
Trăiască unitatea de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului,
al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceausescu

Aleasă cinstire muncii eroice

a poporului condus de partid,

remarcabilei activități revoluționare

a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,

a tovarășei ELENA CEAUȘESCU
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Tovarășul Nicolae Ceauțescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au participat, simbătâ, la adunarea 
festivă organizată cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai — Ziua 
celor ce muncesc, al aniversării unui secol de la declararea 
acesteia ca zi a solidarității muncitorilor de pretutindeni și a 
50 de ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă și 
antirăzboinică de la 1 Mai 1939 din București.

Cu entuziasm, cu bucurie în 
inimi, au întîmpinat pe condu
cătorul iubit al partidului și 
statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu miile de locuitori ai 
Capitalei veniți în Sala Pala
tului Republicii, unde s-a des
fășurat adunarea festivă. Ca de 
fiecare dată, rcîntîlnirca tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu 
oameni ai muncii de cele mai

diferite profesii a constituit un 
prilej de vibrantă reafirmare a 
dragostei și respectului profund 
cu care partidul, poporul în
treg înconjoară pe marele băr
bat din fruntea tării.

In aclamațiile și uralele parti
cipantelor la adunare, tovară
șul Nicolao Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au luat loc în 
loja oficială.

Se aflau în sală membri și

membri suplcanfi ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.RM secretari ai Comitetului 
Central al Partidului.

La adunare au participat 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, membri de partid cu 
stagiu în ilegalitate, conducă
tori de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, acti
viști de partid și de stat, re
prezentanți ai unor unități eco
nomice, ai vieții noastre știin
țifice și culturale, generali și 
ofițeri, oameni ai muncii din 
întreprinderi bucureștcne.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditat! la

GLORIE MUNCII
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
au participat, duminică, la deschiderea Expoziției omagiale 

fotodocumeutare și de carte, organizată în Capitală cu prilejul 
aniversării a 100 de ani de la declararea zilei de 1 Mai ca zi a

î

solidarității internaționale a celor ce muncesc și a 50 de ani 
de la marea demonstrație patriotică, antifascistă 

și antirăzboinică de la 1 Mai 1939
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat, duminică. la 
deschiderea Expoziției omagia
le fotodocumentare și de carte, 
organizată în Capitală cu pri
lejul aniversării a 100 de ani 
de la declararea zilei de 1 
Mai ca zi a solidarității inter
naționale a celor ce muncesc 
$1 a 50 de ani de la marea 
demonstrație patriotică, anti
fascistă si antirăzboinică de la 
1 Mai 1939.

La festivitate au luat parte 
membri și membri supleanli ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Co

mitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, reprezen
tant! ai vieții noastre științifi
ce șl culturale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinatl. la sosire, cu 
cele mai calde sentimente de 
stimă șl prețuire de numeroși 
oameni ai muncii bucureșteni. 
care au aclamat îndelung pen
tru partid ci secretarul său 
general.

Grupuri de pionieri șl șoimi 
ai patriei, de tineri și tinere 
au oferit buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați să viziteze expozi
ția omagială care, prin emoțio
nante mărturii documentare, 
evocă manifestările muncito
rești prilejuite de sărbătorirea 
în tara noastră a zilei de 1 
Mai, ce an jalonat, în fapt, is
toria bogată $1 eroică a clasei 
muncitoare, drumul străbătut 
de la începuturile organizării 
sale pînă la victoria revoluției 
socialiste si edificarea noii 
orînduiri.

Prezentînd retrospectiv aceste 
memorabile evenimente, expo-

PENTRU ȚARA
Sărbătorirea din acest an a zilei de 1 Mai, ziua soli

darității internaționale a oamenilor muncii, are loc 
în atmosfera de înalt patriotism, de puternică anga

jare revoluționară a întregului nostru popor în înfăptuirea 
hotărîrilor și sarcinilor de mare răspundere trasate de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceauțescu, 
la recenta Plenară a Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și sesiunea Marii Adunări Naționale. Totodată, 
acest 1 Mai al anului 1989 este aureolat de două eveni
mente de seamă : împlinirea a 100 de ani de la decla

rarea zilei de 1 Mai ca' zi a solidarității internaționale 
a celor ce muncesc ți a 50 de ani de la marea 
demonstrație patriotică, antifascistă țî antirăzboinică de la 
1 Mai 1939, amplă demonstrație muncitorească în organi
zarea căreia tovarășul Nicolae Ceauțescu ți tovarășa 
Elena Ceauțescu au avut, din înalta însărcinare a 
partidului, o contribuție determinantă.

In acest climat de amplă angajare comunistă, revolu
ționară, de muncă intensă ți efort creator pentru dezvol
tarea ți prosperitatea patriei noastre, aniversarea celor 50 
de ani de la marea demonstrație din 1 Mai 1939 oferă 
oamenilor muncii, întregului popor prilejul de a exprima 
un fierbinte omagiu tovarățului Nicolae Ceauțescu, tovarăței 
Elena Ceauțescu, eminenți militanți comuniști, străluciți 
conducători politia revoluționari. Desfățurat în condițiile 
în care fascismul se afla, în întreaga Europă, într-o evidentă 
ofensivă, marea demonstrație 
rețti a arătat câ, pentru a 
forță, a statelor fasciste ți 
datoria de a acționa printr-o 
unirea tuturor forțelor progresiste ți democratice. Este me
ritul Partidului Comunist Român de a fi găsit, în condițiile 
complexe ale acelor ani, cea mai potrivită cale de luptă, 
demonstrația dobindind ample șl profunde semnificații na
ționale șl internaționale, fapt dovedit de largul ecou în 
conștiința țării, în opinia publică de pesta hotare, acțiunea 
energică a muncitorimii românești fiind considerată drept 
cea mai puternică bătălie cu caracter antifascist ți anti
războinic din Europa acelor vremi.

Aureolată, deci, de acest eroic trecut de luptă, ziua de 
1 Mai a anului 1989 adaugă la impresionantul buchet al

de la 1 Mai 1939 din Bucu- 
zăgăzui politica agresivă, de 
revizioniste, popoarele aveau 
luptă deschisă și fermă, prin
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ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI
(Urmare din pag. I)

București, membri ai corpului 
diplomatic, corespondenți ai 
presei străine, oaspeți de peste 
hotare.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialisto 
România.

Luind cuvintul în deschi
derea adunării festive, tova
rășul Barbu Petrescu, 
secretar al Comitetului 1 
cipal București al P.C.R., . 
mărul general al Capitalei, a 
spus ;

Mult stimate și iubite tova
rășe Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Trăim astăzi momente de cea 

mai înaltă vibrație patriotică, 
momente-simbol ce unesc mi
lioane de inimi și milioane de 
conștiințe, simțămintele între
gului popor intr-o imensă și 
nețărmurită bucurie prilejuită 
de sărbătorirea a o sută de ani 
de la declararea intiiului de 
Mai ca zi a solidarității ce
lor ce muncesc de pretutindeni 
și aniversarea a 50 de ani de 
la marea demonstrație patrio
tică de Ia 1 Mai 1939, glorioasă 
încununare a luptei poporului 
român împotriva fascismului 
și războiului, pentru indepen
dența. suveranitatea și integri
tatea patriei, in organizarea și 
desfășurarea căreia o contribu
ție hotăritoare. determinantă 
au avut-o eminenții militanți 
comuniști și patrioți înflăcă
rați, străluciți conducători po
litici revoluționari ai națiunii 
noastre socialiste, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu.

