
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ÎN JUDEȚUL HARGHITA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a continuat, joi. vi
zita de lucru în Județul Har
ghita.

Intîlnirîle din această zi cu 
puternice colective de oameni 
ai muncii din întreprinderi ale 
municipiului Miercurea Ciuc au 
prilejuit analiza modului cum 
se acționează pentru îndepli
nirea planurilor și programe
lor de dezvoltare economico- 
socială, a măsurilor ce se im
pun în vederea ridicării la un 
nivel superior, de calitate și 
eficiență, a întregii activități.

La vizită au participat tova
rășii Emil Bobu și Silviu 
Curticeanu.

La sosirea la ÎNTREPRIN
DEREA DE TRACTOARE, pri
mul obiectiv al vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
întâmpinați cu cele mai calde 
Sentimente de dragoste și 
profundă considerație dc colec
tivul de muncitori, maiștri și 
ingineri.

In timpul 
general al 
informat pe

vizitei, secretarul 
partidului a fost 

_______  ... larg despre rezul
tatele obținute de constructorii 
de tractoare din Miercurea 
Ciuc, preocupările lor pentru 
îndeplinirea planului la toți in
dicatorii, creșterea producției 
la export, modernizarea conti
nuă a produselor și sporirea 
competitivității acestora.

Apreciind rezultatele obținute 
de constructorii de tractoare 
din Miercurea Ciuc, secretarul 
general al partidului a cerut 
să se acționeze in continuare 
pentru îmbunătățirea perfor
manțelor tehnico-funcționale și 
realizarea unor produse de o 
calitate și mai bună, creșterea 
competitivității acestora pe 
piața externă.

Luindu-și rămas bun de la 
constructorii de tractoare har- 
ghiteni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a urat noi suc
cese, multă sănătate și fericire.

Cuvintele secretarului general 
al partidului au găsit un 
profund ecou în rindul colec
tivului de oameni ai muncii de 
aici, care, prin Îndelungi a- 
plauze și aclamații, au expri
mat hotărîrea de a face totul 
pentru transpunerea neabătută 
în viață a orientărilor și indi
cațiilor primite cu acest prilej, 
pentru îndeplinirea, la un înalt 
nivel de calitate și eficiență, a 
sarcinilor de plan pe acest an 
și pe întregul cincinal.

In această entuziastă atmosfe
ră, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
luat loc într-o mașină deschi
să, îndreptindu-se spre urmă
torul obiectiv al vizitei.

Mii și mii de cetățeni ai 
nicipiului Miercurea Ciuc, ti
neri și vîrstnici, aflați dc-a 
lungul traseului parcurs, au sa
lutat cu multă căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
exprimind bucuria și 
ția de a-i avea, din 
oaspeți dragi.

Vizita în municipiul 
rea Ciuc a continuat 
TREPRINDEREA DE 
TAJE. In cadrul dialogului cu 
cadrele de conducere ale uni
tății și centralei industriale de 
profil, la care a participat și 
ministrul industriei ușoare, 
Marla Flucsă, au fost analizate 
problemele realizării de trico
taje cu grad mare de prelu
crare, mai competitive, mai 
bine valorificate pe piața ex
ternă.

In cadrul unei expoziții, au 
fost prezentate produse repre
zentative, realizate în concor
danță cu cerințele partenerilor 
din țară și de peste hotare.

Harnicele muncitoare de la 
această întreprindere au făcut 
o entuziastă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, i-au înconju
rat cu dragoste, le-au oferit 
flori și au exprimat profunda 
satisfacție pentru tot ceea ce 
se întreprinde în vederea dez
voltării continue a județului, 
a întregii țări.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au oprit în 
mai multe rînduri, au stat de 
vorbă cu muncitoarele, s-au in
teresat de munca și viața lor.

în încheierea vizitei, secreta
rul general al partidului a 
adresat colectivului întreprin
derii cele mai calde felicitări 
pentru rezultatele obținute în 
producție. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că este ne
cesar să fie continuată preocu
parea pentru îmbunătățirea ni
velului calitativ al produselor, 
pentru valorificarea lor cit mai 
bună, subliniind că prin creș
terea eficienței economice a în
treprinderii se asigură sporirea 
fondului de participare la be
neficii a fiecărui muncitor, a 
veniturilor celor ce muncesc, 
aceasta fiind calea de dezvol
tare socialistă, de ridicare a 
bunăstării materiale și spiri
tuale a întregii națiuni.

Vizita de lucru pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in ju
dețul Harghita s-a încheiat, 
joi, cu o mare adunare popu
lară.

ELENA CEAUȘESCU

Proletari din toate țările, unlțl-vi t
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COMPETENȚA ȘI PASIUNEA COLECTIVULUI
însemnări de la întreprinderea de Contactoare din Buzău

Dînd o înaltă apreciere te
zelor și ideilor de excepțională 
valoare teoretică și practică 
formulate în Expunerea și cu- 
vîntarea rostite de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, la șe
dințele Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. din 
29 aprilie și 6 mai, colectivul 
de muncă al întreprinderii dc 
Contactoare din Buzău își ori
entează toate eforturile către 
realizarea unor produse de ca
litate. Cum foarte bine ținea să 
sublinieze ing. Cristian Gonțes- 
cu, directorul acestei unități 
economice buzoiene, „calitatea 
muncii noastre rezidă în cali
tatea oamenilor cu care lucrăm, 
în competența și pasiunea do
vedite zi de zi“.

Se rostea un mare adevăr 
Pentru că, evaluîndu-și străda
niile, în funcție de competență 
și pasiune, cei peste 4 500 de 
muncitori și tehnicieni de la 
Contactoare Buzău reușesc să

realizeze produse de o mare 
competitivitate, în speță apara- 
taj electric. Dovadă: solicită
rile tot mai mari pe piața ex
ternă. Un indicator care spune 
mult, în eforturile pe care tre
buie să le facă toate colectivele 
de muncă din țara noastră pen
tru a aplica hotărîrile Congre
sului al XlII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului pri
vind trecerea de la dezvoltarea 
extensivă la cea Intensivă, tn 
toate domeniile.

La Contactoare Buzău, însă, 
avîntul tn muncă, în procesul 
de producție determină o abor
dare la fel de angajantă, de 
entuziastă și a celorlalte acti
vități din viața colectivului. Cea 
din sfera sportului ne-a inte
resat în mod deosebit.

Există aici, printr-o strînsă 
și rodnică conlucrare a Comite
tului sindicatului, Comitetului 
U.T.C. și consiliului asociației 
sportive, „o veritabilă mișcare 
sportivă de masă, care anga-

jcază toate secțiile și sectoarele 
de producție", remarcă tovarășa 
Polixenia Anghel, președinta 
Comitetului sindicatului. De 
cînd ? La întrebarea noastră, 
răspunsul vine ferm, fără nici 
o ezitare: „Dintotdeauna! Și a- 
ceasta nu numai pentru că 
sportul place, atrage masele de 
muncitori, ci, în același timp, 
pentru că toate lumea înțelege 
necesitatea mișcării, pornind dc 
la gimnastica în ateliere. Dacă 
vreți să vă convingeți...".

Și, într-adevăr. ne-am con
vins. vizionînd o „repriză" de 
gimnastică la locul de muncă, 
protagoniștii (cîteva sute I) fiind 
cel ce lucrează in Secția 
montaj-aparataj electric de 
joasă tensiune 
bobinaj. O activitate 
chegată. cu programe 
în raport cu nevoia

in 
electric 
atelierul de 

bine în- 
întocmite 
de a co-

Tiberiu STAMA
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în vederea meciurilor de fotbal de săptămina viitoare

REUNIREA LOTURILOR A ȘI OLIMPIC
Miine, pe stadionul „23 a selecționabililor noștri

Așa cum am mai anunțat, 
săptămîna viitoare echipa re
prezentativă A și cea olimpi
că vor susține meciuri în de
plasare. Prima reprezentativă 
va evolua la 1 iunie, la Am
sterdam, în compania selecțio
natei Glandei. Reprezentativa 
olimpică va juca, la 31 mai, 
la Dortmund, în compania se
lecționatei R.F. Germania, în 
cadrul preliminariilor pentru 
J.O. 1988.

în vederea acestor întîlniri, 
cele două loturi au fost con
vocate ieri la București. Astăzi, 
ambele loturi vor efectua an
trenamente.

Pentru astăzi este convocat, 
tot la București, și lotul de ti
neret. Cele trei loturi, cărora

II se va alătura divizionara A 
Rapid București, vor fi pre
zente, mîine, într-un atractiv 
cuplaj programat pe stadionul 
„23 August" din Capitală, după 
următorul program :

ORA 16: Lotul olimpic — 
Lotul de tineret.

ORA 18 : Lotul A — Rapid 
București.

Un prilej pentru amatorii de 
fotbal de a vedea la lucru în
tregul grup de selecționabili 
ai fotbalului nostru, precum și 
formația rapidistă, care a mar
cat o apreciată ascensiune în 
returul campionatului

Campionatele Naționale de box ale juniorilor

PRIMII EVIDENȚIAT! Al TEHNICIENILOR
Șl SPECTATORILOR

l’c marginea evoluției sportivilor noștri la „Mondialele** de popice (1)

SELECȚIEI Șl PREGĂTIRII TREBUIE SĂ LI SE ACORDE

O ATENȚIE CONSTANTĂ!
Țara noastră a participat 

pentru prima oară la Campio
natele Mondiale , de popice în 
1957, la Viena, cu o echipă 
masculină, reșițeanul Ion Mi- 
coroiu reușind atunci, în pofida 
calculelor hîrtiei, să devină 
campion al lumii. După acel 
răsunător succes, pe foile de 
arbitraj ale celei mai mari 
competiții internaționale au fi
gurat ambele noastre formații, 
învingînd adversari puternici, 
buni cunoscători ai tainelor jo
cului de popice, românii s-au 
numărat permanent, din 1962 și 
pînă la precedenta ediție, 
printre laureații „mondialelor", 
cu 23 de medalii de aur, 19 de 
argint șl 16 de bronz, ocupînd 
primul loc în clasamentul ge
neral pe națiuni al medaliilor. 
Prin urmare, am avut, nu în
cape nici o îndoială, sportivi 
competitivi la cel mai înalt 
nivel.

La recentele campionate, 
sportivii noștri n-au mai ur
cat, din păcate, pe podium Ia 
nici una din cele trei probe, 
echipa feminină coborînd față

de ediția anterioară de la Miin- 
chen (1986) de pe locul 2 pe 5, 
iar cea masculină de pe 4 pe 5. 
Poate că nu au bătut ai noștri 
pasul pe loc, ci au progresat 
alții, care la recenta competi
ție s-au acomodat mai rapid cu 
particularitățile pistelor, de alt
fel extrem de pretențioase și 
foarte sensibile la cele mai 
mici greșeli în lansarea bilei. 
Cert e că, handicapați și de 
o pregătire sumară cu materia
le corespunzătoare, de data a- 
ceasta popicarii noștri aliniați 
la „mondiale" nu ău ' ' 
tisfacție.

Dincoio de aspecte 
le-am numi obiective, 
voluție a majorității jucătoare
lor și jucătorilor noștri se da
torează mai mult unor cauze 
subiective. Să concretizăm. Spe
cialiștii federației au ales pen
tru trialuri sala Olimpia din 
Capitală, ale cărei piste au o 
duritate mai mare decît preve
de regulamentul internațional și 
decît o aveau pistele de con
curs de la „mondiale".

