternic, capabil să practice 
fotbal 
inainte de orice, eficient'

Chiar înainte de începe
rea campionatului, deci de 
startul oficial al sezonului 
competițional, vom înregis
tra un debut pe care ne
grăbim să-1 salutăm. Lista, 
și așa bogată, a orașelor
care au găzduit întilniri in- 
ter-reprezentative, se măreș
te cu încă un nume: Ba
cău. Bucureștiul, in primul 
rînd, apoi Craiova, Timi
șoara, Cluj-Napoca, Oradea, 
Constanța, Brașov, Buzău, 
Sibiu, Ploiești, Pitești. Iași, 
iată centre ale fotbalului 
nostru care au organizat, 
de-a lungul anilor, partide 
ale echipelor A sau olimpi
ce. Mîine,' Ia Bacău, va a- 
vea loc partida amicală din
tre formațiile olimpice ale 
României și Bulgariei, iar 
la 3 septembrie, tot acolo, 
se va desfășura meciul din 
preliminariile J.O. dintre 
selecționata tării noastre 
și cea a Danemarcei. Ni se 
pare o binevenită alegere. 
Pentru că Bacăul și-a cîș- 

i tigat multe și meritate 
drepturi de a intra în cir
cuitul orașelor-gazdă ale 
reprezentativelor noastre.

Centru divizionar A vechi 
șl stabil, inițiatorul (în pre
mieră) a numeroase și rod
nice acțiuni de organizare 
a activității de performanță 
pentru copii și juniori 
(constituind un exemplu 
care a fost urmat, cu fru
moase rezultate, și de alte 

ț mari centre ale țării: Cra- 
1 iova, Pitești, Hunedoara, 
' Constanța etc.), prezent în 

clasicele competiții ale clu
burilor europene (unde spe
ră să mai revină), Bacăul 
dispune de un impozant sta
dion și de un public cald. 
Toate acestea reprezintă ar
gumentele alegerii Bacăului 
pentru a fi gazda celor 
două partide din actualul 
sezon ale selecționatei noas
tre olimpice. Și, sîntem si-

guri, misiunea va fi dusă 
la bun sfîr.șit, știute fiind 
atît priceperea organizatori
că. cît si ospitalitatea bă
căuanilor.

Alt debut se va petrece 
în etapa inaugurală a pri
mei divizii : apariția unui 
nou centru în cel mai im- i 
portant campionat al țării : 1
Suceava. în trecuta ediție i 
Moreniul, acum falnicul ? 
oraș din Țara de Sus, iată ) 
apariții noi pe lista orașe- l 
lor de primă divizie. C.S.M. > 
și-a cîștigat locul printre ț 
cele 18 formații de „A“, i 
după o luptă acerbă în se- I 
ria I a „B“-ului. Ardoarea i 
cu care și-a apărat și fruc- 1 
tificat șansele i-au fost râs- j 
plătite de succesul în fața i 
unor favorite, ca Politchni- 
ca Iași și F.C. Constanța, ț 

' Iar entuziasmul unui public i 
proaspăt, generos în încura- * 
jări a completat „arsenalul" i 
echipei din Suceava, care, I 
iată, se află în preajma pri- ) 
mului ei meci pe marea 1 
scenă. _

Debuturi asemănătoare și ț 
în Divizia B, unde șase nou < 
promovate din eșalonul nr. / 
3 fac cunoștință cu acest I 
campionat j Șiretul Pașcani l 
(să notăm performanța ora- 
șuiul Pașcani, care aliniază ț 
două echipe în „B“, C.F.R. I 
și Șiretul !), Inter Vaslui, * 
Petrolul Ianca, Sportul „30 ț 
Decembrie", Electromureș i 
Tg. Mureș, Progresul Tîmi- I 
șoara. Asemenea împrospă
tări de forțe ale unui cam
pionat de la care se așteap
tă mai mult nu pot fi decît 
folositoare eșalonului secund 
al fotbalului nostru care are 
nevoie de mai mult entu
ziasm, de mai mult spirit 
de inițiativă, dorință de 
progres, elemente pe care 
echipele noi le Dot aduce în 
peisajul întrecerii.

Eftimie IONESCU
I

ȘTIRI • MECIURI AMICAI

„Rețineți 
de a 

DU- 
un 
si.frumos, competitiv

ON IOT ÎNTINERIT
(partide duble). C.F.R. Timișoa
ra si Strungul Chișineu Cris. 