In această zi de luminoasă 
sărbătoare, vă rog să-mi per
miteți să dau glas omagiului 
tierbinte de dragoste și stimă, 
de profundă gratitudine pe care 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din Capitală îl aduc, cu profund 
respect, marelui și iubitului 
nostru conducător, Erou între 
eroii neamului, ilustru gînditor 
revoluționar, eminent strateg și 
ctitor genial al noului destin 
comunist al patriei libere și 
independente, care a dat glorie 
și măreție partidului ți poporu
lui, strălucire țării intre națiu
nile lumii, personalitate pro
eminentă a vieții politice con
temporane, luptător neobosit 
pentru cauza socialismului și 
păcii, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu.

Exprimăm, in același timp, 
cele mai alese sentimente do 
înaltă stimă, adîncă recunoș
tință și profund respect tova
rășei Elena Ceausescu, strălucit 
militant revoluționar, eminent 
om politic și ilustru savant de 
prestigioasă recunoaștere inter
națională pentru magistrala 
contribuție adusă la elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidu
lui și statului, la promovarea 
largă a celor mai noi cuceriri 
alo științei și tehnicii în In-

prim- 
muni- 
.. pri-

treaga economie, la propășirea 
și înflorirea învățămîntului și 
culturii românești. Ia -------
păcii și colaborării în

Salutăm cu căldură pe toți 
participanții la marea nogstră 
adunare.

La sărbătorirea acestui 1 Mai 
jubiliar și a memorabilului 
eveniment de acum 50 de ani, 
vă raportăm, mult iubite și 
stimate tovarășo secretar ge
neral, că pe primele patru 
luni ale anului oamenii mun
cii din București au obținut 
succese importante în îndepli
nirea sarcinilor de plan, în 
condițiile aplicării cu consec
vență a programelor de moder
nizare, de ridicare a calității 
produselor, de reducere a con 
sumurilor materiale, realizind, 
în același timp, un important 
volum de lucrări din străluci
tul piogram de înnoire și mo
dernizare urbanistică, edilitară 
a Capitalei. Edificarea sub di
recta și permanenta dumnea
voastră îndrumare a unei Capi
tale noi, socialiste, va purta 
peste veacuri însemnele acestui 
timp eroic, care vor da o și 
mai puternică strălucire celei 
mai glorioase epoci din înde
lungata istorie a României — 
„Epoca Nicoiae Ceaușescu**.

fn aceste clipe solemne, în
soțim omagiul fierbinte pe care 
vi-1 aducem dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășo 
Nicoiae Ceaușescu, mult sti
mată tovarășă Elena Ceaușescu, 
cu angajamentul ferm și ho- 
tărit al comuniștilor, al oame
nilor muncii din Capitală de a 
realiza în actualul cincinal o 
producție industrială suplimen
tară de peste 15 miliarde lei, 
de a-și spori astfel, pe măsu
ra condițiilor create, contribu
ția la creșterea avuției națio
nale, intîmpinind cu noi și re
marcabile înfăptuiri cea de-a 
45-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă 
și cel de-al XIV-lea Congres 
al partidului.

Despre semnificația eveni
mentelor aniversate a vorbit 
tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat.

In continuare, a avut loc un 
spectacol festiv.

Manifestarea consacrată zilei 
do 1 Mai s-a încheiat intr-o 
atmosferă înălțătoare, de vi
brant patriotism. întreaga sală 
a aplaudat cu mare însufleți
re, ovaționînd îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru secretarul său -------- *
tovarășul 
Toți cei prezenți 
minuto in șir, 
dat : „Ceaușescu 
„Ceaușescu și 
„Stima noastră 
Ceaușescu — 
„Ceaușescu — Eroism,
— Comunism !**, „C e a
— Pace !".

cauza 
lume.

secretarul său general, 
Nicoiae Ceaușescu. 

au aclamat 
au scan- 

— P.C.R. !", 
poporul!**, 
și mîndria, 
România !“, 

România 
u ș e s c u

Tovarășul Nicoiae 
secretar general al 
Comunist Român, i 
Republicii

In această atmosferă de mare 
entuziasm și profundă unitate 
în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, răspunzind 
vibrantelor manifestări de dra
goste și atașament, a spus :

„Trăiască eroicul nostru partid 
comunist în deplină unitate cu 
întregul popor, pentru victoria 
socialismului ți comunismului, 
pentru independența ți suvera
nitatea României 1**.

Cuvintele secretarului ge
neral al partidului au fost pri
mite cu puternice și îndelungi 
aplauze și urale, care au dat 
expresie hotăririi neclintite a 
oamenilor muncii din Capitală 
de a acționa, împreună cu în
tregul nostru popor, pentru a 
transpune neabătut în viață 
chemările și îndemnurile tova
rășului Nicoiae Ceaușescu, po
litica internă și externă a 
partidului și statului de înflo
rire multilaterală a patriei 
noastre socialiste, liberă, inde
pendentă și suverană.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie entuzias
telor manifestări de dragoste și 
prețuire.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai 
a pus cu putere în lumină to
tala adeziune a națiunii noas
tre la politica internă și exter
nă a partidului și statului, ilus- 
trînd hotârîrea clasei munci
toare, a întregului popor de a 
acționa, in strînsă unitate in 
jurul partidului, al secretarului 
său general, pentru îndeplinirea 
tuturor obiectivelor stabilite do 
Congresul al XIII-lea și Confe
rința Națională

SPECTACOL FESTIV
Ceausescu.

I Partidului 
președintele 

Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceausescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului si statului, toti cei 
prezenti au asistat, după în
cheierea adunării festive. la 
spectacolul dedicat sărbătoririi 
zilei de 1 Mai.

Prin intreaga desfășurare, 
spectacolul s-a constituit in
tr-un vibrant omagiu adus pa
triei. partidului nostru comu
nist. tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Pe un mare ecran se deru
lează. ca intr-o sugestivă 
parcurgere a cărții de istorie 
a neamului, imagini semnifi
cative privind începuturile 
mișcării muncitorești in 
noastră, momentul istoric 
Congresului internaționalei 
Il-a desfășurat in 1889 
Paris, unde au fost ______
și socialiști români și care a 
declarat ziua de 1 Mai ca 
Zi a solidarității internaționale 
a celor ce muncesc. Se succed 
în ritm dinamic secvențe ilus- 
trind amploarea crescindă a 
luptei clasei muncitoare. a 
poporului nostru pentru drep
tate socială, libertate și inde
pendentă națională. amplul 
proces de organizare si întări
re a unității de acțiune a mun
citorimii române, a forțelor 
democratice si progresiste de Ia 
noi. marcat de date istorice — 
făurirea P.S.D.M.R. in 1893 si 
crearea, la 8 mai 1921. a Parti
dului Comunist Român. Se 
desprinde din intreaga desfășu-

tara 
al 
a 

Ia 
prezenti

ale partidului

GLORIE MUNCIM
PENTRU ȚARĂ

(Urmare din pag. 1)

rare a acestei emoționante e- 
vocări sensul ei major si anu
me că partidul comuniștilor 
s-a dovedit. încă de la înfiin
țare, continuatorul puternice
lor tradiții ale luptei maselor 
populare pentru libertate și 
progres, cel mai viguros ex
ponent al înfăptuirii 
ilor fundamentale 
române.