în prima etapă au fost încer-

câți mulți tineri, dintre care 
la Andrei Marian. Octavia Cio- 
cîrlan, Nineta Badea, ca și la 
alte talente s-a renunțat cu a- 
ceeași grabă cu care s-a apelat 
la ele. Reprezentativele femi
nine și masculine au susținut 
pe arena Olimpia o serie de 
teste cu selecționate similare, 
cîștigînd chiar la scor tn fața 
unor echipe clasate acum, la

Traian IOANIȚESCU
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GALAȚI, 26 (prin telefon). 
Pe ringul de la Arena Dunărea 
din localitate și-au dat întîl- 
nire cei mai buni boxeri ju
niori ai țării, pentru a-și dis
puta titlurile de campioni na
ționali (juniorii mari) și locu
rile fruntașe în Concursul Re
publican (al juniorilor mici). 
Au fost prezenți 143 de concu- 
renți, dintre care 79 juniori' 
mari și 64 mici, mulți dintre 
ei posesori ai unor calități fi
zice apreciabile, care însă nu 
în toate cazurile au putut fi 
valorificate datorită însușirilor 
tehnico-taotice mai reduse.

în momentul cînd apar aces
te rînduri, juniorii mici și-au 
disputat partidele semifinale 
ale Concursului Republican. 
Urmează să fie desemnați fi- 
naliștii Campionatelor Naționa
le, care se încheie sîmbătă 
seara.

Dintre cele 24 de meciuri se
mifinale, este greu să le a- 
mintim pe toate care au fost 
apreciate de spectatori. Aceasta 
pentru că unele au fost dispu
tate cu armele tehnicii, com
batanții demonstrînd că au a- 
cumulat un bagaj corespunzător 
de cunoștințe (în special la ca
tegoriile mici), dar publicului 
i-au plăcut și alte partide în 
care s-au schimbat extrem de 
multe lovituri, fără preocupare 
pentru apărare. Desigur, aceste 
minusuri sînt explicabile prin 
dorința arzătoare a tinerilor 
boxeri de a obține victoria, 
dar șl prin scurta lor expe
riență competiționalâ sau insu
ficienta pregătire tehnică.

Mihai TRANCA
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dat sa-

pe care 
slaba e-

De azi, la Mangalia FINALA PL IARĂ A „CUPEI ROMÂNIEI" LA OINĂ
• Intrată în tradiția sportu

lui nostru național, „Cupa 
României" la oină a reunit la 
start un număr sporit de e- 
chipe, multe înființate în acest 
an. Dintre sutele de partici
pante, 10 formații care au mers 
din victorie în victorie în eta
pele anterioare s-au calificat în 
finala pe țară, care va începe 
astăzi pe stadionul „23 Au
gust" din Mangalia. Iată prota
gonistele actualei ediții : Lami
norul Roman, Dinamo Bacău,

A.S.A. Constanța, Energia Rîm
nicelu (jud. Buzău), Viață Nouă 
Olteni (jud. Teleorman), Meta
lurgistul Sadu (jud. Gorj), Tri
colorul I.P.I.C. Baia Sprie, A- 
vîntul Frasin (jud. Suceava), 
C.P. București și I.P.A. Sibiu. 
Acestor formații li se va ală
tura deținătoarea trofeului, 
Dinamo București, calificată din 
oficiu. Jocurile se vor încheia 
duminică la amiază.
• Șl Campionatul juniorilor 

și școlarilor a ajuns în faza

finală, echipele Tricolorul 
I.P.I.C. Baia Sprie, Liceul A- 
groindustrial Cărei, I.P.A. Si
biu, Liceul Agroindustrial Si
ghișoara, Clubul sportiv sătesc 
al sectorului Agricol Ilfov. Li
ceul Agroindustrial Drăgășani, 
Viață Nouă Olteni (jud. Teleor
man), Școala Rîmnicelu (jud. 
Buzău). Școala Gherăești (jud. 
Neamț) și Olimpia Suceava ur- 
mlnd a se tntîlni la l și 5 iu
nie la Clmpulung Muscei pen
tru desemnarea campioanei.



UN REUȘIT EXPERIMENT BACAUAN
temlnin

IDEI NOI

aunoscu- 
Vasile 
opinii

BOGAT PROGRAM Azi fi mi ine, la Șf rândul Tineretului

Paradoxal voleiul 
băcăuan va coborî de pe pri
ma scenă la senioare (Știința 
nemaiavînd practlo. șanse de 
salvarei dar a urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiu
mului la junioare! Explicația 
succesului tinerelor jucătoa
re de ia C.S.Ș. Bacău (care 
anul trecut a cîștlgat titlul 
și la iunicare II) ni-1 oferă 
prlntr-o scrisoare, 
tul dascăl de volei 
Ghenadi. ale cărui 
despre o nouă viziune asu
pra pregătirii și jocului le-am 
publicat cu cîțiva 
ami în urmă £i ta
tă de care alțuspe- 
ciaHsti au manifes
tat rezerve, ca In 
tata oricărei eon • 
oepții no-i neexpe- 
rimenitate. (Vă a- 
mi.ntiU de disocierea 
cuiul de volei In : joc 
cîștigarea serviciului și 
la cîștigarea punctului, 
care o făcea atunci prof. V. 
Ghenadi?). El bine. acum 
practicianul șl teoreticianul 
băcăuan ne anunță că a por- 
”«t acest experiment în urmă 
eu trei ani cu această echipă 
de junioare care, recent. W Pi
tești. a cucerit — surprinză
tor pentru '* ——-
tlonal.

Reținem 
chipa... a 
tie de toc 
nătoare ___
plan internațional, caracteri
zată prin; participare activă 
a tuturor jucătoarelor în am
bele situații fundamentale, la 
cîștigarea serviciului si la 
cîștigarea punctului; joc com- 
binativ tn atac, cu pase „in 
urcare" — in față și ta spate 
(simultan) —. „la tatitalrc" 
sau pentru atac (frecvent) 
din linia a doua; apărare ac
tivă, bazată pe anticipare : 
serviciu și preluare din ser
viciu eficiente...

Acestea ar fi concretizările 
teorie! vlzînd eficiența ta-

multl

jo
ia 

joc 
pe

tltlul na-

din scrisoare: „E- 
dovedit o concep- 
modemă, asemă- 

celel afirmate pe 
caracteri-

struirii bazate pe modelarea 
jocului în concordantă cu 
structurile lui și cu exigen
tele pe plan international’. 
Pregătirea într-o astfel de 
concepție, arată V. Ghenadi, 
rezolvă două aspecte funda
mentale : 1) apelul la exer
cițiile obligatorii pentru fle
care ciclu de pregătire, în 
conformitate cu structura, 
conținutul și modelul de joc; 
2) dozarea cantitativă și ca
litativă a exercițiilor în con
cordantă cu modelul de joc. 
„Obiectivele instruirii tehni

co-tactice au 
structurate <1 
modelul jocului 
iu constat în : o 
timizarea jocului 
cîștigarea servi
ciului și a celui ia 
cîștigarea punctu

lui, fazele I și II. ou ac
țiunile aferente, precum și 
creșterea eficienței serviciu
lui șl preluării din serviciu... 
Pe baza acestei concep
ții de pregătire și joc s-a 
făcut, timp de trei ani, in
struirea de către subsemna
tul și prof. Florin Grapa, 
instruire " "
tă și Ia 
ridicat". 

Reușita 
conduce 
căuan 1_ ____ _____
concluzii: jocul activ șl 
viteză în atac ; .
urcare, la întîlnire șl în linia 
a H-a) trebuie învățat cu
prioritate, ca joc de bază, tn- 
cepînd de la Juniori n șl 
continuat la juniori I; întrea
ga structură organ izatorlcâ-
metodlcă a instruiri! șl pre- 
gătivii tehnicienilor ” '
această 
pună în

Obiect
I.E.F.S..
antrenorilor, cabinetele me
todice și tehnicienii înșiși...

AL CĂLĂREȚILOR
DEBUT IN COMPETIȚIA SPE

CIALIȘTILOR IN DRESAJ
După disputarea primei etape a 

Campionatului Național in pro
bele de obstacole (juniori și se
niori), întreceri care au avut loc 
la Craiova și Lugoj, este rindul 
specialiștilor in dresaj să intre 
în competiție, ei disputîndu-și 
întîietatea, sîmbătă șl duminică, 
la baza hipică a clubului Steaua. 
In program figurează probe la 
categoriile „Sf. Gheorghe". Ma
rele Premiu și Intermediar I șl 
II. Se vor afla in < 
printre alții. Gheorghe 
Radu
Anca

„CUPA TRIUMF“
Sezonul competițional în aer 

liber al săritorilor în apă este 
inaugurat prin „Cupa Triumf", 
care se desfășoară azi șl mîi
ne, la Ștrandul Tineretului din 
Capitală. La întreceri au fost 
invitați sportivi din Capitală și 
din țară, precum șl de la T.S.C. 
Berlin. Concursul, organizat de

LA SĂRITURI
C.S.Ș. Triumf, se va desfășura 
pe patru categorii de vîrstă : 
12, 13, 14 și 15 ani.

Programul competiției — vi
neri, de la ora 15 : trambulină 
3 m băieți, platformă fete ; 
sîmbătă, de la ora 15 : trambu
lină 3 m fete, platformă băieți.

C2

competiție,
........ _ i Nicolae, 

Mar'coci, Maiius Curteanu, 
Bogdan ș.a.

UN PUNCT DE 
ATRACȚIE : „CUPA

AGRONOMIA"

baza hipică a Stațiunii Di-

PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI DE KARTING

prof. _____ _______
condusă cu exigen- 

i parametri de efort 
adaugă V. Ghenadi. 

> experimentului îl 
pe specialistul bă

la două importante 
în 

(cu pase în

să preia 
Si să oconcepție 

aplicare, 
de studiu 
Colegiul central al

pentru

Aurelian BREBEANU

La______— _ __
dactice Experimentale Belciugate- 
le, asociația sportivă a Institu
tului Agronomic „N. Bălcescu" 
din București organizează, azi și 
mîine, un atractiv concurs de 
obstacole dotat cu „Cupa Agro
nomia". La această a doua ediție 
a întrecerii vor participa sportivi 
fruntași de la Steaua, Dinamo, 
Olimpia București, A.S. Jegălia, 
Recolta Voluntari și, bineînțeles, 
Agronomia. Va fi un binevenit 
prilej pentru studenții institutu
lui și pentru numeroșii iubitori 
ai călăriel de a urmări pe cîțiva 
dintre cei mal buni 
printre care se vor afla Mariana 
Moisei, Mircea Neagu, Valentin 
Velea, Ioana David, Ștefan Stoi
ca, Vasile Chiscop, Radu Ilioi, 
Dan Cazac. Vasile Manolache, 
Mihal Aluneanu, Claudiu
Gheorghe șa. De aseme
nea, Dania Longo și Gabriela 
Neagu vor face demonstrații de 
dresaj. Programul (vineri și sîm
bătă, de la ora 14), cuprinde 
probe de cat. ușoară și barerna 
A la cronometru.

sportivi,
Valentin

CALITATEA - INDICATORUL CARE MASO ARA COMPETENȚA
•Urmare din pag 1)

recta sau elimina unele defi
ciențe fizice, cu instructori vo
luntari școlarizați și „cu re
zultate superioare în planul 
producției", ne face precizarea 
de rigoare șeful secției, ing. 
Mircea Ciobanu.

La uzina} montaj-utilaj sau 
la uzina) montaj-matrițe, repri
ze la fel de interesante, de a- 
nlmate șl — cum am aflat — 
cu rezultate care impun aten
ției perfecționarea continuă a 
programului de exerciții.