' Iată si jucătorii care au pri
mit dezlegarea : Vereș. Păcu
rar, Beserman. Molnar. Mure- 
șan — pentru Strungul Chiși
neu Cris, Camenită. Giurgiu și 
Szacaci — pentru Strungul Li- 
pova. Au venit : Ursu, înain
taș. de la Strungul Lipova. Ml- 
halache, mijlocaș, de la Meta
lul Bocșa, G. Gabriel. înaintaș, 
de la Strungul Lipova Sulin- 
cean. fundaș, de la Motorul 
Arad. Nae. portar, de la Mure
șul Deva. Au fost promovați : 
Balint. fundaș, de la centrul 
olimpic si Ianos. fundaș care 
a activat la juniorii U.T.A.-ei. 
Lotul mai are în componenta 
sa pe Clipa si Dusan — por
tari Rusan. Murar. Bodi. Pîrvu 
si Blai — fundași. Jelner Cîm- 
pean. Szel. Labu si Szoki — 
mijlocași. Iancu si Petrescu — 
înaintași.

ocupat la indivi-prin locul 4 
dual compus.

Succesele 
prestații ale 
concursul de 
fost rezultatul 
minuțioase, I 
cluburi (C.S.S. 
Bacău, C.S.S. 
Baia Mare, C.S.S. 7 Dinamo), 
cît și în cadrul loturilor națio
nale, Maria' Cosma Mihai și 
Dorina Săndulescu și Elena 
Ceampelea-Lixandru, ajutați 
de Marcela Fumea în pregăti
rea artistică, au asigurat pri
mei noastre echipe un nivel 
superior de prezentare în con
curs. o siguranță în execuție 
care a produs o plăcută impre
sie. După opinia noastră sînt 
asigurate premisele ca- gimnas
tica feminină românească 
se mențină și în anii viitori 
pozițiile fruntașe, pe care 
află în prezent. Concursul 
la Baia Mare a dovedit-o !

și
fetelor
la Baia Mare au 
l unei pregătiri 
asigurată atît la 

Triumf, S.C. 
Onești, C.S.M.

frumoasele 
noastre în

să 
Pe 
se 
de

A MÎINE, LA BACĂU, ROMA
NIA — BULGARIA (echipe olim
pice). Mîine, pe stadionul „23 
August" din Bacău are loc întâl
nirea internațională amicală din
tre reprezentativele olimpice ale 
României și Bulgariei. Partida 
va începe la ora 17,30.

• INTERESANT TURNEU LA 
BRAILA. Sîmbătă și duminică, 
pe stadionul Municipal din Brăi
la, s-au desfășurat jocurile celei 
de a 9-a ediții a „Memorialului 
Ștefan Filote". Au participat e- 
chipele: Oțelul Galați, F.C. Con
stanța, Steaua Mizil și F.C.M. 
Progresul Brăila. în prima zi 
s-au disputat meciurile: F.C.M. 
Progresul Brăila — Steaua Mizi! 
4—1 (2—0). Au marcat: Darie
(min. 30), Marin (min. 41). Pe- 
trache (min. 50 din 11 m) si Ca- 
țaroș (min. 83), respectiv Gales 
(min. 75); F.C. Constanța — O- 
țelul Galați 4—1 (0—0; 1—1) du
pă loviturile de la 11 m. Au în
scris ; Roșu (min. 77) pentru F.C 
Constanța, respectiv Antohi (min. 
81). Au transformat penaltyurile: 
Popovici, Udrică, Nedelcearu 
(F.C. Constanța). Au ratat pen
tru Oțelul C. Stan, Popescu. Măs- 
tăcan. Duminică au avut loc în
tâlnirile : Oțelul Galați — Steaua 
Mizil 3—0 (0—0). Au marcat: An
tohi (min. 56), Drăgoi (min. 70 
și 81). OȚELUL a folosit forma
ția : Popa — Borali. Anghelinei, Po
pescu, M. Stan — C. Stan. Măs- 
tăcan, Burcea — Drăgoi. Antohi. 
Chivu. Au mai ju’cat: Călugăru, 
Nicoară, I. Gigi, Ralea, Minciu, 
Betreagă, Oprea. Finala s-a dis
putat între echipele F.C.M. Pro
gresul Brăila și F.C. Constanța, 
gazdele cîștigîna cu 5—0 (2—0),
prin golurile marcate de Stama- 
te (min. 16), Văsîi (min. 35 și 68), 
Titirișcă (min. 60) și Rădulescu 
(min. 83). (N. COSTIN-coresp.).

a C.S.M. SUCEAVA — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 2—0 (0—0). Au

marcat: Cașuba (min. 77) și Pă- 
iuș (min. 85). C.S.M. Suceava c 
folosit formația: Alexa — Popa, 
Cristescu, Butnaru, P. Grigore — 
Gafencu, Buliga, Mulțescu — 
Pâiuș, Sfrijan, Cașuba. Au mal 
jucat : Trică, Goian, Gălușcă, 
Ungureanu, State, Mucileanu șl 
M. Ene. (I. MINDRESCU-coresp.).