In concordantă 
scenică, pe ecran 
imagini-document

Un loc aparte 
frescă istorică 
către Partidul 
a sărbătoririi

ale

Cu

aspirați- 
națiunii
evoluția 

alternează 
imagini- 
ocupă in 
pregăti- 

comu- 
.__  .. zilei de

1 Mai 1939. rolul hotăritor al 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
in organizarea si desfășurarea 
marii demonstrații patriotice 
ca o expresie hotărîtă a voin
ței poporului român de a se 
împotrivi fascismului, revizio
nismului si războiului. Ca si 
sublinierea însemnătății deo
sebite a acestei ample manifes
tări pe plan intern și interna
tional. largul ecou de care s-a 
bucurat in acea vreme.

Ca urmare firească a eroi
celor lupte purtate de comu
niști, de clasa muncitoare se 
înscriu izbînzile poporului ro
mân în edificarea societății so
cialiste in patria noastră, am
plu proces revoluționar inau
gurat de cel de-al iX-lea Con
gres al partidului.

Spectacolul festiv ia sfîrșit 
într-o atmosferă de mare însu
flețire. In sală răsună Imnul 
Frontului Democrației și Uni
tăți’ Socialiste — .E scris pe 
tricolor unire**.

simbol, 
această 
rea de 
niștilor

si

Realizatorii 
împreună cu î 
ta tori scandează 
.Ceaușescu — 
.Ceaușescu și poporul!**, acla
mă și ovaționează îndelung, 
dînd expresie unității indes
tructibile dintre partid și po
por, dintre națiunea noastră 
socialistă și bravul ei conducă
tor.

In această ambianță entu
ziastă, un grup de pionieri și 
șoimi ai patriei urcă in loja 
oficială, oferind cu deosebi
tă bucurie buchete de fiori 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

Din partea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu au 
fost oferite flori realizatorilor 
spectacolului.

★
Spectacolul festiv a fost or

ganizat de 
Educației 
Central al 
Centra! al 
Comunist.
Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor, Ministerul 
Apărării Naționale. Radiole- 
leviziunea Română, împreună 
Cu Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R.

La reușita spectacolului și-au 
adus contribuția actori de frun
te ai scenelor ' bucureștcne, 
mari formații corale și orches
trale, ansambluri de balei și 
dansuri populare laureate ale 
ultimelor ediții ale Festivalu
lui Național „Cîntarea Româ
niei**, soliști vocali și instru
mentiști. elevi, studenți, mili
tari.

spectacolului, 
miile de spec- 
i cu putere 
- P.C.R.!“, 1“

Consiliul Culturii si 
Socialiste, Consiliul 
U.G.S.R., Comitetul 
Uniunii Tineretului 

Consiliul U.A.S.C.R.,

realizărilor poporului nostru un eveniment de maximă im
portanță pentru viața politică ți economico-socială a patriei 
- lichidarea totală a datoriilor externe. Referindu-se la 
această strălucită victorie a poporului român, expresie a 
forței și vitalității economiei noastre naționale, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu sublinia : „Adoptînd hotârîrea de a 
plăti in acest deceniu întreaga datorie externă, am pornit 
de la faptul că numai prin lichidarea acesteia vom putea 
să asigurăm deplina independență economică și politică, 
să înfăptuim neabătut Programul partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate ți să creăm 
condițiile necesare înaintării ferme a României spre co
munism 1".

Intr-adevăr, realitățile din țara noastră confirmă cu stră
lucire că anii care au trecut de Io Congresul al IX-lea al 
partidului, cînd prin voința unanimă a tuturor comuniștilor, 
a întregului popor, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a fost în
vestit cu cele mai mari răspunderi în conducerea partidului 
și statului, s-au constituit într-o epocă de glorioase împli
niri socialiste, fără precedent în istoria patriei, pe care noi 
cu toții o numim, cu îndreptățită mîndrie, cu profundă 
dragoste și recunoștiință pentru genialul său ctitor - 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU**. Ne îndeplinim o datorie 
de onoare și conștiință de a sublinia, și cu acest prilej, că 
prin suflul nou pe care !-a imprimat, după Congresul al 
IX-lea, întregii vieți politice și economico-sociale din patria 
noastră, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a adus, prin monu
mentala sa operă teoretică și eroica activitate revoluționară, 
o uriașă contribuție la dezvoltarea creatoare a gîndirii și 
practicii revoluționare, la progresul general al societății 
noastre, la afirmarea mai puternică a României în lume. 
In acest înalt arc de timp s-au obținut realizări de neîma- 
ginat pentru înaintașii noștri. Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu în cuvîntarea la marea adunare popu
lară din Capitală, puține țări din lume se pot mîndri că 
au realizat în 45 de ani o creștere a industriei de 135 de 
ori, din care numai după Congresul al IX-lea de 120 de 
ori. Totodată, în agricultură, s-a realizat o creștere a pro
ducției de circa 10 ori, din care de șase ori după anul 
1965. Intr-un asemenea context, de puternică efervescență, 
sub coordonarea directă de înaltă competență științifică a 
tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, în
semnate succese s-au înregistrat și în domeniile științei, 
învățămîntului și culturii.

Acestor impresionante succese, ce conturează portretul 
eroic al națiunii române contemporane, conferindu-i pres
tigiu șl demnitate în rindul celorlalte popoare ale lumii, 
li se adaugă strălucitele izbînzi pe care sportivii tricolorului 
românesc le-au dobîndit în marile competiții internaționale, 
reprezentanții noștri aflîndu-se de fiecare dată printre pro
tagoniștii celor mai mari întreceri din lume. Aceste victorii 
reprezintă tot atîtea expresii ale grijii deosebite, părintești, 
pe care tovarășul Nicoiae Ceaușescu ți tovarășa 
Elena Ceaușescu o poartă sportivilor noștri, mișcării sportive 
de masă și de performanță, veritabilă școală de sănătate și 
vigoare, de călire fizică și moral-volitivă a tineretului patriei. 
Prinși rn focul disputelor sportive din cadrul Daciadei, pe 
drept cuvint numită olimpiada sportului românesc, sau în 
iureșul întrecerilor internaționale, reprezentanții noștri, spor
tivi ce cu mîndrie poartă tricolorul românesc pe piept, se 
angajează să răspundă prin fapte, prin noi și noi victorii, 
dragostei cu care sînt înconjurați, sporind și mai mult glo
ria sportivă a patriei.
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Cu treisprezece ani în urmă — strălucită și generoa-
să inițiativă a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretarul general al partidului nostru — pornea la 
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drum Daciada, cea mai mare competiție de masă și de
performanță din întreaga istorie a sportului românesc.
Vibrantul îndemn patriotic, izvorît dintr-o mare și sta-
tornică grijă părintească, avea să însuflețească în tot
acest răstimp — de-a lungul a șase ediții ale Daciadei
— inimile și conștiințele celor chemați să traducă în
faptă Olimpiada sportului românesc.

tn cele ce urmează, prezentăm cîteva instantanee, fapte, dovezi ale
oportunității și vigorii marii competiții naționale.