Nu mai stăruim. Ne atrage

atenția o altă latură a activi
tății de cuprindere a maselor 
de oameni ai muncii și tehni
cienilor de aici în sport. Prin 
fotbal, volei, rugby, tenis de 
cîmp, handbal și șah, ca să a- 
mintim doar cîteva din discipli
nele mult îndrăgite la Contac- 
toare Buzău. Sigur, fotbal în 
primul rînd, cu participant de 
ordinul sutelor în campionate. 
Aceiași pasionați ai acestui 
sport, în frunte cu matrițerul 
Gheorghe Diaconescu de la 
Prese 1 și ctc-istul Liviu 
Andronachc, au răspuns apelu
lui conducerii întreprinderii și

al Comitetului de partid de a 
prelua stadionul din Micro 14. 
Prin muncă patriotică, fotbaliș
tii de la Contactoare Buzău, 
ceilalți iubitori ai sportului de 
aici (și, desigur, și din alte u- 
nități ' ’ ' ”
vor da 
încă un complex 
lîngă cele existente.
lucrare grea, dar dorim să o 
realizăm la parametrii 
tivi ai... colectivului 
ne asigură ing. Gh. Manole, 
președintele asociației sportive.

Calitate, iată, realizează și 
rugbyștii : după un început oa-

Buzău,

economice ale orașului) 
la iveală, cît de curînd, 

sportiv pe 
„Este o

calita- 
nostru“,

I

I
*

I
*

I
*

I
I
*

I
*

Cartodromul din Galați a găz
duit etapa I a Campionatului Na
țional de karting, la viteză ți 
anduranță. Au *' ' 
sportivi din 34 
ciații sportive, 
l-a vliteză : 
țional : l.
(IPA Sibiu) 
talul Sighișoara) 3. V.

_. ____ i și
participat 189 de 

de cluburi șl aso- 
latâ rezulta tele : 

Clasa
M.

2. C.

50 Na- 
Natanaln 

Pop (Me- 
___  __________ — -. Constan
tin (UTB). Cădeți: 1. F. Constan- 
tinescu (UTB) 2. C. Jelaehe (IRA 
Tecuci) 3. E. Ivaneiu (Hidroteh
nica Constanța) 80 Sport: 1. C. 
Rusu (UTB) 2. M. Ciorbă (UTB) 
3. M. Ostoin (LIA Timiș). 125: 1. 
L. ștefan (Metalul Tirgu Secu
iesc) 2. M. Roșea (Danubius Ga
lați) 3. D. Iepure (Danubius Ga-

lăți). 250 : 1. A. Georgy (Metalul 
Tirgu Secuiesc) 2. ”
(LIA Timiș) 3. 
(CJAK Sibiu). Fete : 
Schesler (Unio Satu 
Elena Baciu (UTB) 
Cătinean (Invățămlnt 
reș). Echipe : 1. UTB 
biu 3. cmak București.

La anduranță (105 participant!): 
1. D. Velicu + FI. Lalcu (CMAK 
București 2. C. Rusu + 
(UTB) 3. A. Tănaoe + ----------

team (Danubius Galați). Echipe : 
1. CMAK București 2. 
Galați 3. TRA Tecuci 
Galați.

Muilner 
Săicean

E.
V. ______

1. Gabriela 
Marc)
3. Iolanda 
Tirgu Mu-
2. IPA Si-

2.

G. Graeff 
M. Mun-

Danubius 
+ CJAK

Tclemac SIHIUPOL coresp.

NAȚIONALELE DE BOX ALE JUNIORILOR
(Urmare din pag 1)

Dintre juniorii mici care s-au 
remarcat îi amintim pe Aurel 
Sas (U.M. Timișoara), Iulian 
Ciobanu (C.S.M. 
lian Trancă 
Ghcorghe Iancu 
Vilcea), Irinel

Iulian
Craiova), Iu- 

(C.S. Brăila). 
(Chimistul Rm. 
Ștefan (C.F.R.

recum timid în Divizia A, pri
ma grupă valorică, în prezent 
ei se află 
podium. în 
can nu se 
categoria I 
la handbal, 
re de aici, 
vizia B, nu 
gata să reia tentativa, la fel 
ca și tehniciană Paula Cocor, 
finalistă la Crosul 
muncitori de la Alba 
bițioasă de a deveni 
cunoscută și peste 
județului.

Așadar, strădanii, 
căutări, mult așteptate împli
niri și în sport a celor mai 
buni de la Contactoare Buzău, 
a celor mai pasionați.

în disputa pentru 
șah, Adrian Buciș- 
mai mulțumește cu 
de clasificare, iar 
tinerele muncitoa- 
la un pas de Di- 

de mult, sînt

tinerilor 
Iulia, ara- 
o fondistă 
„hotarele"

eforturi,

AUTOMOBILISM. „filtru total" ia 
finele concursului de viteză pe circuit de 
la Reșița. Cu alte cuvinte. In garajul par
cului închis a avut >ce o verificare minu
țioasă a nu mai puțin de 14 mașini suspec
tate a nu fi tocmai In litera regulamentu
lui (la grupa A. se ajunsese la un mo
ment dat pînă la mașina clasată pe locu’ 
71). Cu fiecare mașină desfăcută se auzea 
încă un verdict de descalificare dat de exi
genta comisie tehnică: astfel, pe rînd au 
fost „scoși" din concurs Gheorghe Preo
teasa Petre COjocaru. Ovidiu Mazilu, Dinu 
Silviu ș.a.m.d., ajungîndu-se la un mo
ment dat în situația de a ne pune între
barea... dacă va mal avea cine să urce pe 
podium I Pînă la urmă, comisia și-a revi
zuit părerile, fiind exclus numai Dinu 
Silviu. Fapt pentru care schimbăm între
barea: cum este posibilă o asemenea 
cilație. de la total neregulamentar la 
fect regulamentar în Interval de mal

os- 
per- 
pu-

RIA băimăreană a fost alături de Minaur 
chiar șl în momentele cele mai grele ale 
meciului, astfel că la conferința de presă 
nu ni s-a părut exagerată afirmația lui 
Lascăr Pană: „Am avut în admirabilul 
public un al optulea jucător. Ajutorul său 
a fost inestimabil și mulțumesc din toată 
inima spectatorilor". • LA SFlRȘlTUL 
MECIULUI, Liviu Pavel, eroul din sa'a 
„Dacia", a fost purtat pe brațe de colegii 
săi, iar în timpul vizionării pe video a 
partidei, felicitările idresate tînăruiul și 
talentatului component al echipei nu mai 
conteneau. • INGINERUL ELECTRONIST 
Carol Molnar, care s-a dovedit și un ade
vărat... specialist In realizarea mal multor 
filme în care a jucat Minaur, a primit so- 

săptămîni, 
vedea me- 
a viziona 
tineretului 

programate

licitări ca, în decursul acestei 
să ofere celor ce nu au putut 
ciul duminică, posibilitatea de 
pelicula la Casa de cultură a 
din Baia Mare. Spectacolele

cealaltă — de arbitrul Gh. Stoica peste re
gulamentarele 80 nl se pare cel puțin o 
exagerare. Prelungiți — prelungiri. dar 
nici chiar așa. • CA DE OBICEI, înaintea 
partidelor din Ghencea. pe atît de Îmbie
torul gazon intră echipe de copil, care in
cintă spectatorii. Sînt elevii lui R. Durbac 
șl P. Iliescu, precum și al mereu entuzias
tului I. Dancfu, pensionarul de azi. Intre 
copii, a impresionat duminică, inclusiv 
prin ... statură, fiul lat Fiți Balaș. Vi-1 mai 
amintiți pe apreciatul halterofil de altăda
tă ? • „CE SCLIPIRI poate avea acest 
Gomoescu !“, exclama I. Fodor, fost cu
noscut rugbyst. De acord, ba chiar mai 
mult: mijlocașul buzolan, acum la 28 de 
ani. poate fi socotit cel mal In formă 
deml al momentului. • „RECORDUL" nu 
a fost dus mai departe. E vorba despre 
șirul de înfrîngeri ale universitarilor bucu- 
reșteni, rămas la cifra...
Sportul a reușit

_____  17! Iar dacă 
duminică prima victorie

țin de o oră? Intr-un sport în care, cre
deam, nu e loc de tocmeală... 
CURENȚ1 din R.D. Germană 
zențl în proba de easter, și 
la circuit, în scopul de a face 
tiție generală înaintea Cupei

• DOI CON- 
au fost pre
ia coastă, șl 
o utilă repe- 

„______  _______ ___ Prietenia, de
duminică. Au lăsat o bună impresie, prin 
minuțiozitatea cu care și-au pregătit ma
șinile. prin tenacitatea cu care au concu- 

interes la
șinile, prin tenacitatea cu care 
rat. Două prezențe așteptate cu 
apropiatul start. (S. .*.).

BASCHET. IN SERIA A DOUA 
lui de calificare pentru Divizia

a turneu- 
---------- --------- ---------  B s-a în

scris șl echipa Academia Militară Mecanică 
Fină II București. Pînă aici, nimic deose
bit. Dar faptul că din formația respectivă 
fac parte un maestru emerit al sportului. 
Radu Diaconescu, și doi maeștri ai sportu
lui — Vasile Popa șl Nicolae Pirșu — 
spune de acum ceva. Ceilalți jucători sînt 
juniori, iar printre ei îl aflăm pe Răzvan 
Diaconescu, nimeni altul decît... fiul apre
ciatului internațional de acum un deceniu. 
Altfel spus, zicala cu „pomul și așchia" se 
potrivește ca o mănușă. (D. ST.).

HANDBAL, cîteva „instantanee * 
așa cum s-au succedat ele în finala de la 
Baia Mare a „Cupei I.H.F." • NU ÎNCE
PUSE incă partida cind în tribune un 
taragotlst a început să cînte, în ropote de 
aplauze, duioasa melodie „Cîtu-i Maramu- 
reșu’“. A urmat apoi o mică defilare în 
cortegiul căreia conducătorul delegației 
sovietice, înconjurat de tinere îmbrăcate 
în costume maramureșene, a adus trofeul 
în sală. Cupa a fost apoi depusă pe un 
piedestal, rămînînd la vedere pe toată 
durata partidei și fiind... obiectul de atrac
ție pentru zeci de fote reporteri. • GALE-

în fiecare zi pînă simbătă, se vor bucura 
de mare succes, precedentul fiind creat : 
săptămîna trecută, mii de băimărenl 
văzut pe video partida înregistrată 
Kaunas. (I. Gv.).

au 
la

LUPTE. EXTREM de grea misiunea arbi
trului reșițean Ion Ionescu, care a condus 
partidele programate în etapa de dumini
că, în sala de antrenament a clubului Stea
ua, dintre formațiile Muscelul Cîmpulung, 
Construcția București I.M.U. Medgidia șl 
I.M.G. București. Au fost meciuri cu... 
seîntei pe saltea, dar șl în afara spațiului 
de luptă. Fără să intrăm în probleme de 
amănunt în legătură cu arbitrajul, tre
buie să spunem că unii antrenori și-au ma
nifestat în mod nepermis dezacordul cu 
unele decizii, insultînd corpul de oficiali. 
Pentru asemenea abateri, arbitrul principal 
I. Ionescu a fost nevoit să intervină cu 
fermitate, eliminîndu-i din jurul saltelelor 
pe antrenorii Petre Stroe (Construcția) și 
Gheorghe Grigore (I.M.U. Medgidia), cei 
mai turbulent! dintre ei. Apreciem că la 
asemenea reuniuni, la care se poale an
ticipa posibilitatea dezlănțuirii pasiunilor 
participanțllor, ar fi necesară prezența unor 
oameni cu autoritate din cadrul federa
ției de specialitate. Mal trebuie amintit Și 
faptul că nici corpul de oficiali n-a fost 
prezent în totalitate. De aici, firește, au 
urmat și celelalte neajunsuri... (M. Tr.).

RUGBY. AU FOST, ce-i drept, destule 
întreruperi în meciul Steaua — Contactoa- 
re Buzău. Dar de la această realitate și 
pînă la cele 15 (clnsprezece!) minute dic
tate — șase în prima repriză, nouă în

din actualul campionat un succes fără un 
precedent de care să ne amintim este cel 
al petroșenenllor în fața dinamoviștilor, în 
Capitală. Apropo de echipa din Vaiea Jiu
lui: ea deține un al* fel de record — al 
egalităților în campionat, 5 la număr 
(G. R.).