• „U“ CLUJ-NAPOCA — INTER 
SIBIU 1—1 (0—0) Au marcat : 
Cadar (min. 76), respectiv Nănu 
(min. 53). „U": Iașko — Dobrotă. 
Neamțu. Ciocan. Pojar — L. 
Moldovan, Bucur, Cadar — Cîm- 
peanu, Boeru, Biro. Au mal ju
cat: Ciucur, I. Mureșan. Feșnic. 
Popicu, I. Moldovan. (I. LESPUC- 
coresp.).

• ALTE REZULTATE: C.S. Bo
toșani — Chimia Fălticeni 4—1 
(1—1), C.F.R. Pașcani — Foresta 
Fălticeni 3—2 (3—0), I.T.P. Șire
tul Pașcani — Steaua Mecanica 
Huși 5—3 (3—2), C.S. Tîrgoviște — 
IAFFO Tel Aviv (Israel) 1—0 
(1—0), Metalul Sighișoara — Me
talul Reghin 3—0 (1—0), Avîntul 
Reghin — Prahova CSU Ploiești 
2—2 (0—1), Olimpia I.M.U. Satu
Mare — Gloria Bistrița 1—1 (0—0>, 
F.C. Bihor — Progresul Timișoa
ra 3—2 (1—0). Inter Vaslui — Re
lonul Săvinești 3—2 (1—2). Int-e- 
Vaslui — Partizanul Bacău 2—0 
(2-0).

(Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții noștri: Th. Un- 
enroann, V. ’ • »’
I. Turcu, I. Ormenișan, Z. Ko
vacs, I. Ghișa, M. Florea.).

• CLUBUL RAPID anunță că 
s-au pus în vînzare legitimațiile- 
abonament pentru turul campio
natului 1987—1988, care se pot 
procura de la agenția clubului 
din Gara de Nord si de la sediul 
clubului.

ADMINISIR1TIA DI STU 10T0 PR0N0SP0P1 WOPMHlA
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 12 AUGUST 
1087. Cat, 1: 2 variante 25% a 50.000 
lei; cat. 2: l variantă 100% a 
27.414 lei și 3 variante 25% a 6.853 
lei; cat. 3: 16,0J a 2.998 lei; oat. 4: 
56,25 a 853 lei: cat 5: 167.00 a 287 
lei; cat. X: 179,25 a 268 lei; cat. 
Z: 3.079,25 a 100 lei. Report la cat. 
1: 26.592 lei. Participanții Șerbă- 
nuca loan din Mangalia și Lazăr 
llie din Ploiești, au cîștigat fie
care, cîte 50.000 lei.
• DuminicS 2? august se reiau 

concursurile PRONOSPORT I tn- 
cepînd cu -rima etapă a noutlui 
campionat de fotbal — Divizia A. 
ediția 1987—1988 jucătorilor prono- 
sportiști li se termină „vacanța" 
luînd startul la următorul con
curs Pronosport: 1. Steaua — Cor- 
vtaul; 2. CSM Suceava — FCM

Brașov 3. S- Bacău — Flacăra; 
4. Rapid — Oțelul Galați; 5. Di
namo — Petrolul; 6. ASA Tg. Mu
reș — FC Argeș (pauză); 7. ASA 
Tg. Mureș — FC Argeș (final); 8. 
Poli Timișoar; — Victoria (pau
ză) ; 9. Poli Timisoara — Victoria 
(final); 10. „U“ Cluj-Napoca — 
FC (OOt (pauză) • 11. „U“ Cluj-Na- 
poea — FC Olf (final); 12. „U"
Craiova — Sportul Studențesc 
(pauză); 13. „U“ Craiova — Spor
tul Studențesc final).'
• ASTAZ1 . te ri ULTIMA ZI 

pentru a mal juca numerele fa
vorite la TRAGEP.EA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES de mîine. 
miercuri, 19 august, tragere care, 
după cum se știe, se desfășoară 
de cîtva timD după o nouă for
mulă tehnică, urmărind creșterea 
plafonului eîstigurilor minime.