La Buziaș, în Secția 50 a E.M.T.
Mm».» ,., ii nnimiim tmui ii ib   înnrrn r

SPORUL PRODUCȚIEI PROVINE
Șl DIN ARENE

$

I

• _ *_____f____________________• • •• ___„Putem spune, deci, că cerințele dezvoltării ac
tuale și de perspectivă a societății noastre socia
liste fac în mod obiectiv necesară creșterea rolu
lui culturii fizice și sportului in procesul educației 
socialiste și formării omului nou, în întărirea sănă
tății și vitalității națiunii noastre, în asigurarea 
condițiilor ca poporul român, tineretul patriei, sâ 
crească viguros și sănătos."
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NICOLAE CEAUȘESCU
$

aceste

„EMT“, adică Electromo
tor Timișoara, este o em
blemă familiară, arhicunos
cută. de vreme ce produse
le pe care este afișată ope
rează cam pretutindeni în 
industrie, agricultură, trans
porturi și în alte sectoare, 
ba chiar și în gospodăriile 
oamenilor. Mai putină lu
me știe, însă, că respectiva 
emblemă are și varianta 
.EMB“. adică Electromotor 
Buziaș. „Adică secția 50 a 
EMT, care produce motoa
re electrice de gabarit mic, 
de la 0,25 la 1,1 kw — ne 
precizează șeful secției, ing. 
Edgar Strubert. Un colectiv 
mic, dar harnic..." Iar hăr
nicia tinărulu'i colectiv bu
zieșan (modic de vârstă, 
circa 25 ani) se reflectă în 
cifre mai mult decît con
vingătoare. pe care econo
mistul Nistor Table, între 
altele responsabil cu activi
tatea sportivă ni le furni
zează cu firească mîndrie. 
Serioase depășiri la toți in- 
diicatoriii: la producție 
bală, producție marfă, 
diuctivitatea muncii, ca 
export. Bilanț ce face 
ste lucrătorilor secției 
se prezintă cu fruntea sus 
la marea sărbătoare a oa
menilor muncii. „Satisfac
ția noastră este deplină — 
ne spunea N. Table — de-

glo- 
pro- 
și la 
cin- 
care

oarece tot ce producem este 
foarte căutat și apreciat 
pe piață, la noi și in alte 
vreo 20 de țări, intre care 
Italia, Franța. Thailanda, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Iran, Irak ... Toa
tă producția este contracta
tă și primim comenzi chiar 
peste capacitatea dc pro
ducție a secției"

Fiind un colectiv tînâr. 
este firesc ca și sportul să 
facă parte din viața coti
diană a celor doar 220 de 
oameni ai muncii. Dacă de 
performanță, explicabil, nu 
poate fi vorba, în schimb 
Daciada le oferă celor de la 
„EMB“ multiple posibilități 
de recreare și destindere 
de odihnă activă. Și ce în
seamnă Daciada. aici? în
seamnă competiții de masă 
la fotbal („cu 7 echipe, din
tre care cele mai bune se 
dovedesc Prelucrări I si 
Montaj I“). la șah și tenis 
die masă. înseamnă multe 
acțiuni turistice, mai ales 
la Muntele Mic. iarna, sau 
pe malul Timișului, vara, 
unde se organizează diver
se competiții de volei, fot
bal, șah și chiar un fel de 
polo... Mai înseamnă și 
participări Ia competițiile 
tradiționale organizate de 
asociația sportivă a îrtre- 
prinderiii-bază. Eleclromo-

tor Timișoara. Intre 
competiții se află cele de
dicate zilelor festive de la 
început de mai. adică cele 
dotate cu «Cupa 1 Mai“, pe 
care fotbaliștii de la Elec
tromotor Buziaș au cucerl- 
t—o anul trecut, împreună 
cu trofeul fair-play. sau 
cu «Cupa 8 Mai"... Dar
sport mai înseamnă si gim
nastică la locul de muncă, 
pe care o execută frecvent 
lucrătoarele din secția bo
binai și muncitorii in a- 
telierul prelucrări. Toate a- 
oeste activități se traduc în 
sănătate și vigeare. în ran
dament superior, ir. pro
ductivitate ridicată, în elan 
și în... amintitele depășiri 
de plan.

Trecând prin secție într o 
zi de entuziastă angajare a 
micului colectiv buzieșan 
pentru a spoiri producția în 
cinstea zilei de 1 Mal. am 
putut vedea la lucru câțiva 
dintre cei mai pasionați a- 
maitori de sport, pe lăcătușii 
Dumitru Cuman și Cristian 
Bejan, pe strungarul Tibe
riu Buta sau scu’cr-matri- 
țerul Gheorghc Vicovan — 
toți fotbaliști, pe dispece
rul Ion Groza, ce inginerul 
Gheorghe Mari ta. pasionați 
al șahuluii alături de același 
N. Table, pe Duru Agachc 
și Constantin Pîrvu, prac- 
ticanți ai tenisului de ma
să etc. Oameni ' 
neri sau trecuti 
tinerețe, cărora 
oferă deopotrivă 
putere de muncă 
rie...

harnici, ti
de prima 
sportul le 
mai multă 

și bucu-

Aurelian BREBEANU

„HARTA" CONSTRUCȚIILOR SPORTIVE
PENTRU PREZENT Șl VIITOR, TOT MAI BOGATA
Sporul cantitativ și cali

tativ înregistrat de mișcarea 
sportivă din țara noastră 
nu poate fi privit în afara 
generosului efort de asigu
rare a condițiilor materiale 
necesare procesului de se
lecție, pregătire si partici
pare la diferitele concur
suri de masă și de perfor
manță. Artioolul 25 din 
«Legea sportului" precizea. 
ză: „Statul alocă fonduri 
de investiții pentru con
struirea și amenajarea de 
baze sportive, acordă dota- 
ții de la buget și terenuri 
necesare activității sporti
ve". în aoeastă privință, 
elocventă este creșterea ba
zei materiale a tuturor ju
dețelor, care se ridică Ia 
ora de fată la peste 15 000 
de complexe și terenuri de 
sport. In prezent. zestrea 
edilitar-sportivă a satelor și 
orașelor noastre se compu
ne, în principal, din 487 de 
săli pentru pregătire spor
tivă, 37 de săli polivalente, 
cu tribune între 1000 și 2000 
locuri, 26 de bazine acoperite, 
185 descoperite, 21 de patioa- 
re artificiale, între care 4 a- 
coparite, 62 baze nautice si 
de agrement, peste 400 
arene 
patru, 
multe 
roase 
local, . ___ ...
va cetățenilor, prin identi
ficarea și valorificarea re
surselor proprii.

In ultimele două decenii, 
cele mai- fertile din Istoria 
patriei, perioadă pe care 
o numim cu mîndrie „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", harta 
construcțiilor sportive s-a 
îmbogățit mereu cu zvelte 
săli polivalente, cu stadioa
ne, patinoare artificiale, 
piscine acoperite ți desco
perite, complexe și verita

de 
de popice cu două, 
șase și chiar mai 
piste Si alte nuime- 

amenajări de interes 
apărute din initiatl-

bile parcuri sportive. Să 
luăm un singur exemplu : 
orașul Brăila. Bunăoară, în 
Parcul-monument din muni
cipiul de la Dunăre, unde 
cîndva exista doar o mică a- 
renă de fotbal și un velodrom 
de ciclism cu pistă de pă- 
mînt. acum au apărut prin
tre falnici salcîmi, stejari, 
tei, mesteceni și zonele flo- 
ricole, adevărate perle ale 
arhitectonicii sportive. In 
1971 au început aid lucră
rile la bazinul acoperit, ca
re apoi și-a extins aria de 
activitate cu un bazin des
coperit și altul de sărituri, 
cu trei trambuline. In 1974 
s-a tăiat panglica de inau
gurare a Stadionului muni
cipal (cu pistă de 
cu o capacitate 
20 000 de locuri.
1 cu scaune din _ 
cabine si instalații 
moderne. înoepînd cu bazin 
de refacere și terminînd cu 
saună. In anii următori 
s-au dat în folosință sala 
polivalentă, intitulată „Da- 
nubius", cu tribune pentru
2 000 de spectatori, stadio
nul de atletism, complexul 
de tenis administrat de a- 
sociația Constructorul, alte 
două terenuri de fotbal, 
unde au loc meciuri de Di
vizia C și de juniori, com
plexul sporii” Voința. cu 
terenuri de handbal, mini- 
fotbal, pistă de popice 
aer liber și sală de 1 
frumoasa bază sportivă 
pionierilor și șoimilor 
triet. Adăugind arena 
box. cu o capacitate
2 000 de locuri, din strada 
Republicii, complexul de 
săli pentru atletism. gim
nastică, box. handbal, vo
lei din str. George Enescu, 
baza nautică de pe fa
leza Dunării, patinoarul 
artificial construit în zo-

na grădinii publice de 
vară, stadionul de fotbal 
al întreprinderii Progresul, 
complexul sportiv al Com
binatului chimic și cele
lalte zeci de baze sportive 
aparținând numeroaselor 
cluburi, asociații sindicale 
și școlare. împreună cu edi
ficiile din Parcul-monument 
avem veritabile... uzine de 
sport, de sănătate.