TENIS FRUMOASE, promițătoare com
portările copilelor (13 ani) Cătălina Cris- 
tea (Dinamo) șl Ana Maria Hartweg (E- 
lectrlca Timișoara) la „Cupa Steaua": pri
ma a pierdut în trei seturi la junioara 
Claudia Neacșu (Steaua), a doua, după ce 
a învins-o pe Adela Tache (Progresul, și 
ea junioară), abia a cedat în fata Roxa- 
nei Răduleseu, în trei seturi. Așteptăm să 
confirme. • NEJUSTIFICAT abandonul 
senioarei Otilia Pop. la scorul de 1—4 în... 
primul set al meciului cu tînăra reșlțeancă 
Simona Petru... - - — - - "
lista celor care 
„Cupa Steaua"! 
jucători au fost 
juniori și chiar_ ____  ________ ___
lor? Bineînțeles, neputința de a reuși, 
concurs, C’
portare în teren este inacceptabilă.
Enona Crlstea (TCB), Râul Crlstescu (Vic
toria CCIAG), Andrei Pavel (CSȘ 2 Petro- 
mar Constanța), Toma Butaru (CSS Ar
geș). Bela Mozeș (Dinamo Brașov), Alexan
dru Răduleseu (TCB' și Helge Friilin (Di
namo Brașov) trebuie cu siguranță, înain
te de toate, să-și desăvîrșească măiestria 
sportivă! Ultimii doi 
puncte penalizare și. 
tului, la următoarele 
fi spectatori. (D. S.).

• MULT PREA ’ LUNGA 
au primit avertismente ia 
Nu mai puțin de șapte 
în această situație, toți 
copii .. Motivele supărării 

_ __________ ____ ;i, în 
.mingile" dorite. O astfel de coni- 

____ Iar

au acumulat peste 10 
conform re.gulamen- 

trel concursuri vor

Timișoara), Claudiu Mușat (Me
canică Fină Buc.), Ion Aliuță 
(Rapid), Cristian Dumitrescu 
(Construcția Buc.), Adrian Pre
da (S.C. Muscelul), Narcis Sîr- 
bu (Construcția Buc.), Emilian 
Neagu (Metalurgistul Cugir), 
victorioși în cele două reuniuni 
semifinale.

Dintre ceilalți participant la 
Concursul Republican de ju
niori mici îi mai amintim pe 
Marian Stoica (Mecanică Fină 
Buc.), Dan Simionică (Voința 
Iași), Eugen Leoreanu (Ceah
lăul P. Neamț), Șandor Totb 
(Metalul Salonta), Iulian Moisa 
(Voința Iași), Daniel Oltcanu 
(C.S.M. Sibiu), Dumitru Rădă
cină (Steaua), Constantin Ște
fan (Voința Drobeta Tr Seve
rin), Mihai Danilov 
Iași). Doru Gimbiiluț 
Zalău), Petrică Stoica 
strucția Buc.).

(Voința 
(C.S.M.

(Con-
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pentru 
municipal 
organizes 
programul

MASCUI 
cău — w 
Arctic Gă 
șov 23—2 
Jen — I
Independe 
ASA TJiiz 
iiRt/Jfwiu 
27—24. CS 
ca Constas
1. Tractor 
Buzău 42 
Molidosin

ACT

• INTRE 
Gijun (Spa 
Campionatu 
activ. In a 
întrecere, j 
zlție cîte 3 
re pentru f 
ma <ulitie 
tițil ^Jlrttin 
va fi repr 
lot de juci 
Florin Ghc 
naționali ă 
ștefanov si 
nor; Em. R
• A VII 

naiului Fe. 
organizat î 
ția sportivi 
mată între 
rea preved 
categoriile, 
lor posibili 
mele, de 1 
înscrieri 
I.T.B. din 
13.76.35).
• TOT 

un nou c 
C.S. Metal 
Metalul" s 
ceri pentru 
neclaslflcai 
curs sped; 
juniorilor, 
la 27 mai, 
latorul. di i

CLU 
REȘTI 
cursuri 
înot p
pînd d 
Bazinu 
mul zi 
rele 13

Consillul Municipal București 
Sport. Împreună ou Cabinetul 
ideologică si politico-educativă. 
Cabinetul municipal. în oadirui
nară 9 cadrelor din asooiațli sportive, di 
locale pentru educație fizică șl sport, dez 

„Gîndlrea realistă, constructivă profun 
secretarului general al partidului, tovarășu
cu privire ta evoluția vieții internațional 
raportului mondial de forțe. Politica exte 
borare a partidului și statutul nostru".

Acțiunea va avea loc la sediul Cabi 
tru 
nei 
tid.

activitatea ideologică si polltico-ed
nr. 8. ia orele 12. și la ea vor pârtie 
de stat si publiciști.

MINISTERUL TURIS
Anunț

Accesul în DELTA DUNĂRII al turiști 
pe cont propriu, fără servicii rezervate 
turism, se face numai prin punctele:

TULCEA 1 — pontoancle de la hote
TULCEA 2 — pontoanele Navrom de 

și numai pe bază de permis-autorizați 
berate de :

• Agenția de turism Tulcea. strada 
fon 11607 — 14720

• Punctul turistic din gara fluvială 
tului nr. 38.

Contravenienții vor fi sancționați conf

ADMINISTRAȚIA DT SUI IOIO-PRONOS
• CIȘT1GURILE TRAGERII 

LOTO DIN 20 MAI 1988. Cat. 1 : 
3 variante 100% a 42.073 lei și 1 
variantă 25% a 10.518 ici; cat. 2: 
12,25 a 6.697 lei; cat. 3 : 20,25 a 
4.051 lei; cat 4 : 30,50 a 2.690 lei; 
cat. 5: 134,50 a 610 lei; cat. 6: 
289,00 a 284 lei; cat. X: 1719,75 a 
100 lei. Participant!!: Tirlescu 
Vergillu, Dumitrescu Victoria și 
Comăncscu Constanța, toți din 
orașul Cîmpu'ung-Mușeei, județul 
Argeș, au cîștlgat, fiecare, cite 
42.073 lei. Li numerar.

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri. 27 mai, va avea 
loc în București. în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, înce- 
pînd de la ora 15,50. Aspecte 
(de la desfășurarea tragerii vor 
fi transmise la radio, pe progra
mul I, la ora 16,35. Numsrele ex
trase vor ii radiodifuzate și în 
reluare, pe același program, la 
ora 23,05 si mîine, sîmbătă, la 
ora 8,55. După desfășurarea tra-

gcril va r 
Ir.trarea li 

tt Nu i 
TRAGERE 
TO care ii 
curs, la c 
guri const ii 
curs!! pest< 
sume de 1 
variabile. ‘ 
la dispoziți 
rea blletelo 

ft Consen 
par icipa ui 
In concurs, 
duminică, 2 
Iași — F.C 
tromures — 
Timiș» ara - 
— Lazio ; î 
za ; 6. Bre 
Catanzaro ■ 
mo.ncse — 
Trlestina ; : 
nodettese : 
letta ; 12. T 
Udtnese —
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desfășoară 
de șan- 
formă de 
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u 
te . __
tldă. La pri
nd jpmpr-
a 4țb>astră 
e următorul 
■ele maestru 
ieșirii lnter- 
îdă, Parik 
jișor (antre-

i a tradițlo- 
ist de vară 
i de asocla- 
sste progra- 
lie. întrece- 
>entru toate 
participau țl- 
obține nor
ia maestru, 

ce la sala 
ani 21 (tel.

'ALA începe 
organizarea 

rul „Cupei 
iășura între- 
clasificați și 
și un con- 

; copiilor șl 
ia are loc 
sala Calcu- 

eoembrie 21.

INIȚIERE
D BUCU- 
[anizează 
țlere la 
iii, înce- 

mai, în 
Progra- 

între o-

;■ Multă 
■! părerea

vreme domnit 
eronată că șahul fe-

;■ minin suportă un anume
< handicap valoric față de cel

masculin, că este mai puțin 
spectaculos. Dimpotrivă, am 
spune, șahul fetelor este mai 
totdeauna deschis, foarte a- 
nimat, oferind un spectacol 
interesant. Aceasta este, în 

l, o trăsătură caracte- 
. „ pentru șahistele 

fruntașe din România.
O exponentă a acestui stil 

atractiv este marea maestră 
Elisabeta Polihroniade, mul
tiplă campioană a țării 
noastre, componentă de ba
ză a echipei naționale o- 
limpice. Iat-o, în poziția pre
zentată În rubrica prece
dentă (alb — Rhl, Db3, Ta5, 
fl, Ne2, e3, Cc2, Pa2, b4, d5, 
f2, g2, h3; negru — RgS, 
De7, Ta8, f8, Nc8, g7, Ce5, 
Pa7, d6, e4, g6, h7), condu-

■I special, 
î< ristică

Ji cînd cu aplomb negrele 6pre 
victorie: 1...CI3! (un sâcri-

I
ficiu de figură, în vederea 
activizării atacului asupra 
rocadei albe, insuficient 
protejată) 2.N:f3 (la 2.g:f3 
e:f3 scopul este imediat a- 
tlns...) 2...e:f3 (se amenință 
puternic Dh4) 3.Nd4 (ușu
rează, aparent, defensiva) 
3...N:d4 4.C:d4 f;g2+ ! (asal
tul final) 5.R:g2 De4+ 6.Cf3 
N:h3-H și acum, prin breșa

4 creată, piesele negre vor 
? pătrunde pe liniile deschise 
5 pînă la mat. Așa s-a înche-
Sw

SERIA I SERIA a Il-o

SERIA a lll-a

SP&IB

BOCȘA DACIA

24 cj 
(min.
86),

89).

OLIMPIA 
: Bedrea-

ȚÎKNAVLNl 
ZALAU 2—0 (9—8) 
63) și Cenan (min.

IERI,
TEMPO I

VÎLCEA - 
4—0 (1—0) : TU- 

6). Ancuța (mta. 
nin. 49) șl Clurcă

. _ MUNCITO-
1—0 (0—0) : Din

CAREI - GLORIA
Gcrsten-

respectlv Bo-
— C.S.M. RE- 
Crăeîun (min.
(min. 66 din

BIHOR ORADEA — STI- 
ARIEȘUL TURDA *—«

Ile (min. 23), Culcear

„ Gh. 
P. Fuchs, I. Ducan, 

I. Ghișa, I. Mibnea,

Relatări de la O. Nemeș.
Mornăilă, ” - ■
T. Țăranii, ___
E, Herman si V. Purice.

BlRLAD — UNIREA 
4—1 (2—0) ; Basalîc
man. 61 din 11 m),

23) Dumitrache II 
respectiv Constantin

Nour. N ștefan, C. Crețu, 
Popovici, Nușa Demlan, Gh. Ar- 
senie, N. Străjan, M. Verzescu, 
I. Toma, E. Teirău)

IN DIVIZIA B

INTRE VESTIAR.
Radu VOIA Kăducanu. 

frumoasă, 
promisiunii, 
calificat în

noastre a stîrnit 
iar 

la

i> « d «fg R

O 
eu 

ca- 
tur-

lat partida Katarina Nika — 
Elisabeta Polihroniade, ju
cată recent la Turneul „A- 
kropolis" de la Atena, unde 
șahista română s-a clasat 
printre fruntașe.

Cu cîteva zile în urmă, a 
luat sfîrșit Turneul interna
țional de. șah al României. 
Din fișele partidelor dispu
tate la Eforie Nord am ales 
o foarte frumoasă combina
ție, cu care maestrul inter
național Mihai Ghindă a în
cheiat victorios în fața ma
relui maestru sovietic Ev- 
gheni Vasiukov. Și aici ju
cătorul cu negrele, în atac, 
oferă important material în 
schimbul unor linii deschise 
și tempouri. Enunțul noii 
noastre diagrame este, așa
dar : negrul mută și cîștigă!