IERI AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE a SPORTULn> IN LUME
CELUI DE AL lll-lea CONGRES VOLEIBALIȘTII NOȘTRI

AL EDUCAȚIEI POLITICE S-AU IMPUS IN AMBELE PARTIDE

Șl CULTURII SOCIALISTE CU ECHIPA IUGOSLAVIEI

(Urmare di-n pag. 1)

marcat împlinirea a 22 de ani 
de Ia istoricul Congres al IX- 
iea al partidului, care a des
chis României o epocă de mă
rețe înfăptuiri socialiste și lu
minoase orizonturi comuniste, 
pe care întregul popor o nu
mește cu îndreptățită mîndrie 
patriotică, cu profundă dragoste 
și recunoștință pentru inspira
torul și genialul ei ctitor — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu**.

Cu deosebită stimă și profun
dă recunoștință, ca întotdeauna, 
gîndurile noastre se îndreaptă 
și de această dată către stră
lucitul conducător de partid și 
de tară care a inițiat și a fă
cut să prindă viată în patria 
noastră, încă în urmă cu două 
decenii, un larg sistem demo
cratic de participare efectivă a 
maselor la luarea deciziilor, la 
conducerea societății, la făuri
rea conștientă a propriului lor 
destin, conducătorul încercat și 
clarvăzător al națiunii, 
șui Nicolae Ceaușescu.

Dumneavoastră, mult 
șî iubite tovarășe

in numele tuturor participan- 
ților, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu l-a fost adresată, cu 
deosebit respect, 
de-a lua cuvîntul 
Congresului.

rugămintea 
în cadrul

alese sen- 
și stimă, a

tovară-

stimate 
Nicolae 

Ceaușescu, prin măsurile iniția
te și adoptate, ați asigurat po
porului, în calitatea sa de pro
prietar. producător și beneficiar 
a tot ceea ce se înfăptuiește în 
patria noastră, o democrație 
reală, pătrunsă de cel mai 
Îirofund umanism, ridicîndu-1 la 
nalta demnitate de făuritor de 

istorie, de participant nemijlo
cit la luarea tuturor hotărîrilor 
care privesc prezentul și viito
rul său, edificarea unei civi
lizații socialiste si comuniste pe 
pămîntul scumpei noastre patrii, 
liberă, suverană și independen
tă — Republica Socialistă 
România**.

In continuare, delegații au 
aprobat, în unanimitate, com
ponența prezidiului Congresu
lui.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în prezidiu au 
luat loc membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, conducători 
ai unor instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, 
scriitori, artiști plastici, compo
zitori, oameni de teatru, cadre 
din învățămînt, presă si radio- 
televiziune, secretari pentru 
problemele de propagandă ai 
Comitetelor județene de partid, 
secretari ai Comitetelor de partid 
și președinți al comitetelor sin
dicale din întreprinderi indus
triale, președinți al Comitetelor 
județene si municipale pentru 
cultură și educație socialistă, 
directori de case de cultură.

A fost adoptată, apoi, ordi
nea de zj a Congresului :

1. Raport privind înfăptuirea 
Programului ideologic al parti
dului. a hotărîrilor Congresului 
al XTII-lea. a orientărilor și 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitoare la îmbu
nătățirea și intensificarea acti
vității politico-ideologice și cul
tural-educative de formare a 
omului nou. participant activ la 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

2. Program de măsuri privind 
creșterea eficienței activității 
politico-educative și cultural- 
artistice în vederea formării și 
afirmării trăsăturilor moral- 
politice ale omului nou. con
structor conștient al socialismu
lui in România.

Au fost alese, totodată, cele
lalte organe de lucru — secre
tariatul Congresului, comisia de 
redactare a documentelor, sec
țiunile și prezidiile acestora. A 
fost aprobat, de asemenea, re
gulamentul de desfășurare a 
lucrărilor Congresului, care vor 
avea loc în plen și pe secțiuni.

La lucrări participă peste 
4150 de delegați desemnați dc 
conferințele județene care au 
precedat congresul și invitați — 
activiști de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și 
obștești, reprezentanți ai unor 
instituții și așezăminte de cul
tură, educație și artă, alte ca
dre t-: își desfășoară activitatea 
în domeniul politico-ideologic 
și cultural-educativ, oameni ai 
muncii din unități economice.

MARGARETA MUREȘAN. 
ÎNVINGĂTOARE iN TURNEUL OE ȘAH

DE LA BĂILE HERCULANE

Primit cu cele mai 
timente de dragoste 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, președintele Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste.

Cuvîntarea a fost urmărită cu 
cel mai viu interes, cu deplină 
satisfacție și aprobare, fiind 
subliniată, în repetate rînduri. 
cu puternice urale, aplauze și 
ovații.