Traian IOANIȚESCU

Pentru tinerii din Județul Vrancea

ATLETISMUL - PRINCIPALA OPȚIUNE
Ramură sportivă priorita

ră în rîndul tineretului stu
dios, atletismul a exercitat 
prin intermediul competiți
ei sportive naționale DA
CIADA o atracție deosebită 
și printre elevii unităților 
de învățământ din județul 
Vrancea. Toate datele sta
tistice aflate în evidența 
C.J.E.F.S., a Inspectoratu
lui școlar. a Comitetului 
județean al U.T.C., precum 
și a Consiliului județean al 
Organizației Pionierilor a- 
testă aoest flux puternic 
spre atletism și îndeosebi 
către alergările de cros 
atît de accesibile masei de 
copii și elevi. In aoeastă 
privință este de remarcat 
faptul că încă din prime
le săptămâni ale actualului 
an de învățămînt, concur
surile de cros au punctat 
toate calendarele asociați
ilor sportive școlare, avind 
o frecventă aproape săptă
mânală, indiferent de con
dițiile meteo.

Ne-am convins de atrac
ția pe care atletismul și în 
speță crosul o exercită asu
pra tineretului studios din 
Vrancea și, recent, cu prile
jul startului în etapa de 
vară a Daciadei, cînd, pe 
trasee exoelent fixate pe 
una din terasele Milcovu- 
lui, în perimetrul cartieru
lui Golești aparținînd de 
municipiul Focșani, cîteva 
mii de elevi și eleve și-au 
desemnat campionii pe județ 
în „Crosul Pionierilor" și 
„Crosul Tineretului" (băieții 
și fetele vor fi prezenți 
în aurind la finalele pe țară 
ale acestor tradiționale în
treceri înscrise sub generi
cul Daciadei).

Probă prin definiție de 
masă, crosul elevilor vrân
ceni a constituit o reușită 
nu numai în plan strict 
oompetițional, prin prezența 
la start a celor mai buni 
dintre cei aproape 100 000 
de copii și școlari care au 
participat la faza primară, 
pe asociație sportivă, ci Si 
un model de organizare. în 
planul popularizării atletis
mului, lucru la fel de tm. 
portant. Mai mult, este de

semnalat faptul că între 
pasionații atleți vrânceni, 
pe podium s-au aflat, ală
turi de elevi cane benefi
ciind de existența> în așe
zările lor, a unor unități 
specializate, cluburi sau 
mari asociații sportive pe 
lângă întreprinderi (Aura 
Pleșa — Școala 8 Focșani. 
Laura Anti — Școaja 5 Foc
șani. Costlcă Măciucă — Li
ceul 5 Focșani etc.) alții 
din localități situate în cu
prinsul județului (Dumitru 
Dobra — Școala 
bești. ■"__  .
Școala 2 Mârășești. Costel 
Ioniță — Școala din comu
na Sihlea. Daniela Lățcan
— Liceul din comuna Vi
dra. Ionel Iordache — 
Școala din corn. Tim’ooești. 
Marian Haiman — Școala 
din corn. Suraia ș a.). Aceas
ta denotă „o extindere tot 
mai largă a atletismului, 
cu perspective încuraja
toare pentru performanță"
— cum remarca președintele 
C.J.E.F.S. Vrancea, Gh. 
Gheorghiță. Un adevăr sus
ținut și de alte argumente : 
1) în unitățile de învăță
mânt, prin grija factorilor 
amintiți la început, atletis
mul reprezintă principala 
ramură de sport practicată 
în școli; 2) comisia de re
sort a C.J.E.F.S., interesată 
să descopere cit mai multe 
elemente pentru perfor
manță, încurajează toate 
inițiativele locale: 3) după 
modelul gimnasticii, disci
plină în cate Vrancea șe 
remarcă tot mai vizibil, 
chiar pe plan republican, 
atletismul, prin copiii șl ti
nerii cu aptitudini, cu vo
cație, lansează valori spre 
secțiile unor unități spor
tive specializate.

Cu alte cuvinte, în Vran
cea competiția națională 
Daciada imprimă întreceri
lor atletice de masă un ca
racter net spre calitate, în 
perspectiva depistării șl 
modelării unor performeri 
și din acest județ. De fapt, 
unul din atributele Olim
piadei sportului românesc.

1 Odo-
Nicușor Sîrbu —

Tiberiu STAMA

RAPORT SPORTIV, IN ZI DE SĂRBĂTOARE
dirt-track) 

de peste 
la tribuna 
fibră, cu 

ultra-

în 
box, 

l a 
na
de 
de

Agenda sportivă a oeea ce 
numim „sfârșiturile de săp- 
tătnînă" îșl înscrie, de fie
care dată, de ... 52 de ori 
pe an adică, nenumărate 
întreceri de masă, toate in
tegrate în aria atit de ge
neroasă, atât de larg cu
prinzătoare a Daciadei. Ru
brica săptămânală consacra
tă special acestor competi
ții de cele mai diferite di
mensiuni, le selectează 
întotdeauna după impor
tanță, dar adeseori și 
după semnificația lor. 
în prag de Armindeni, 
s-a procedat, desigur, la fel. 
primatul atîtor întreceri la 
Zi ale „sportului pentru 
toți" revenind, in mod con
firmativ. suitelor competi- 
ționale dedicate marii săr
bători a muncii. Obișnuitul 
chenar intitulat „La sfîrșit 
de săptămînă" a devenit 
mai ... neîncăpător ca ori
când în fața realității spor
tive, în cadrul căreia tineri 
și vârstnicii, din orașele și 
satele patriei, se numără 
ca participant in marea 
arenă — acum, festivă — a

Daciadei. Ei. sărbătoriții, 
oamenii muncii din întrea
ga țară, își onorează și ast
fel ziua lor, a tuturor, nu 
numai cu fapte deosebite 
de muncă, ci și cu, să le 
spunem așa. „fapte de 
sport" semnificative. Multe 
dintre acestea țin de atît 
de neoesara acțiune de în
treținere și reamenajare a 
bazelor sportive, pentru a- 
devărații gospodari mo
mentul „toaletei de primă
vară" a terenurilor Dacia
dei constituind o însemna
tă „prefață" la toate cîte 
au urmat să se înfăptuiască 
sub semnul de cinstire prin 
sport a Intîiului de Mai 
sub semnul de cinstire, a- 
dică de recunoaștere. ca 
beneficiari, a temeiniciei și 
înaltei valori sociale a a- 
cestei ctitorii, care este Da
ciada. Entuziasta participa
re la tot felul de întreceri, 
dorința vie de a-și așeza 
numele printre câștigătorii 
tradiționalei „Cupe 1 Mai", 
ori de a îmbogăți „vitrina 
sportivă" proprie, a asocia
ției sau a secției

nente, a locului de muncă 
chiar, cu trofeul ca 
dovedesc. încă si încă 
dată, spiritul înnoitor 
cane ampla competiție, 
anvergură națională, 
insuflat binefăcător și 
bilizator unei chemări 
mane firești — aoeea de a 
face sport, mișcare în aer 
liber.