TE DIN DIVIZIILE B
r xi a)

I: IMU Ba- 
ISîUl 35—23, 
icterul Bra- 
ihava Telea- 
:orghe 31—25, 
i Mîrșa —
ȚSteula torul 

TIoi zești 
- Hidrotebni- 
.> clasament: 
46 p, 2. AS A. 
:raj +12), 3. 
()... II. ?SM

• «'r*»*^VVS

i'izică si 
ctivi'tatea 
' mai, la 
ătire lu- 
i consilii 
tema : 

on ars a 
eaușcscu, 
>ranc. a 

și cola-

tel pen- 
^pover- 
de par-

Borzești 37 p 12. Hidrotehnica 36 
p; seria a H-a : Uni-3 Satu Mare
— Constructorul Arad 21—13, 
Constructorul Oradea — Metalul 
Lugoj 27—23, Tehnometal Odorhei
— Comerțul Sînnlcolau Mare 
26—23, Metalul Hunedoara — Au
toturisme Timișoara 33—26 Strun
gul Arad — Mecanica Oradea 
25—19, Utilajul Știința Petroșani
— Minaur II Cavnio 23—33. In 
clasament : 1. Com?rțul 47 p, 2. 
Strungul 42 p, 3. Autoturisme 11 
p... 11. Tehnomctal Odorhei 39 p, 
12. Utilajul 31 p. FEMININ, seria 
I : Mecanică Fină București — 
Argetex Pitești 26-16/ Filaiura 
Focșani — Re Ionul Săvinești 
23—18, Chimia' Brăila — Textila 
Buhuși 25—35, CSM Sf. Gheorghe
— Metalul Plopeni 31—13, Cetatea 
Tg. Neamț — IT București 11—10, 
Precizia Vaslui — Sportul Mun
citoresc Caracal 31—24. în clasa
ment: 1. Mecanică Fină 56 p, 2. 
Relonul 50 p, 3. Textila Buhuși 
45 p... 11. Argetex 32 p. 12. Chi
mia 26 p; seria a H-a: Construc
torul Baia Mare — AEM Timi
șoara 28—20. Universitatea Far
mec Cluj-Napoca — Textila IAS 
Zalău 32—34 CFR Craiova — 
Constructorul Hunedoara 31—26, 
Textila Sebeș — Voința Odorhei 
18—18, Electromotor Timișoara — 
Industria Ușoară Oradea 26—24 
CSM Bistrița — Voința Sighișoa
ra 25—24. ta clasament: Textila 
IAS Zalău 56 D. 2. Universitatea 
43 p (+71). 3. CFR Craiova 43 p 
(+24) ... 11. Voința Sighișoara 32 
p, 12. Constructorul Hunedoara 
31 p. (Corespondenți : I. Ionescu, 
V. Pelenghian, I. Sabou, Al.

RUGBY (etapele a XlV-a și a XV-a)
Seria I : Tablierul Pitești 

Rulmentul Alexandria 
(10—0), Chimia Tg. Măgurele 
știința București 10—14 (4—3).
SN Oltenița — Aeronautica Bucu
rești 20—9 (19—0), Tablierul Pi
tești — Textila Pucioasa 1
(12—0), Rulmentul Alexandria 
Petrochimistul Pitești 3
(3—13); seria a II-a : Chimia Nă
vodari — Automobilul Galați 
16—16 (6—0). CFR Constanta — 
Automobilul Măcin 135—0 (46—0), 
Pescărușul Tulcea — CFR Con
stanța 0—62 (0—28), Callatis Man
galia — IMUM Medgidia “ “ 
(0—20), Rapid CFR Galați — Au
tomobilul Măcin 53—0 (30—0);
seria a Hl-a: Progresul Brăila — 
Chimia Bacău 22—14 (12—6), “
lectrocontact Botoșani — 
sul Brăila 20—13 (14—6) 
tehnica Iași — CSU AȘA Praho
va Ploiești 21-6 (3--3), '
Buzău — Hidrotehnica Iași 6—IC 
(6—6), Locomotiva Pașcani — 
Rapid Buzău 22—4 (19—1); scria 
a IV-a: Petrolul Arad — CFR 
Brașov 24—9 (9—9) 1, Electroputere 
Craiova — Transportul Tg. Mu
reș 6—12 (0—6). Transloe Alba 
lulia — Rapid M. Ciuo 38 -15 
(22—6), Unirea Săcele — Utilajul 
Petroșani 7—15 (0—12), Minerul
Lupeni — Transloo Alba talia 
4—17 (0—6) Rapid M. Ciue — Pe
trolul Arad 18—33 (9—19), CFR 
Brașov — Transportul Tg. Mu
reș 88—7 (46—3).

7-28

E- 
Progre- 
Hldro-
Rapid

29 mat 1988

ilătoresc 
enție de

fluvială
ale eli-

2, tele-

r. Por-

onrif w\
n artistic.

interesanta 
NALA LO- 
ămîna în 
ibuie cîști- 
iurisme, ex-
Importante 
ori fixe și 
i două zile 
u procura-
iou, pentru 

cuprinse 
PORT de 
Politehnica 
; 2. Elec> 
P x-o greș ui 

>r; 4. Bari
— Piacen- 
alanta ; 7. 
; 8. Cre- 
Genoa —

— Sambe- 
a — Bar- 
irezzo ; 13.

I

I
I
I 
!.

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

uatr<l>uHcntK>urlin,

BANI.AUTOTURISME.EXCURSII
In R.D. Germană

SELECȚIE

I
I
I
I
I
I
I
I

Noi 
de o 
obține

posibilități 
se putea

• AUTOTURISME 
„DACIA 1300“

• EXCURSII PESTE 
HOTARE

• C1ȘTIGURI 
NUMERAR

7 extrageri 
faze cu 66 de 
mere extrase.

iN

în 2
nu-

I
I
I
I

Se cîștigă și 
3 numere din 
sau, respectiv, 
extrase.

CU
18
24

Ultima zi de par
ticipare : sîmbătă, 
28 mai.

1

LA VIITORUL BRAȘOV
Centrul olimpic de fotbal Viitorul Brașov organizează în 

zilele de 2, 3 și 4 iunie 1988. începînd de la ora 10, pe 
Stadionul Municipal din Brașov, o acțiune de selecție pen
tru elevii născuți în anii 1972, 1973, 1974 și 1975. La această 
selecție pot participa jucătorii elevi legitimați la diferite 
cluburi și asociații sportive din țară și fără acord de 
transfer Elevii admiși vor beneficia de condiții de șco
larizare în Brașov, cazare și masă gratuite.

Informații suplimentare la telefonul 921/66020.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — ME
TALUL PLOPENI 3—0 (0—0) :
Bohuță (min. 60), Chertic (min. 
80) șl Mirouaș (min. 89 din 11 m).

UNIREA FOCȘANI — C.F.R. 
PAȘCANI i—o (1—0) : Argeșea- 
nu (min. 40).

F.C.M. PROGRESUL BRA1LA — 
PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI 4—0 
(3—0) ; Văsîi (min. 4), Rădulcs- 
cu (min. 28), Titirișcă (min. 42) 
și Cliiriță (min. 61).

FEPA ’74 -----
SLOBOZIA
(min.
Ciucă 
(min. 
(min.

POLITEHNICA IAȘI — PETRO
LUL BRAila 8—0 (4—0) : con
stantin (min. 17 si 81), Burdujan 
(m ** - ■■ ’ — -----
(min.

F.C.
MIZIL
7 din 
”opa
83) și .... ....

ȘIRETUL PAȘCANI 
VASLUI 3—0 (2—0)
(min. 19), Matei (mdn. 
m) și Kreh (min. 66).

C.S BOTOȘANI —
RM. SARj’.T 0 (1—0) . ______
gă (min. 29:. Sandu (min. 56 și 
74), Zaharia (min. 68).

GLOB A BUZĂU — F.C.M. 
DELTA DINAMO TULCEA 1—0 
(.0—0) : Profir (min. 51 din 11 m).

Reliatăr' de la C. Rusu, FI. Je- 
chealnu, N. Costin. C. Burghelca. 
A). Nour N Stere, V. Apostol, T 
Ungureanu si I. Necula.

33, 43, 45 și 73), Sertov
71) și Fîrv (min. 84).
CONSTANȚA — STEAUA 
5—0 (1—0) : Petcu (min.

11 m). Zahiu (min. 61). 
fmin. 76), Bîrborea fmin. 
Bătrîneanu (min. 89).----- ------------ _ INTER 

: Tănase 
43 din 11

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
SPORTUL 30 DECEMBRIE" 1—0 
(1—‘„ Sorohan (mîn. 36).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— A.S DROBETA TR. SEVERIN 
1—1 (0—0) : Nica (mita. 89 dta 11 
m). respectiv Adll (min. 76).

GAZ METAN MFDIAȘ — F. C. 
INTER SIBIU 2—2 (0—1) : Ți-
glari (min. 46 șl 77). respectiv 
Văsîi min. 42) șl Stănescu (mto. 
681.

TRACTORUL BRAȘOV — E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 5—1 
(3—0) : Beleaua (min. 16. 39 și 
15). Mant- (min. 25) Ad. vasile 
(min. 59) respectiv Rîtea (min. 
84).

PROGRESUL VOINȚA BUCU- 
** REST — METALUL BUCUREȘTI 

•3—1 (2—0) : Tieă (mita. 15 și mta. 
37 diln 11 m), Ciocănete (min. 
64). resneetlv Pomohacî (mta. 72).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — SPORTUL ------
RESC CARACAL 
'-un, 65).

CHIMIA RM. 
Î.C.I.M. BRASOV 
dorache (mta. C,. ____ _ ____
46). Iordache (min. 49) șl Clurcă 
(min. 70».

C.S TÎRGOVISTE — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 1—1 (1—1) :
Pușcaș (min. 20 din 11 m), res
pectiv Iordache (min. 40).

JIUL PETROȘANI --------
PANDURII TG. TIU 
Timofte (min. 25 diim 
(mita, 39) și Băltaru

Relatări de la T.
Gi u. M. Țacăl. P. _ „ _
N. Costache. C. Bughea, P. Gtor- 
noir. M. Avanu și I. Zamora.

— C.M.M. 
3—0 (2—0) : 

11 m), Dianu 
(min. 68).
Costin, O- 
Dumitrescu.

MINERUL BAIA ____
A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOARA 
1—2 (0—2) : Hotico (min. 89 din 
11 m). respectiv Ionescu (min. 0 
Și 15).

STRUNGUL ARAD - F. C. 
MARAMUREȘ BAIA MAKE 0-0.

GLORIA REȘIȚA - U. T. 
ARAD 1—0 (1—0) : Ciocan
(min. 25).

CHIMICA
ARMATURA
Fodor (min.
3?)

METALUL ____
MECANICA ORAȘTIE 2—0 10—0) :

Jacotă (min. 47) și Plăvițiu fmin. 
63).

F. C.
CLA
(2-0) : _ ____ ______
(min. 31 șl 52). O. Lazăr (min. 85)

C.I.L. SIGI1ET — OLIMPIA 
I.U.M. SATU MARE 3—0 (2—8) « 
Boriceanu (min. 32). Drăgnleseii 
(min. 33) și Negrea (mim 86 din
11 m).

VICTORIA
BISTRIȚA l—l (1—0) : 
mayer (min. 37).
man (min. 82).

A. S. PAROȘEN1 
ȘIȚA 3—1 (2—1) :
12 și 33). Barbu ____  ..
11 m). respectiv Uțlu (min. 36).

,N -AVEȚI UN 
ÎN PLUS 7“. 
? Dacă siadd- 
Suceava ar 

40—50 000 de 
cu siguranță

nostru lrLternjation.ai 
Sabâu. în final. însă, 
generoasa tribună i-a 
aplaudat — pe deplin 
meritat — și pe oas
peți, cînd aceștia au 
ieșit de pe teren. • 
„Nu credeam în rup
tul capului ca F.C. 
Olt să joace atît de 

în repriza a 
după ce noi 

---- ia pauză 
vă mai 

ce emoții

din plin absența 
Gabor, accidentat, 
cui oaspeților nu 
legat mai deloc, efor
turile solitare ale lui 
Ktein nefUnd susținute 
șl d>e eetlalțl jucători. 
(Gh. NER).