Participanții au aclamat, din 
nou, eu înflăcărare pentru glo
riosul nostru partid comunist 
șj încercatul său conducător.

Un grup de pionieri Ș> șoimi 
ai patriei a urcat la prezidiu, 
oferind, cu afecțiune, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu buche
te de flori.

In această atmosferă de in
tensă vibrație patriotică, parti
cipanții Ia Congres au reafirmat 
voința fermă de a 
exemplar în viață 
orientările cuprinse 
tarea tovarășului _____
Ceaușescu, document de excep
țională valoare teoretică Și 
practică, ce se constituie într-un 
amplu program de acțiune pri
vind intensificarea și creșterea 
eficienței activității politico- 
ideologice șl cultural-educative, 
sporirea contribuției sale la 
educarea și formarea omului 
nou, Ia afirmarea lot mai pu
ternică a rolului conștiinței 
socialiste, revoluționare, a ma
selor de oameni ai muncii, ca 
însemnată forță motrice a pro
gresului, a înaintării țării pe 
calea edificării socialismului, a 
civilizației comuniste.

LUGOJ, 11 (pr 11 telefon). Du
minică șl luni. în Sala sporturi
lor din localitate, echipele repre
zentative masculine de volei ale 
României și Iugoslaviei au susți
nut două întîlniri amicale de 
pregătire *n vede-ea apropiatelor 
Campionate Europene din Belgia, 
în prima partidă voleibaliștii ro
mâni au învins cu 3—0 (13, 10, 16). 
după un joc viu disputat în toate 
cele trei seturi, cu deosebire în 
primul și în cel decisiv, olnd for
mația noastră a avut puterea de 
a reface de mal multe ori. In 
primul set. d" la 5—2 pentru e- 
chlpa României, .plavii" reușesc 
prin cîteva atacuri în forță și, 
mai ales, printr-o serie de blo
caje să ajungă la 11—6 în favoa
rea lor. Dou” Inspirate schimbări 
ale antrenorilor noștri (Căta-Chl- 
țlga preia rolul de coordonator de 

g la Pădurețu Iar Pralea ia locul 
g lui Ciontoș, noii intrați rămînînd 
g în teren pînă la sfîrșitul meciu- 
g lui). conduc la . o mal bună or- 
g ganiza e a jocului în ambele faze, 
g urmată firesc de egalitate pe ta- 
0 bela de scor; 11—11. Iugoslavii mai 
g încearcă o dată desprinderea, dar, 
g lupă i. 13. echipa noastră revi- 
g ne șl își adjudecă setul. In setul 
g II. după un egal la 4, la condu- 
g cere au fost numai ai noștri, 
g care s-au impus în variate slt.ua- 
g ! de joc și. astfel, au obținut 
g diferente apreciabile: 9—4. 13^-7,

g
tigat de formația română de 
la... 11—14. Cel de al doilea set, 
foarte strîns pe parcurs, a avut 
un final cu suspans, jucătorii 
noștri izbutind să-1 tranșeze în 
favoarea lor, după opt mingi de 
set. Voleibaliștii iugoslavi, mai 
atenți în fazele critice, au rupt 
echilibrul în setul următor, pe 
care și l-au adjudecat datorită 
în special cvartetului Caușe- 
vlci — Brdjovici — Dabici — 
Urnant. Eohipa noastră — în 
care s-au remarcat Dascălu, 
Constantin, Spînu și Ferariu — a 
acționat în continuare mult mai 
bine în ambele linii, obținînd 
victoria cu 3—1 (14, 12, —10, 9). 
Bun, arbitrajul prestat — în am
bele jocuri — de A. Dinicu și 
D. ■ Dobrescu.

George ROTARU

BĂILE HERCULANE (Ager- 
pres). Turneul internațional fe
minin de șah de la Băile Her- 
culane a fost ciștigat de ma
rea maestră internațională Mar
gareta Mureșan care a totali
zat 9 puncte din 11 posibile. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Smaranda Boicu (Româ
nia) 8,5 puncte. Nina Sitni
kova (U.R.S.S.) 7 p. Gabriela 
Stanciu (România) 6 p.. Euge
nia Ghindă (România). Johana 
Jagodzinska (Polonia), cîte 5,5 
p., Antye Riedel (R.D. Germa
nă), Natalia Titorenko (U.R.S.S.) 
cîte 5 p, Gertrude Baumstark, 
Ligia Jicman (ambele România), 
cîte 4,5 p., Nadejda Mitescu 
(România) 4 p și Eva Forgo 
(Ungaria) 1,5 p.