Intr-un anumit sens, se 
poate afirma că „sfârșitul 
de săptămînă" precedent 
calendaristic sărbătoririi de 
1 Mal a fost, și în acest an, 
un fructuos raport sportiv 
al milioanelor de practi- 
canți ai celor mai diferite 
discipline în arena poliva
lentă și multidimensională 
a Daciadei. Un raport spor
tiv dat conducerii parti
dului. inițiatorului aoestei 
întreceri naționale, cu dem
nitatea muncitorească a da
toriei împlinite. Și, totoda
tă. cu angajamentul de a 
lua un start și mai hotărât 
spre viitor, în aceeași ma
re arenă deschisă tuturor.

atare 
o 

pe 
de 
l-a 

mo- 
u-
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IMai 1989.
Sărbătoarea

nostru care n-a pregetat prin ani să urce 
mîndru, unit în cuget și simțire, călăuzit de 
avînt revoluționar, spre făurirea unei 
frumoase, liberă pe destinele sale. “ 
care omagiem nu numai omul - 
țăran, intelectual —, ci și crezul său 
in realizarea visului de 
a prins adevărat contur
cerea destinelor patriei
NICOLAE CEAUȘESCU, 

partidului, președintele 
fi luptătorul consecvent pentru înfăptuirea 
sj neabătută a idealurilor de progres, indepen- 

dență și pace, de colaborare între toate po- 
poarele lumii, și care, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeseu, savant de largă recunoaș- 

g; tere internațională, patriot înflăcărat, a avut 
un rol determinant, la 1 Mai 1939, în orga- 

•5 nizarea marii demonstrații patriotice, antifas- 
g: ciste și antirăzboinice.

La această zi aniversară, de vibrantă trăi- 
g; re patriotică, purtînd în inimi îndemnurile con- 

ducătorului iubit de a făuri prin fapte zil- 
g? nice de muncă noul chip al României socia- 
gî liste, mîndri de a fi contemporanii acestui

i
timp măreț, înscris cu litere de aur în isto-

1 muncii și a hărniciei. O ria multiseculară a pămîntului românesc, 
zi cu adinei semnificații pentru poporul sportivii țării se prezintă cu un bogat mă- 5; 

nunchi de realizări, aducind prinos patriei, Ș? 
poporului, partidului victoriile obținute la 
marile competiții mondiale. sj

Indeplinindu-și o înaltă datorie de inimă gr 
și conștiință revoluționară, reprezentanții 0 
sportului românesc, formați Ia școala iubirii 
de țară și de neam, s-au aflat de fiecare j? 
dată printre cei mai buni în arenele marii s?

A CRESTE ÎN CHIP COMUNIST>

A

țări 
O zi în 

muncitor, 
necurmat 
vis care 

la condu-
veacuri. Un 
de cînd 
a fost ales tovarășul 
secretar general al 
țării, omul de geniu,

ca o netăgăduită dovadă a 
pentru condițiile de pregătire 

alăturîndu-se, astfel, efortului

• Numeroase talente la nivelul juniorilor O Tehnicieni 
pasionați ți pricepuți

afirmarea deplină a
• Porțî larg deschise pentru 
celor mai tineri performeri
a

cu

performanțe, 
recunoștinței 
și viață, ei 
general al poporului de a urca noi trepte 
de civilizație și progres.

1 Mai 1989.
Sărbătoarea muncii și a hărniciei. In 

această atmosferă efervescentă de unitate 
în jurul partidului, a ilustrului conducător, g; 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, se regăsește și 
munca plină de responsabilitate a sportivilor, șî 
tehnicienilor și activiștilor, a tuturor celor gȘ 
care lucrează în domeniul sportului de per
formanță, angajamentul lor ferm de a parti
cipa cu tot elanul la înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin, la sporirea continuă a prestigiului 
României socialiste. I

„ Generația viitorului",
purtătorilor cravatelor roșii 
tricolor și a utediștilor. urmiind 
pilda de muncă ei cutezanță a 
comuniștilor, participă cu en
tuziasm tineresc la numeroase 
competiții, educația fizică și 
sportul constituind și pentru ei 
un domeniu de afirmare. Iar 
oei mai mid. sportivi ai noștri 
— asemenea colegilor lor care 
dobînidesc frumoase premii la 
Olimpiadele internaționale de 
matematică, fizică sau chimie, 
de muzică sau pictură — se 
află constant pe podiumul cam
pionatelor europene, mondiale 
sau a Concursurilor Prietenia 
ca o dovadă de necontestat a 
valorii si bunei pregătiri.

Dintre atît de numeroșii cam
pioni ai 
tului la 
amintim 
tietism),

lumii sau ai camtănien- 
nivelul juniorilor. eă-i 
pe Alina Astafei (a- 
Gheorghe Dinișel, Iu-

MÎNDRU. TRICOLORUL FLUTURlND...
® Lauri la campionate mondiale, europene și Olimpia
dă • Tot mai multe discipline pe „podiumul" marilor 
întreceri • „Școala românească" a sportului, în conti
nuă ascensiune spre vîrful ierarhiilor internaționale

Cu fiecare zi, palmaresul 
sportului românesc devine mai 
bogat in succese,’ mai plin de 
conținut, Iar ceea ce în alte 
domenii de activitate o nouă 
treaptă calitativă înseamnă 
mai mult cărbune, mai mult 
oțel, mai multă pîine, în sport 
aceasta echivalează cu mai 
multe medalii la marile com
petiții. la campionate europe
ne și mondiale, la Jocurile O- 
limpice și Universiade, într-un 
cuvînt la toate acele întreceri 
ale celor mai buni dintre cei 
mai buni.

Performerii României socia
liste, animați de numeroasele 
exemple de muncă și devota
ment, oferă, la rindul lor, grăi
toare mărturii despre neobosi
te clipe de efort, de intense 
strădanii pentru a ieși învin
gători, pentru ca tricolorul ro
mânesc să fluture mîndru pe 
cel mai înalt catarg. în sălile 
de antrenament, veritabile 
șantiere ale hărniciei, se pun 
pietrele de temelie succeselor, 
ale acelor victorii care fac să 
se vorbească elogios nu numai 
despre campion, cît mai ales 
despre țara care l-a crescut și 
care i-a asigurat condițiile de 
afirmare.

Atletismul — cu fetele lui 
de aur, Maricica Puică, 
Doina Melinte, Paula Ivan, 
Alina Astafei, canotajul — 
cu „săgețile" numite Rodica 
Arba și Olga Homcghi, halte
rele — cu acei voinici din ve
chile povești, Nicu Vlad și 
Andrei Socaci, handbalul — 
cu ale sale succese realizate de 
reprezentativa națională sau de 
echipele Steaua, Dinamo, 
Minaur Baia Marc, Chimistul 
Rm. Vîlcea. Știința Bacău, Mu
reșul Tg. Mureș în cupele eu
ropene, tirul — cu precizia Iul 
Sorin Babii sau Corneliu Ion, 
tenisul de masă — cu perma
nentele valuri de valoroși per
formeri, de la Otilia Bădescu 
la Călin Creangă. înotul — cu 
Tamara Costache și Noemi 
Lung asemenea apelor repezi 
izvorîte din semeții munți, bo- 
kuI. luptele, rugbyul, popicele 
sînt doar cîteva din exemplele 
desprinse dintr-o galerie de 
sporturi șl mari sportivi care 
fac cinste plaiurilor românești. 
Și, de ce nu, ca un corolar, 
gimnastica, o disciplină în care 
„școală românească" deține un 
indiscutabil Ioc de frunte, au
rul „europenelor", al „mondia-

Jelor", al Olimpiadelor fiind un 
grăitor argument, pentru că, 
de la Nadla Comaneci la Aure
lia Dobre sau Daniela Silivaș, 
gimnastica românească a oferit 
imaginea grăitoare a muncii 
neobosite, a permanentelor cău
tări și împliniri.