A NTRE SARCINILE 
tactice date elevilor 
iul de antrenorul Ni- 
colae Vătafu a fost și 
aceea prin care Buur- 
leanu trebuia să fle 
foarte atent (cum 1 
s-a spus la cabine) Ja 
dispecerul gălătenilor, 
Burcea. După golul 
înscris de Burleanu, 
ta start de partidă, 
rolurile s-au inversat 
șl cuim mai tot ampul 
băcăuanii s-au aflat 
în atac, l-am văzut pe 
Burcea . preocupat să-l 
supravegheze îndea
proape pe... mijloca
șul Burieamu. a La 
sfîrșitul meciului, ob
servatorul federal
Gheorghe Glisicl apre
cia că jocul prestat, 
miercuri. de Sport 
Club se situează cu 
mult peste locui pe 
care-1 ocupă ta clasa
ment. împărtășim a- 
ceastă opinie, a Ce 
s-a întîmplat. totuși 
cu Oțelul Galați, echi
pă cu îndreptățite 
perspective de... Cupa 
U.E.F.A.. judecind prim 
comportarea el de pi- 
nă acum ? Sco-rui ca
tegorie ia care a pier
dut nd-1 explicăm, ta 
afară de evoluția 
foarte bună a formați- 

că- 
Ja 

con-
de-ol oar-

Neci.la 
echipă 
multe 
re s-a ... . .
neul final. Rică speră 
s-o ducă în semifina
le și mai sus ceea ce ar 
însemna primul mare 
succes din noua cari
eră a fostului portar 
internațional. (S. TR.).

« ȘI LA MECIUL 
cu Victoria București, 
jucătorii de la Petro
lul au intrat pe teren 
animați de marea do
rință de a reface din 
handdcapuil acelui „—8“. 
însă șl de data aceas
ta. la fel ca șl la ulti
ma lor deplasare, cea 
de la Morenl. n-au a- 
vut... benzină decît 
penitru un sfert de o- 
ră din cele sase 
meciului, a Un 
tucător polivalent 
„ll“-le pregătit 
Dumitru 
cușor și Ștefan 
dot. Este vorba 
pre Ursu. care, 
ce a „cochetat" 
posturile de mijlocaș 
șl fundaș central a 
apărut de curînd pe 
acela de fundaș late
ral dreapta unde s-a 
descurcat foarte bine, 
argumentînd și cu a- 
ceastă ocazie că ori- 
cînd se poate conta pe 
el. • sportiv și cu un 
repertoriu variat

..dialogul"

BILET 
De unde 
onul din 
fi avut 
locuri, __ ___ _ ...
că s-ar 6i ocupat toa
te. Au venit iubitori 
ai fotbalului din toate 
Județele învecinate. Cî
teva mii au rămas în
să în afara stadionu
lui. Prezenta campioa
nei 
un mare interes, 
primirea a fost 
înălțime, de la specta
tor; la organizatori și 
apoi la jucători. A 
fost un meci de o ex
celentă sportivitate, pe 
care o remarcau. la 
înapoierea în Bucu
rești și jucătorii mili
tari a în avion, toți 
îl felicitau pe Bum- 
bescu pentru golul nr. 
100 al echipei. A fost 
însă și un gol de ma
re spectacol : stop pe 
piept și u<n voleu ex
celent, din unghi. In 
coltul lung. Primele 
două goluri au fost 
marcate de fundașii 
centrali. pentru că 
Steaua ataca cu toate 
Unite. A în pauza me
ciului, spectaculoase 
curse de carturi, lan
sări de rachetomodete, 
mingi de fotbal arun
cate spre cer, care 
reveneau suspendate 
de parașute, a Pițur- 
cf a fost schimbat la 
pauză pentru că acuza 
dureri la un picior, 
iar Bumbescu avea 
să-i lase locul lui Ci
reașă . tot din aceleași 
motive, a -In loc să 
fim |a Stuttgart. ia- 
tă-ne azi la Suceava, 
începe tot cu S. dar 
nu prea ne consolea
ză acest lucru", ne 
spunea șeful secției de 
fotbal a Stelei, C. Dă- 
ni eseu originar chiar 
din județul Suceava 
(AL. C).

» ATACANTUL PA
RA COMPLEXE... A- 
< -ste a fost foarte tî- 
năru! lucător dinamo- 
vist Răductoiu, care 

în finalul 
Rapid (re- 
Cămătaru.

Inspirată 
antrenorul

bine 
doua, ___
conduceam 
cu 2—0. Nu 
spun prin __ ____
am trecut in ultimele 
minute" Sînit cuvinte
le tail Cornel Cacovean, 
președintele Iul A.S.A. 
■k Fantei, înainte 

meci : „Nu-1

ale 
nou 

în 
__ _ de 

Nicolae-Ni- 
FCO- 
des- 

după 
cu

de ____
mai înțeleg pc specta
torii noștri. Erau mal 
multi cînd jucam în 
„B“. Tribunele se um
plu doar la meciurile 
cu Steaua șl Dinamo, 
No! avem nevoie de 
încurajările for la 
toate meciurile, nu 
(L. D.)
• PUTINI SPECTA

TORI PE STADIO
NUL CENTRAL DIN 
CRAIOVA la meciul 
cu Corvinul Hunedoa
ra. Șl aceasta proba
bil din cauza cerului 
plumburiu dinaintea 
partidei, care preves
tea ploaia. Da,r cei 
oare s-au încumetat 
să asiste la partidă au 
văzut un joc de zile 
mari. studenții din 
„Bănie* făcînd unul 
dintre cele mal bune 
meciuri din întreaga 
existentă a echipei. • 

mai vechi iucători ei gazdă, și prin 
dorea ei psihică 
scorul de 0—2. 
semnat de tabela 
marcaj în cel 
șaptelea minut al 
tidel 1 (Gh. NIC.) 

a IN prima
IMITATE a partidei 
de la Cta1-Napooa, e- 
chipa locală a făcu* 

foc bun și cum 
loorul devenise la un 
moment dat 2—0 ta 
favoarea ©1 se părea 
că va obține o victo
rie lejeră. în mod 
surprinzător. Insă, du
pă pauză, este drept 
că .1 pe fondul unei 
replici ofensive mal 
puternice a formației 
‘imlsorene, „unspre- 
zeoele* clujean a avut 
o cădere vizibilă, fi
ind pus ta dificultate. 
Pri’ej pentru o parte 
a '•pectatorilor să 
treacă de la aplauze
le c?fa prima repriză 
la admonestarea •— 

destul de nesportivă — 
a propriilor favor iți. 
U->d -1 fair-play-ul de 
altădată a« galeriei 
clujene, care-și încu
raja echipa în toate 

de minute, 
în momente- 
a Echipa 14- 
— care a 

bună impre- ■ - • - ia
are 
nu 

lăsat descurajată 
devenise 

dimpotrivă 
cu mal 

ambiție și e- 
domtaînd 

perioade,

)U

.. l-a Înlocuit.

.. partidei cu 

.. țineți 1) pe 

.. Schimbare
- • făcută de
• ■ Mlrcea Lucescn, flind- 
■> că ofensiva „roș-ai-
■ ► bilor" a căpătat,
■ • din acei moment, un
■ ’ Plus de dinamism și 
' ’ agresivitate. Urmașul 
” jul FI. Dumitrache,

cum i se spune celui 
.; care are doar 16 ani, 
,. a creat • • -
.. perbe : 
., Matcuț, 
.. plonjon 
., cealaltă 
.. covici.

. pecetluit
. dei. a Sigur că __
. hăescu a fost, în une-
- le momente, destul de
■ irascibil miercuri. Dar
■ d.e ce să n-o spunem,
■ totul a pornit de la...
• Rada, care ta cîteva
■ rîndurl l-a luat, cum 
" se spune, cu „fulgi cu

tot" pe mijlocașul dd- 
_ na.movist. E drepit, pî- 
. nă la urmă, giuleștea- 

,. n ul a primit cartona- 
.. șuii galben. De ce în- 
.. să a’it de tîrziu 7 A- 
.. propo de cartonașe, o 
.. rectificare. Orac a
■ ■ cel „avertizat" șl
■ ■ Varga, cum dta
• • șeall a apărut la
• • seta tehniică. • 
'■ nartida ...
• • Rapid a prezentat
■ ’ teren formația de ju- 
‘ ‘ nlori.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

să

Dican (tricou alb) încearcă să treacă prin- 
Ștefan (stingă) și Popa. Fază din me- 
Victoria — Petrolul.

Foto : Nicolae PROFIR

tre 
ciul

do u ă
mai activă fiind 
ploleșteană,

două faze su- 
una pentru 
ratată, din 

cu capul, iar 
pentru Vaiș- 
cu care s-a 
scorul parii» 

" Ml-

fost 
nu 

gre- 
ca- 

__  _ în 
speranțelor, 

în
antrenată de

galeril, parcă 
' - ■" ’ cea

.----- --------- , care, lată,
est tot timpul alături 
de favoriții ei, și a- 
cum cînd aceștia se 
află într-o situație 
grea. (A. v.).

A DOUA PARTIDE 
deosebit de interesan
te am fost cele dintre 
A.S.A. Tg. Mureș și 
F.C. Olt în acest cam
pionat. „La Slatina. în 
tur — afirmă Silviu 
stăncscu — am marcat 
golul victoriei în ulti
mul minut. Aici, Ia 
Tg. Mureș, an» avut 
un final extraordinar, 
dar șansa nu ne-a 
suirîs". a Gherasim 
și Varo au avuit cîte
va intervenții de sen
zație la șuturile tai 
L. Moldovan, Sabău, 
Eftlmie, Minea. • 
Cornel Dinu, la cîteva 
minute după meci : 
„Aveam mare nevoie 
de această victorie, 
pentru a pregăti în li
niște finalul 
natului", a Ceie 
multe 
primit în 
ciului

campio- 
mal 

aplauze le-a 
timpul me- 

foarte tînărul

de la Universitatea, 
ne referim la Negriîă, 
Irimcscu și Geolgău 
(nu l-am inclus 
Lung, pentru că 
practic, n-a avut 
apăra) au evoluat __ 
celenit. a Printre 
spectatorii stadionu
lui din „Bănte" s-au 
aflat Ghlță, cu picio
rul în ghips, din cau
za unei fracturi de 
peroneu din meciul 
cu Rapid, „1 
tionalul stelist 
reanu, care, 
tat, a ținut 
lături de 
coechipieri, 
la Casa : 
din Craiova. _ ____
loc o dezbatere despre 
fotbal la care vor 
participa, printre al
ții. șl antrenorii prin
cipali al echipelor U- 
niversltatea Craiova. 
Sportul Studențesc și 
„U“ Cluj-Napoca, zia
rist! șl foști jucători. 
• Corvin,ul a resimțit

pe 
eL 
ce 

ex-

din ______
și Interoa- 

Ungu- 
acciden- 

să fie a- 
foștil tai 
A Marți, 

studenților 
. va avea

cete 90 
mal ales 
le grele 7 
miso rea nă 
produs o ____  _
sie ta meciul de 
Cluj-Napoca — 
marele merit că 
s-a 
cînd scorul 
" 3 ol T- 

a luptat 
multă 
nergie, domiinînd în 
unele perioade, ata- 
:înd susținut șl vigu
ros. De altfel, 
trecut ta cîteva 
duiri pe lîngă egala- 
re pe care nu a obți- 
rut-o datorită îndeo- 
- propriei Inefica
cități. deficienta prin
cipală a echipei. du
pă cum recunoștea și 
antrenorul Ion V. IO- 
nescu. (C. F.)