în ultima rundă Mureșan a 
învins-o pe Baumstark. Boicu 
pe Jicman, Riedel pe Forgo, 
Ghindă a ciștigat la Titorenko. 
Mitescu a pierdut la Jagodztns- 
ka. iar partida Stanciu — Sit
nikova s-a încheiat remiză.

REZULTATE DE VALOARE ALE ATLEȚ1LOR

transpune 
tezele și 
în cuvîn- 

Nicolae

In continuare, lucrările au 
fost conduse de tovarășa 
Tamara Dobrin, președinte al 
Biroului Executiv al Consiliu
lui Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

In cadrul dezbaterilor în plen 
asupra problemelor înscrise ne 
ordinea de zi au luat cuvîntul 
tovarășii Viorica Neculau, ad
junct al ministrului educației si 
invățămintului, Nicolae Croito- 
ru. secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., Du
mitru Radu Popescu, președin
tele Uniunii Scriitorilor. Ion 
Sasu, secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R.. Elena 
Pleșca, președinte al comitetu
lui sindicatului de la Combi
natul de fire si fibre sintetice 
Săvinești, județul Neamț. Petre 
Constantin, director general 
al Radioteleviziunii Române. 
Ioniță Năstase. secretar al Co
mitetului de partid, nresedinte 
ai consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea de 
mașini grele București. Hajdu 
Gyozo, scriitor, Florin Tănăses- 
cu, vicepreședinte al Comitetu
lui Național pentru Stiintă si 
Tehnologie, Dumitru Ionaș. vi
cepreședinte al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România. Valen
tin Băințan, dirijor al coruri
lor din Finteușul Mare si 
Ardusat, județul Maramureș, 
Victoria Bistriceanu, secretar al 
Comitetului județean Dolj al 
P.C.R., Stefan Stefănescu. di
rectorul Institutului de istorie 
„Nicolae Iorga“ — București.

In cursul după-amiezii, lu
crările s-au desfășurat în cele 
patru secțiuni ale Congresului : 
Secțiunea pentru problemele 
educației nolitioo-ideologîce si 
ale muncii Dolitice de masă • 
Secțiunea pentru actlvHale* 
cultural-edueativă s< artistic* 
desfășurată de instituțiile 
asezămintele de cultură : Sec
țiunea nentru nruiiien>"le cr0» 
Hei tehnico-stiîn*ifice de mas* • 
Secțiunea nentru nro’'i“m«'’" 
din domeniul nrescl. edituri
lor, radioului sî televiziunii.

Lucrările Congresului continuă.

£? 14—8 pînă la 15—10. Setul al trei- 
g lea șl ultimul 1-a arătat pe parte

nerii echipei române deciși să re
ducă din handicap. Ei au avut, 
de altfel avantaje importante pe 
tabela de sc<y: 10—6, 11—7. Din 
acest moment. însă, voleibaliștii 
români au o spectaculoasă reve
nire, egaltnd ia 11, apoi la 13, 14. 
15 și 16. Intr-un final de... „euro
pene", cu Dascălii și Spinu puși pe 
fapte mari (in blocaj. în atac și la 
serviciu: cite un punct direct !). 
ei cîștlgă setul și meciul.

Au jucat formațiile — ROMA
NȚA: Pădurețu iCăta-Chițlga),
Ciontoș (Pralea). Constantin 
(Pentelescu) S. Pop (Spînu), 
Dascălu, Șoica (Rotar); IUGOSLA
VIA: Ivanovici. Djurici (Dabici). 
Petrovici, Glinac (Bogoevskl). Ur
nant (Bășici. Brdjovici), Caușevicl.

Foarte disputată a fost și a 
doua partidă. Am văzut de 
data aceasta un set lung (pri
mul). cu răsturnări de scor, cîș-

i

Cîteva rezultate excelente in 
cadrul 
Koln : 
Ben 
s (la 
cordul 
vin Smith (SUA) 20,31 : 800 m : 
Billy Konchellah (Kenya) 
1:44,17 : 1500 m : Andi Bila 
(Somalia) 3:31,71, Mike Hillardt 
(Australia) 3:34,80 : 110 mg :
Arthur Blake (SUA) 13,32 ; 
400 mg : Herald Schmidt 47,60 
(la 12 sutimi de recordul eu
ropean) ; triplu: Robert Cannon 
(SUA) 16,92 m ; prăjină : 
Thierry Vigneron (Franța) 5,72 
m ; suliță : Mike Hill (M. Brit.) 
81,26 m. FEMEI : 100 m : Mar
lene Ottey-Page (Jamaica) 
10,93. Florence Griffith (SUA) 
10,96, Angela Isaienko (Cana
da) 10,97 ; 400 m : Ute Thimm 
(RFG) 50,82 ; 800 m : Sandra 
Gasser (Elveția) 1:59,82 ; 3000 
m : Lynne Williams (Canada) 
8:51,02 ; 400 mg : Debbie Flin- 
toff (Australia) 53,95 : înălți
me : Tamara Bîkova (URSS) 
1.95 m : lungime : Jennifer

concursului de la 
MASCULIN : 100 m :