într-o neuitată seară de au
gust 1976, după superbe vic
torii realizate în marea arenă 
sportivă, secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, adresa tineretu
lui un cald îndemn : „Fie ca 
aceasta să constituie un imbold 
atît pentru tineretul nostru 
sportiv, cît și pentru întregul 
nostru tineret de a acționa pen
tru a-și îndeplini cu cinste, cu 
abnegație, îndatoririle, pentru 
a servi patria, a-și însuși cele 
mai înalte cunoștințe, în toate 
domeniile de activitate ! Prin 
aceasta va demonstra fiecare 
că, intr-adevăr, era noastră so
cialistă deschide tineretului pa
triei minunate perspective de 
bunăstare, de fericire, de atin
gere a celor mai înalte culmi".

Gimnastele noastre, în frunte cu Daniela Silivaș, așa cum ne-au 
obișnuit.., mereu pe podium

succesele realizate an de an la 
creșterea prestigiului țării, nu
mele României fiind rostit cu 
respect și admirație pe toate 
meridianele lumii. Un răspuns

constructori de nădejde ai so
cietății socialiste.

An de an, sportul românesc 
culege laurii muncii, ai devo
tamentului izvorît din patrio-

MESAGERI Al PĂCII ȘI PRIETENIEI
INTRE TOȚI TINERII

Fac parte din tinăra generație, dintre tinerii 
care au crescut și s-au afirmat in cea 
mai strălucită perioadă din istoria țării, 
„Epoca Nicolae Ceaușeseu", ca o dovadă 
peremptorie a faptului că fiecăruia dintre noi 
ii sînt deschise larg porțile pentru a-și pune 
în valoare talentul și priceperea. Am învățat, 
in același timp, că nimic nu se poate realiza 
fără muncă, fără un efort sporit, că greută
țile nu pot fi depășite decit prin dlrzenie, 
cutezanță și dăruire. Fără aceste calități mo
rale ale sportivilor și antrenorilor, fără con
dițiile inegalabile asigurate de partid și stat 
n-ar fi fost posibilă această dezvoltare fără 
precedent a tuturor ramurilor, inclusiv a 
glmnusticii.

Prezența la marile competiții constituie 
pentru noi nu numai prilejul realizării .unor 
prețioase victorii internaționale, ci și acela 
de a deveni mesageri ai păcii și prieteniei

Răspunzând prin fapte acestor- 
însufleți, are imbolduri adre
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, ctitorul de geniu al 
României moderne, ei, sporti
vii, șl-ăU adus contribuția prin

LUMII
intre toți tinerii, de afirmare al acestui crez, al 
întregului popor, mesaj pe care îl transmitem 
și cu ocazia acestei sărbători a celor ce 
muncesc, cu gîndul curat și înflăcărate inimi 
ce doresc să trăiască și să crească intr-o lume 
cu un cer albastru, fără nori,

Cind rostim plini de mindrle „Ceaușeseu 
— Tinerii", rostim in același timp legă- 
mîntul fierbinte de a răspunde prin noi 
succese —--»« 
poartă 

Nicolae ___ ______ ,___ ______ __________,____,
dăm. glas dorinței de a face totul pentru â 
ne aduce și in continuare prin forțele noastre 
tinere contribuția la sporirea prestigiului 
României in lume.

grijii nețărmurite pe care ne-o 
conducătorul stimat, tovarășul 

Ceaușeseu,’ tovarășa Elena Ceaușeseu,

Daniela SILIVAȘ
triplă campioană olimpică la gimnastică

comunist la permanenta grijă 
a partidului și statului pentru 
ca sportul de înaltă perfor
manță să dispună de condiții 
dintre cele mai bune de afir
mare, ca sportivii ti devin!

tism și dragoste față de pă- 
mîntul patriei, prinos pe care, 
acum, la sărbătoarea muncii îl 
înmănunchează într-un frumos 
buchet de medalii de aur, ar
gint și bronz.

lian Vizitiu, Cornel Bănică, 
Cristina Lupu, Victorița Lepă
data. Geta Stanciu, Constanța 
I'ipotă, Doina Crăciun (cano
taj), Attila Czanka, Traian Ci- 
hărean (haltere), Corina Pep- 
tan (șah) Gabriela Potora-c 
(gimnastică), Romi că Rașovan 
(lupte), Otilia Bădescu, Călin 
Creangă (tenta de masă) ș.a., 
ei — și nu numai ei — fiind 
expanenții de vîrf ai unei ge
neralii in plină ascensiune.

De fapt, această ascensiune, 
această largă posibilitate de 
afirmare este si urmarea mun
cii pe care o desfășoară profe
sorii de educație fiziică, antre
norii cane lucrează la nivelul 
copiilor si juniorilor atît tn 
țooli. in cluburi sportive pcola- 
ne sau în eecțibe diferitelor 
cluburi si asociații muncito
rești.

Dispunind de tehnicieni bone 
pregătiți și pasionați, de o 
Structură comipetiițioaială capa
bilă să ofere platforma de 
lansare spre rezultate tot mai 
înalte, tinerii noștri perfor
meri n-au întârziat să-sl dove- 

. dească măiestria, iar cele pes
te o sută die medalii cucerite 
numai anul trecut la marile 
competiții internaționale Hint 
o dovadă elocventă a bunei 
lor pregătiri;, a hărniciei cu 

. care lucrează la antrenamente, 
a talentului, a abnegației si dă
ruirii.

Dar. așa cum ne-au mărturi
sit adesea după marile lor vic
torii, nimic n-ar fii fost posi
bil fără adevărata grijă părin
tească a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, a tovarășei 
ELENA CEAUSESCU, a poziH- 
dulul și statului, fără preocu
parea permanentă de a se

Campioa 
0 certitu

bucura 1 
de mit™ 
pentru t 

talentul 
a contai 
colegii < 
voltarea 
nd.a soci»

DĂRUIRE, ABNf
Sportul românesc a cunos

cut în acest ultim pătrar de 
veac, pa care cu legitimă 
mîndrie îl numim „epoca de 
aur", multe momente de i- 
mensă bucurie, printre 
tea înscriindu-se la loc 
cinste și superba victorie 
fotbaliștilor 
Cupa Campionilor 
Un succes care, asemenea ce
lorlalte obținute de alți va
loroși sportivi, întrece dimen
siunile unei performanțe pur 
sportive pentru a căpăta sem
nificații mult mai largi, care 
trimit la patriotismul, dărui
rea și abnegația ce însoțesc 
faptul sportiv atunci cînd a- 
cesta este înțeles în toată 
complexitatea sa. Dincolo de 
deosebitul rezultat al fotba
liștilor steliști din acea de 
neuitat scară de la Sevilla se 
poate trage și o pilduitoare 
lecție de morală care arată

- că și în sport culmile cele 
mai înalte sînt pe deplin ac
cesibile atunci cind energia 
cerută de aspra întrecere iz
vorăște din dăruire, abne
gație, dorință de a învinge, 
responsabilitate, patriotism.