0—2

ea a 
rin-

SI GAZON



NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,
IN JUDEȚUL HARGHITA

(Urmare din pag. 1)

Desfășurată în piața centrală 
a municipiului Miercurea Ciuc, 
adunarea a reunit peste 
o sută de mii de partici
panți ■— mineri, metalurgiști, 
constructori de mașini, munci
tori forestieri, tcxtiliști, țărani 
cooperatori, alți oameni ai 
muncii din numeroase lncali- 
tăți ale județului. Ei erau ani
mați de aceeași dorință profun
dă de a exprima, incă o dată, 
direct și cald, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu $1 tovarășei 
Elena Ceaușescu, întreaga lor 
recunoștință pentru noua vizită 
Întreprinsă in această parte a 
țării, pentru sprijinul perma
nent acordat dezvoltării conti
nue a județului Harghita Dind 
glas sentimentelor inălțătoare 
pe care le Împărtășeau in a* 
ceste momente deosebite, cei 
prezenți an aclamat cu înflă
cărare pentru partid și secre
tarul său general, pentru pa
tria noastră socialistă, liberă, 
demnă și înfloritoare Formații 
artistice întregeau, prin cintec 
și dans, atmosfera acestei zile 
sărbătorești.

Sosirea la tribună a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu a fost 
salutată cu multă însuflețire, 
cu puternice aplauze, urale și 
ovații.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Aurel Costea. prim- 
secretar al Comitetului Jude
țean Harghita al P.C.R.

Au luat, apoi, cuvintul tova
rășii Ștefan Fabian, directorul 
întreprinderii de Matrițe șl 
Piese din Fontă — Odorhei, 
Maria Antal, secretar al Comi
tetului do partid al întreprin
derii de Tricotaje din Miercu
rea Ciuc, Alexandru Dimen. 
președintele Cooperativei agri
cole de producție Sînmartin.

Exprimîndu-se dorința fierbin
te a tuturor participanților, a 
fost adresată, cu deosebită pre
țuire și înalt respect, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu rugămin
tea de a lua cuvintul la adu
narea populară.

Primit cu cele moi alese sen
timente de dragoste și stimă, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea conducătorului

I

partidului și stalului nostru 
fost urmărită cu viu interes g 
și profundă satisfacție, fiind 
subliniată, în repetate rînduri. 
cu îndelungi aplauze 

tn marea piață răsună pu
ternice urale și ovații. Zecile 
de mii de participanți scandea
ză cu entuziasm „Ceaușescu — 
P.C.R. 1", reafirmînd vibrant 
hotărîrca lor nestrămutată de a 
acționa, strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului său 
general, pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor ce revin 
județului Harghita, in acest an, 
în actualul cincinal, pentru pro
gresul neîntrerupt al patriei, 
pentru transpunerea neabătută 
în viață a Programului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate 
intare a României 
munism.

La plecarea din 
Miercurea Ciuc, 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu au fost salu
tați cu aceleași calde sentimen
te do aleasă stimă și nemărgi
nită dragoste, cu entuziasmul 
care a caracterizat toate mo
mentele vizitei. Mii și mii de 
locuitori aflați pe stadionul 
din localitate, ca și de-a lungul 
principalelor artere ale orașu
lui. au aclamat, cu înflăcărare, 
pentru partid și secretarul 
general.

O formațiune alcătuită 
ostași ai forțelor noastre 
mate, membri ai gărzilor . 
triotice și ai detașamentelor de 
pregătire a tineretului 
apărarea 
onorul. A 
de stat al 
România.

Pionieri ,___  ....... .
tineri și tinere au oferit bu
chete de flori.

Mulțumind încă o dată to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu pen
tru vizita efectuată. primul 
secretar al Comitetului jude
țean de partid a reafirmat an
gajamentul comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii de a 
înfăptui in mod exemplar ori
entările și indicațiile primite, 
de a acționa, cu întreaga pri
cepere și energie, pentru reali
zarea, în cele mai bune con
diții, a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, a obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XlII-Iea și Conferința Naționa
lă ale partidului.

și de îna- 
spre co-

municipiul 
tovarășul 

și tovarășa

său

din 
ar- 
pa-

pentru 
patriei a prezentat 
fost intonat Imnul 
Republicii Socialiste

și șoimi ai patriei,

IERI - REZULTATE SCONTATE,

AZI-UN MECI DECISIV
CONSTANȚA, 26 (prin tele

fon). Turneul internațional de 
baschet masculin dotat cu „Cu
pa Federației" a continuat In 
Sala Sporturilor din localitate 
cu meciurile etapei a Il-a. în 
mod îmbucurător, am avut pri
lejul să constatăm prezența în 
tribune și a unui grup de 20 
de „minibaschetbaliste" de la 
C.S.Ș. 1 Constanța, eleve ale 
neobositei antrenoare Maria 
Popovici, venite să urmărescă 
și să aplaude evoluțiile echipe
lor participante, de la care, de
sigur. au multe de Învățat.

Reprezentativa țării noastre a 
întîlnit formația I.C.E.D. Bucu
rești pe care a învins-o cu 
79—68 (38—31). A fost o între
cere în care echipele au luptat 
cu ambiție, au realizat multe0 —— -------
faze spectaculoase, iar pentru 

Ș națională” a constituit si un

i

„națională" a constituit și un 
test tn vederea partidei de vi
neri cu Levski Spartak, o ade
vărată finală a competiției. Au 
marcat: Niculescu 32. Vinerea- 
nu 13, Ardelean 10, Sinevicl 7, 
Pogonaru 6, Popovlci 6, Cris- 
tescu 3. Șarlă 2 pentru Româ
nia, respectiv Mihalcea 21. Mă- 
dîrjac 11, C loan 9, Popa 9, 
Păsărică 8, M. Iacob 6, Voicu 2, 
Grădișteanu 2. Arbitri: P. Ga- 
llager (Irlanda) — I. Rems (Iu
goslavia), respectiv S. Shtriks 
(Israel) — B. Rusthee (Polonia).

Echipa Farul Constanța (laEchipa Farul vonsianya ția 
geare a reintrat Băiceanu, iar V 

Copsjantin si Hălmăgeanu au 
g fost „transferați" pentru acest 
^meci) a înfruntat puttrn’ca for- 

mație Levski Spartak Sofia, 
^căreia i-a dat o replica vlgu- 
ț roasa, mai ales în prima repri ■ 
g

ză. S-a jucat in viteza, --a în
cercat mult coșul, au și fost 
înscrise numeroase p incte. a- 
părarea fiind lăsată insă pe 
planul secund. Pînă la urmă 
victoria a revenit ioimației 
bulgare, superioară ca talie, 
gabarit și experiență competi- 
țională internațională. S-or li- 

Au 
34.

Mol- 
Flo-
CQS*

nai: 119—101 (59—52).
marcat : V. Constantin
Băiceanu 25, Tecău 16. 
doveanu 10. Marin 6. 

rea 6, Spînu 5: coșgfltr'i__
pețitor: Kolev 25, Nedelcev 15, 
Eftimov 14 și Jachili li. Arbi
tri : O. Memduh (Turcia) — 
S. Simionid’s (Grecia), respec
tiv R. Stănciulescu — K. Gold 
ner (R.D.G.).

în deschidere echipa Spolcin 
Lodz și selecționata R.D. ~ 
mane au oferit o dispută 
librată. Baschetbaliștii 
R.D.G, au condus mai 
timpul, dar la diferențe 
iar ultimul minut l-a găsit în- 
tr-o situație ce părea clarifica
tă, el avînd un avantaj de 6 
puncte (65—59). Și totuși, spor

tivii ‘ 
cu 5 
final 
două 
nind 
în favoarea lor.
Mutevelloglu (Turcia) 
Dumitrache in repriza 
Costas (Grecia) — G. 
(Bulgaria).

Programul de vineri 
ora 15: Spoîem — ICED, R.D.G. 
— Farul și România — Levski 
Spartak.

PESTE HOTARE

Tînăra jucătoare de tenis Mo
nica Năstase (15 ani) s-a clasat 
pe un merituos loc 3 in concur
sul international desfășurat a 
Ujgorod (U.R.S.S.), rezervat ju
niorilor (pînă la 18 ani). Ea le-t 
întrecut, pe rind, pe următoare
le tenlsmane : Ivana Kovalenko 
(U.R.S.S.) 6—2, 6—0; Elena Buz
makova (U.R.S.S.) 6—2 6—4 ;
Tamara Cornișe va (U.R.S.S.) 
3—6. 6—3. 6—4. în semifinală, 
Năstase a iest întrecută, cu sco
rul de 7—□ 7—6, de bulgăroalca
Galia Anghelova (ciștigâtoarea 
concursului. 6—3, 2—6, 6—3 cu 
Natalia Martakova, U.R.S.S.). Tn 
meciul pentru locul 3, Monica 
Năstase a învins-o pe O,ga Lu- 
gina (U.R.S.S.) cu 7—5 6—4. Pe
tablou au fost Înscrise 32 de 
concurente din Bulgaria Tî.P.D. 
Coreeană, Cuba Polonia. Româ
nia si U.R.S.S.

Ger- 
echi- 

din 
tot 

mici.

polonezi au recuperat, iar 
secunde înaintea fluierulu- 
Romanski a fructificat 
aruncări libere determi- 

scorul final 66—65 (38—401 
Arbitri:

• In runda a treia a turneului 
internațional de sah ..Memoria
lul Capablanca", în grupa maeș
trilor, Nun l-a învins pe Ortega, 
Sarlego a cîștigat la Tolnay. tar 
în partidele Tempone — Borges 
șl Jasnikowskl — Arencebia a 
fost consemnată remiza. Maestrul 
român Constantin Ionescu a ta- 
tretwrt partida cu Jorge Arm aș 
(Cuba). Pe primul loc al clasa
mentului a trecut Nun (Ceho
slovacia) 2.5 p, urmat de Tem
pone (Argentina), Tolnay (Unga
ria). Borges (Cuba) cu cîte 2 p. 
Constantin ionescu 1.5 o (1) eto.

A. 
C. 

I și K
Velcev

de la

Dumitru STĂNCULESCU

2 La Bratislava, în „Marele 
Premiu ad Slovaciei", taotătoarea 
română Viorica Marin s-a si
tuat pe locul secund ta proba 
de 100 m fluture, cu rezultatul 
de 1:O4,84 și pe locul 3 la 200 m 
bras. în 3:44.34. Lauirențiu Nlco- 
lesou a ocupat locul 3 în două 
probe : 200 m spate (2:11,25) și 
100 m fluture (58,53). Marian Sat- 
nohanu (România) a ocupat locui 
3 ta cursa de 400 m mixt, ta 
4:43,27.

ț Șl CIȘTIGĂTOAREA C.C.E.. A FOST DECISA DUPĂ 
LOVITURILE DE LA 11 METRI !

g
Ș P.S.V. Eindhoven și-a înscris 
g pentru prima oară numele pe 
g tabloul de onoare al cîștigătoa- 
g relor Cupei campionilor Euro- 
g peni. Miercuri seara, pe „Neckar- 
g stadion" rin Stuttgart ea a 
g ciștigat eea de-a 33-a finală a 
g prestigioasei competiții continen- 
g tale după o partidă dramatică în 
g compania redutabilei formații lu- 
g sltane Benfica Lisabona. După 
g 90 de minute, scorul a fost egal 
g (0—0) și a rămas la fel și după 
g cele două reprize de prelungiri, 
g Conform regulamentului, au ur- 
g mat loviturile de la H metri, 
g care au produs multe emoții în 
g ambele tabere. In această de- 
g partajare, Eindhoven s-a desprins 
g foarte greu, abia după cel de-al 
g 12-lea penalty (I), cîștlgînd cu 
g 6—5 I înainte de a face unele 
g comentarii asupra celor 120 de 
g minute de joc, începem cu a- 
g ceste pasionante lovituri de pe- 
g deapsă. Debutează olandezii...