Johnson (Canada) 9,95 
două sutimi de re- 
mondial) ; 200 m ; Cal

Innis (SUA) 6,81 m ; greutate : 
Helena Fibingerova (Cehoslo
vacia) 20,13 m.

Atletele românce Paula Ivan 
(8:57,21 la 3000 m). Văii Iones- 
cu (6,80 m la lungime) si Mi- 
liaela Loghin (19,56 m la greu
tate) s-au clasat ne locul doi.

JOCURILE

PANAMERICANE
Șl JOCURILE
PACIFICULUI

CAMPIONATELE EUROPENE DE NATAȚIE
(Urmare din pag. 1)

acest an în lupta cu cronome- 
trele, dar și cu partenere de 
valoare, converg spre credința 
într-un cu totul alt bilanț, decit 
>a ediția anterioară a C.E., de 
’a Sofia, unde nu am avut sa- 
isfacția cuceririi vreunei me

dalii. Chiar mîine (n.r. azi) 
Noemi Lung este favorită la 400 
n mixt, grație acelui excelent 
1:39,01, a altor rezultate pentru 
..fruntea** topului în cea 
complexă
Costache, campioană șl record
mană mondială la 50 m liber, 

__ țintește ascensiunea și pe suta 
de metri. Aceste două mari 
sportive vor fi secundate de 

g Andreea Sighiarto și, respectiv, 
g Luminița Dobrescu, debutante 

într-o competiție de asemenea 
Ș amploare la senioare. Tot marți, 
g are loc disputa cvartetelor fe- 
g mînine de 4X200 m liber, ștafe- 
g ta României definind al doilea 
0 timp în 1987. Urîndu-le fetelor 
g noastre un debut de bun augur, 
g să menționăm și celelalte pre- 
g zențe ale lor pe listele de în- 
g scrieri la Strasbourg. Luminița

Dobrescu și Stela Pura concu- 
g rează miercuri la 200 m liber.

i

g

mai
probă. Iar Tamara

Joi urcă pe bloc-starturl Noemi 
Lung șl Stela Pura — la 400 m 
liber. Anca Pătrășcoiu și Andre
ea Sighiarto — la 100 m spate, 
olus ștafeta de 4X100 m liber. 
Vineri, Stela Pura și Linia Co- 
pariu, celelalte debutante la im
portanta competiție — 100 m

fluture, Noemi Lung — serii la 
800 m liber. Sîmbătă, Noemi 
Lung și Anca Pătrășcoiu — 200 
m mixt, prima, foarte probabil 
— în finala de 800 m liber. In 
ultima zi, duminică, Noemi 
Lung, Stela Pura — 200 m flu
ture, Tamara Costache, Lumi
nița Dobrescu — 50 m liber, 
Anca Pătrășcoiu, Andreea Si
ghiarto — 200 m spate.

Azi (n.r. ieri), echipa de polo 
a României a jucat cu cea a 
R.F. Germania, una dintre ma
rile favorite ale C.E. O favorită 
care s-a impus cu 12—8 (3—2, 
4—3, 3—1, 2—2), Spre deosebire 
de jocul de debut cu Italia, cînd 
tactica a fost de a contracara 
jocul de atac al vicecampioanei 
mondiale, de această dată echi
pa noastră a evoluat mai des
chis, punînd deci mai mult preț 
pe ofensivă. Ceea ce avea să o 
coste insă în momentele de a- 
părare, cînd aplombul și deose
bita capacitate de atac a vest- 
germanilor s-au materializat în 
goluri ce au decis învingătoa- 
rea. Realizatori: Hagiu 3, Io- 
nescu 2, Gordan, Costrăș, Moi- 
ceanu, respectiv Stamm 
3, Fernandez 2, Ehrl și 
mann. Au condus corect 
(Iugoslavia) și Fjarstadt ___
dia). Mîine (n.r. azi) formația 
României întîlnește reprezenta
tiva Bulgariei. Duminică seara, 
tîrziu, campioana lumii, Iugosla
via, a ciștigat cu destulă greu
tate, 9—7, în fata naționalei 
Ungariei

INDIANAPOLIS. în - cadrul 
concursului de atletism al Jo
curilor panamericane, sporti
vul mexican Arturo Barrios a 
ciștigat cursa de 5 000 m, cu 
timpul de 13:31,40, americanul 
Raymond Pierre s-a situat pe 
primul loc în proba de 400 m 
— în 44,60, iar compatriotul său 
Mike Gonzales a terminat în
vingător la decatlon, cu un to
tal de 7 649 puncte.