PE MARGINEA EVOLUȚIEI LA „MONDIALELE" DE POPICE

1—0 Koeman, apoi 1—1 Elzo, 2—1 
Kieft, 2—2 Dito, 3—2 Nielsen, 3—3 
Hajry, 4—3 Vanenburg, 4—4 Pac
heco, 5—4 Lerby, 5—5 Mozer, 6—5 
Janssen... după care Veloso ra
tează, trăgînd slab, iar 
olandez Van Breukelen 
direcția șutului și apără 
se încheie deci în urma 
lor de la 11 metri, ca 
actualei ediții a Cupei 
dintre Bayer și Espanol. Tn cele 
120 de minute de joc. olandezii 
au avut mal multe ocazi de gol 
și ar fi meritat poate victoria 
dar Koeman, Lerby, Vanenburg 
au ratat. Portughezii au acționat 
mai rar în atac, doar prin Wando 
și Magnusson, Eindhoven a pre
zentat o formație mai atletică, 
mal viguroasă. Arbitrul italian 
Luigi Agnolin a condus urmă
toarele formații în fața a 68 000 
de spectatori: P.S.V. EINDHO
VEN • van Breukelen — Gerets, 
Nielsen, Koeman, Heintze — Van 
Aerle, Vanenburg, Linskens, Ler
by — Kieft, Gillhaus (min, 107 
Janssen), BENFICA : Silvino — 
Veloso, Dito, Mozer. Alvaro — 
Chiquinho, Sheu, Elzo, Pacheco — 
Magnusson (min. 112 Hajry), A- 
guas (min. 57 Wando).

OTBAL 
meridiane

portarul 
intuiește 

! Partida 
lovlturl- 

și finala 
U.E.F.A.,

Aceasta a fost cea de-a treia 
finală a C.C.E. decisă în urma 
loviturilor de la 11 m (1984 : Li
verpool — Roma 4—2 ; 1988 :
Steaua — F.C. Barcelona 2-0 și 
1988 : Eindhoven — Benfica 6—5). 
Mai notăm că în 1974 Bayern 
Mtinchen a intrat în posesia tro
feului după ce finala cu Atletico 
Madrid s-a încheiat la egalitate 
(1—1, după prelungiri). Apoi — 
conform regulamentului de a- 
tunci — meciul s-a rejucat si 
formația vest-germană a cîștigat 
cu 4—0.

(Urmare din pag. I)
C.M., pe locuri fruntașe. Sigur, 
practica a demonstrat că meto
da verificărilor periodice e 
concludentă doar cu condiția să 
se desfășoare tntr-un cadru a- 
semănător celui de la marile 
confruntări. Nu s-a folosit nici 
experiența acumulată de-a lun
gul anilor, cînd pregătirea se 
făcea tn ambianța sonoră a ma
rilor concursuri, folosindu-se 
o bandă de magnetofon impri
mată la C.M. de la Mangalia și 
menită să-i obișnuiască pe se- 
lecționabili cu atmosfera de 
concurs. Și ar mai fi o pro
blemă : perioada stabilită pen
tru pregătirea finală, cînd ur
mau să se facă ultimele retu
șuri, a fost comprimată cu cinci 
sile, timp In care, se pare, 
foarte puțini sportivi au ros- 
?ectat cu strictețe, Ia secțiile 
espective, programul de in

struire indicat de antrenorii 
loturilor republicane, Constan-

tin Neguțoiu (fete) și Tudora- 
che Buzea (băieți).

Toate acestea, precum șl fap
tul că tehnicienii menționați 
au prelungit peste măsură peri
oada de titularizare, în detri
mentul omogenizării echipelor, 
au dus la instabilitate, la in
certitudini și chiar Ia lipsă de 
motivație din partea unor ju
cătoare și jucători ■ care se ve
deau selecționați, pentru ca a- 
poi să fie înlocuiți peste noapte 
(veri cazul Lllianei Băjenaru). 
Pe un fond de insuficientă f<e- 
gătire fizică generală și speci
fică, popicarii noștri s-au do
vedit deficitari în tehnica lo
viturilor. paradoxal, băieții la 
manșele „izolate", unde au ra
tat exasperant la a doua arun
care, iar fetele la „pline", ceea 
ce înseamnă că s-a lucrat puțin 
la perfecționarea punctului de 
contact și de ieșire a bilei de 
pe scândura de lansare. Din 
această cauză, majoritatea spor
tivilor au acționat contra... a-

renei de la „Mondiale" care 
impunea o lovitură cu „șurub 
Interior" și o mare viteză de 
rotație a bilei. în sfîrșit, mult 
dorita întinerire a loturilor a 
fost iluzorie, deoarece — cu 
excepția Adrianei Antonesei, 
care a dat un randament supe
rior de la o probă la alta (417. 
434 șl 442 pd) — restul debu- 
tanților (trei fete și tot atîția 
băieți, adică jumătate din com- 
ponenții fiecărei echipe) au co
respuns parțial sau au evoluat 
slab. Cu o selecție arbitrară 
(au fost lăsați acasă popicari 
mai buni și mai experimentați), 
cu atîtea căutări și ezitări, e- 
chipele noastre n-au fost și nu 
puteau constitui o forță, o va
loare, așa cum ar fi trebuit să 
fie. Răspunsurile la întrebarea: 
„Cine trebuia să-i Îndrume și 
să-i controleze pe antrenori în 
aplicarea liniei metodice și în 
pregătirea echipelor naționale?", 
Intr-unui din numerele viitoare 
ale ziarului.

• Prima manșă a finalei C.E, 
de tineret, la Atena : Grecia — 
Franța 0—0.

• în preliminariile olimpice, Ia 
Lens : Franța — Suedia 1—2. în
vingătorii s-au calificat pentru 
turneul final . La Blagoevgrad, 
Bulgărit — Turcia 3—1.
• Med amical la Rotterdam: 

Olanda — Bulgaria 1—2 (0—0). 
Au înscris, în ordine. Woutersr, 
respectiv Tllev șl Penev.

La zi UMANUL A DEVENIT MAI UMAN...

HANDBAL • Intr-un meci in
ternațional amical feminin dis
putat le Vtena, selecționata A- 
ustriel a întrecut ou scorul de 
19—17 (9—10) formația Norvegiei.

POLO ■ Intr-un joc amical 
dtaputai la Varna, echipa toca
tă Mladest a întrecut ou acarul 
de 8 ■ 4 0. 3—2. 2—1. 0—1)
formația Empor Halta fR.D. 
Germană).

ȘAH a tn runda a 9-a a me- 
elulul-turneu oe se desfășoară 
la Amsterdam, campionul mon
dial Gart Kasparov a remizat 
cu Karpov, rezultatul de egali
tate fiin-’ consemnat șt în parti
da Ttmman — Van der Wiel. In

• PE SCURT •
clasament conduoe Kasparov cu 
6.5 p, urinat de Karpov 5 p.

TENIS, tn turuil secund al pro
bei de simplu din cadrul Cam
pionatelor internaționale ale 
Franței, de la Roland Garros". 
Bettlna Fulco a elimlnat-o ou 
8—4, ti—3 pe Hana Mandilkova. 
un.a dintre favorite, fostă ciștlgă- 
toaire a turnenliui. Alte rezultate: 
Manuela Maleeva — Linda Fer- 
rando 8—0, 6—2 ; Sandra Cec-
chlnt — Jana Posolsilova 6—1 
6—0 ; Claudia Kohde KMsch — 
Federica Bonslgnori 6—4. 6—0 :

Steffi Graf — Ronnd Rels 8—1, 
6—0 : masculin : Mats WHander
— Francisco Yunis 6—2, 6—3,
8—t ; Jeremy Bates — Francesco 
Cancellottl 6—3, 7—5, 7—5 ; Ro
nald Agenor — Andres Gomez 
6—t. 4—6, 6—4. 7—6 ; Slobodan 
Zfvojinovici — Alberto Tous 7—5.
6— 7, 6—1. 6—4; Paul Annacone
— Marian Valda 6—4. 1—6, 2—6.
7— 5 6—2.

VC..-E’ * Turneul Internațio
nal masculin de la Novi Sad 
s-a încl-eiat cu victoria selecți
onatei Iugoslaviei care a dispus 
de echipa Ungariei în meciul 
decisiv cu scorul de 3—0 (15—3, 
15—' 15--8).

Atmosferă de mare med. 
Tribune ta care nu mai gă
seai un loo. Suporteri care 
și-au încurajat favorițil cîn- 
tflnd dtr primus șl ptoâ în 
ultimul minut, dernonstrînd 
că lupta sportivă este un Imn 
adus vieții. Pe gazon, ta acea 
arenă a atîtor șl atitor în
cleștăm aprinse, de la 
Nancy, fotbaliștii „cveo- 
șulu galio" și cel al 
Selecționatei lurnll de la 
Țigana sau Giresse la Zico 
sau Dasaev. de la Zavarov la 
Tardelli $1 pînă la Platini 
sărbătoritul, adică toate ste
lele de primă mărime ale fot
balului mondial. de mal Ieri 
șl de azi, dacă nu uităm că 
pe lingă cei în „tricouri și 
crampoane" s-au aflat pe 
bancă, prieteni de sport șl 
idealuri, printre alții Pele 
sau J.M. Pfaff (duipă o re
priză in poarta „lumii") el 
Șl nv numad ei. lntrați de 
mult în „enciclopedia spor
tului".

Dar nu Jocul în sine (cine 
ooate trece, însă, cu vederea 
marea finețe tehnică demon
strată?), nu scorul (un 2—2 ta 
concordantă eu fair-play-ul și 
ambianta partidei) r,e-a inte
resat, nu motivul organizării 
acestui med (retragerea unor 
mari fotbaliști, acum Platini, 
a mal oferit o asemenea oca
zie) ne-a reținut atenția, c! 
u.n anume „amă.niurtt". care 
ni s-a părut de o majoră 
importanță.

Intr-o lume ir. care veștile 
sosesc non-s.op despre dro
guri șl consumatori’ acesto

ra. despre pagubele oe le adu
ce umanității transfonnînd 
mii. sute de mii de tineri (și 
nu numai) în sclavi ai lumii 
moderne, distrugînd ce are 
mai bun „planeta albastră" — 
omul am mal înregistrat, 
iată un strigăt de protest șl 
avertisment. Pe tricourile a- 
cestor mari sportivi al căror 
țel a fost. înainte de toate 
depășirea de sine, afirmarea 
condiției umanr, am putut 
vedea o „reclamă". Nu tasă u- 
na obișnuită, publicitară, nu 
una care aduce profituri bă
nești unor firme al căror venit 
se :orie eu multe zerouri în 
coadă, d una care aduce de 
asemenea pro£ltari„ dar cu 
mult mai însemnate:
drogue!". Nu. drogurilor! Ia
tă ce scria ou litere apăsate 
să se vadă 31 să se știe, ca 
o chemare la luptă, nu pe 
moarte, ci pe vla’,ă și pentru 
viață, pe tricoul lui Bellonc 
Papin, Matthfius, Boniek, Hugo 
Sanctez. Francescoli, Ma
radona st coleg'M lor. 
Iar oînd. ta ultimul 
minut în tocul Iul Plattai. 
care se numără printre cel 
mal însuflețiți militanți îm
potriva acestui flagel, a in
trau micuțul său fiu. Lau
rent în vîrstă de 10 ani, 
puntîr.d pe tricou aceeași 
lnsc ’rție. ..no, drogue !“, 
mesalt’1 adresat lumii a că
păta* o semnificație în 
plus. Umanul a de
venit mal uman...

Emanuel FÂNTANEANU
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