Rezultate înregistrate în con
cursul de 
400 m liber :
(S.U.A.) — 3:54,44 ; 200 m bras: 
Jeff Kubiak (S.U.A.) — 2:17,62 J 
feminin : 100 m fluture : Ja- 
nel Jorgensen (S.U.A.) — 1:01, 
28 ; 100 m bras: Keltie Dug
gan (Canada) 1:12,46.

în turneul feminin de volei, 
selecționata Cubei a învins cu 
scorul de 3—0 (6, 7, 7) forma
ția Braziliei, iar în competiția 
masculină reprezentativa Cu
bei a dispus cu 3—0 (7, 4, 10) 
de. echipa Angentinei.

Intr-un meci contînd pentru 
turneul masculin de handbal, 
echipa S.U.A. 
27—21 (14—11) 
liei. ■

înot: masculin 1
Paul Robinson

a întrecut cu 
formația Brazi-

în cadrul Jocu-

5, Otto 
Theis- 

K1 arici 
(Sue-

BRISBANE.
rilor Pacificului. înotătorul a- 
merican David Wharton a ob
ținut un nou record mondial 
în proba de 400 m mixt, cu re
zultatul de 4:16,12 (v.r. Bau
mann — Canada. 4:17,41 din 
1984). Alte rezultate. Masculin : 
100 m ' ' -----
100 m 
400 m 
3:49,51,
Veach 2:01,38. Feminin : 800 m 
liber — Julie McDonald (Aus
tralia) 8:23.18 : 200 m spate — 
Nicole Livingstone (Australia) 
2:11,84 ; 100 m liber — Dara 
Torres 55.86; 100 m bras
— Alison Higson 1:09,92 ; 400 
m mixt — Janet Evans 4:44.99 : 
400 m liber — Janet Evans 
(toate din S.U.A.) 4:09.32.

liber — Biondi 49,73 ; 
bras — Davis 1:02,85 5 
liber — Matt Cetlinski

200 m spate — Dan

9 PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT • PE
automobilism • „Marele Pre

miu" al Austriei probă contînd 
pentru Campion vel Mondial re
zervat piloților de formula I, des
fășurat pe circuitul de la Zelt- 
weg, a fost ciștigat de englezul 
Nigel Mansell (,,Williams-Honda"), 
care a realizat o medie orară de 
".35,421 km. Pe locurile următoare 
s-au situat brazilianul Nelson 
Piquet („,Williams-Honda") și ita
lianul Tco F. bl („Ford"). In cla- 

g samentul general continuă să 
% conducă Nelson Piquet, cu 54 p. 
g urmat de coechipierul său Ayrton 
C- Senna — 43 p.

SCURT • PE SCURT 9
HOCHEI P’ GHEAȚA • La 

Mannheim echipa locală ERC a 
terminat la egalitate meciul cu 
reprezentativa Poloniei, 4—4 (2—1, 
1—2, 1—1).

HOCHEI PE IARBA A Meci a- 
mlcal, la Mosco a: U.R.S.S. — 
R.F.G. 1—1 (1—1).

PENTATLON MODERN • Cam
pionatul Mondial s-a încheiat în 
localitatea france-ă Moulins cu 
victoria sportivului Joel Bozou 
(Franța) — 5 462 puncte, urmat în 
clasamentul final de Milan Kad-

leo (Cehoslovacia) — 5 4S4 p și 
Laszlo Fabian (Ungaria) — 5 421 p.

TENIS • Turneul de la Mont
real a fost ciștigat de Ivan Lendl 
care a dispus cu 6—4, 7—6 de sue
dezul Stefan Edberg • Competi
ția feminină de la Los Angeles a 
revenit tinerei vest-germane Steffi 
Graf care a întrecut-o cu 6—3, 
6—4 pe Chris Evert (în semifinale, 
Evert a învins-o pe Navratilova, 
cu 6—2. 6—1, iar Graf pe Sabatini, 
cu 7—5, 7—5) • Finala turneului 
de la St. Vincente: Pedro Rebol
ledo — Francesco cancellotti 7—6, 
4—6, 6—3.
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