Atunci, răspunzînd felicită
rilor adresate de conducerea 
de partid, componenții lotu
lui stelist și-au luat angaja
mentul de a se. menține la 
înălțimea prestigiului pe care 
l-au cucerit, de a aduce noi 
ți frumoase izbinzi fotbalu
lui românesc, de a ridica pe 
noi culmi, împreună cu cele
lalte secții ale clubului, spor- 
tul de performanță, prin spo
rirea medaliilor și titlurilor 
cucerite în competiții interne 
și internaționale, pentru glo
ria și măreția scumpei noas
tre patrii — Republica Socia
listă România".

de 
aoes- 

de 
a 

de la Steaua în 
Europeni.

Și, iat 
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buni și 
ale atît 
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buri, cai 
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finală, 1. 
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ASULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
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„Noi pornim de la faptul că sportul, inclusiv sportul de perfor
manță, constituie o latură însemnată a dezvoltării fizice și morale a 
cetățenilor patriei noastre socialiste, constructori conștienți ai noii 
orînduiri sociale. Deci sportul trebuie să rămînă totdeauna o pre
ocupare de seamă a tineretului, a poporului nostru, ca o parte a 
întregii activități de construcție socialistă, de făurire a unei lumi în 
care omul e pe deplin stăpîn pe destinele sale și iși făurește în 
mod conștient propriul său viitor liber și independent."

NICOLAE CEAUȘESCU

iulj Ivan, 
mului in

ia locul 
condițiile 
. valoare 
, pentru 
ătuni de 
la dez- 
•, Romă-

„VOCAȚIA DE
Citim în- paginile unui foarte 

vechi ziar: „Tineretul și școlarii 
fac sport... însă... neavind tere
nuri pentru asemenea întruniri, 
organizațiile lor lineczesc și se 
dizolvă prin neacțiune". Con
statarea, plină dc amărăciune 
(ea va fi urmată la scurtă vre
me de anunțarea dispariției 
unor asociații școlare) referi
toare la baza materială preca
ră a sportului școlar se putea 
potrivi ouăcărui sport sau dub. 
De la tineret la seniori, și a- 
ceasta vizînd îndeosebi per
formanta. pentru ca sport de 
masă nu exista. Terenuri pu
ține. prast întreținute, săli in- 
sailubre și miei, în timp ce 
bazinele de înot sau patinoare
le artificiale erau total necu
noscute. De fapt, sportul avea 
îp acei ani mai mult pete albe 
attt în ceea ce privește aria 
dc cuprindere, cit și, mai ales, 
în privința bazei materiale ex
trem de redusă și nteîundțittna- 
lă.
- De aceea, nu «e poate să nu 
privești cu legitimă mîndriie la 
edificiiile de astăzi — ridicate 
mai toate în această perioadă 
de deosebit ăvînț al țării, pe
rioadă inaugurată de Congre
sul al IX-lea al partidului —, 
edificii care se înscriu armo
nios în noua arhitectură a ora
șelor și comunelor patriei, ga, 
asemenea. tuturor ramurilor de 
activitate, și sportul a urmat 
calea unei dezvoltări judicioa
se pe întreg teritoriu:! țarii, 
„harta sportivă" a aoestor ani 
cuprinzând centre deosebit de 
puternice acolo un.de altădată 
cuvîintul sport era absent dan 
vocabular.

Sălile, stadioanele, piscinele, 
patinoarele, poligoanele con
struite la București, Pitești, 
Suceava, Timișoara, Baia Mare, 
Constanța, Ploiești, Iași, Ciuj- 
Napoca, Arad, Buzău, Galați, 
Miercurea Ciur, Brăila — dar

CONSTRUCTOR“, MĂRTURIE A PERMANENTEI HĂRNICII
unde, oare, nu pot fi intîlnite 
asemenea realizări? — sânt o 
mărturie a hărniciei, a perma
nentei griji pentru crearea a- 
celor „oaze" necesare întări
rii sănătății populației, cit și 
marii performanțe. Acestora li 
se adaugă șutele, miile die te
renuri în aer -liber de la orașe 
și sate, amenajate prin munca 
avîntată a locuitorilor. tere
nuri pe care au loc nenumă
rate întreceri In cadrul com
petiției naționale „Daciada" — 
această veritabilă olimpiada a 
sportului românesc.

Ca și teatrele, sălile de con

cert sau casele de cultură, edi- 
fi-ciite sportului au devenit as
tăzi „locuri comune", au in
trat în peisajul obișnuit al 
localităților, ele constituind a- 
<țpl punct de firească atracție 
pentru tot mai mulți cetățeni 
de toate viratele și profesiile 
domniei să petreacă în compa
nia sportului plăcute clipe de 
reconfortate fizică.

Această „vocație de construc
tor" care caracterizează viața 
de azi a poporului nostru nu 
putea să ocolească și această 
importantă latură a vieții so
ciale — educația fizică și

spartul —. fapt demonstrat de 
preocuparea specialiștilor de a 
trasa in planurile lor con
strucțiile destinate sportului. 
Esite, ân fond, expresia directă 
a materializării indicațiilor și 
orientărilor secretarului gene
ral al partidului', tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. pri
vind viitoarea înfățișare a lo
calităților patriei, a modului 
cum trebuie să răspundă ele 
din toate punctele de vedere, 
societății de miine. nevoilor 
crescânde de civilizație și pro
gres.

Sala Sporturilor din Buzău, una din frumoasele realizări ale acestei perioade de mari împliniri
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Victoria București — ajunse 
în fazele superioare, și, mai 
ales, de parcursul echipei na
ționale cane, nîai mult ca ori
când, a făcut dovada ținui e- 
fort comun, într-o atmosferă 
de deplină înțelegere și co
laborare, pentru atingerea u- 
nui obiectiv care onorează 
cariera oricărui fotbalist: 
participarea la campionatul 
lumii, dar care echivalează și 
cu dovada peremptorie a po
tențialului unei mișcări spor
tive cu largi disponibilități și 
resurse.

Pentru noi, pentru toți iubi
torii sportului, este clar că 
aceste succese nu sînt deloc 
întâmplătoare, ci trimit cu 
gîndui la triumful unei men
talități alese și a unei atitu
dini deosebite, propulsate și- 
întreținute de resorturi mo
rale clare.

ua au demonstrat că se află printre cei 
ieîndu-se, din nou, în finala C.C.E.

Dezvoltarea sportiva a județului 
în pas cu dezvoltarea tarii

Trăim mereu sentimente de vie satisfacție 
și mîndrie patriotică pentru marile izbinzi 
obținute de oamenii muncii din patria noas
tră. In rindul acestor realizări de prestigiu 
se regăsesc, ca urmare a politicii clarvăză
toare a partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul de geniu al 
României moderne, și înfăptuirile din dome
niul sportului, activitate inclusă printre cele 
mai importante in cadrul vieții sociale.

In județul nostru stau mărturie acestei am
ple dezvoltări a sportului de performanță atit 
noile construcții, cit și succesele tot mai va
loroșilor sportivi care s-au afirmat la cam
pionate europene sau mondiale. Cine cunoaște 
aceste frumoase plaiuri ale țării, nu poate să 
nu fie impresionat de transformările tuturor 
localităților, de pașii făcuți cu fermitate spre 
o nouă treaptă de civilizație și progres, in

peisajul modern al orașelor și comunelor in- 
scriindu-se, acum, și sălile de sport, și tere
nurile, șl stadioanele, și amenajările sportu
rilor de iarnă, locuri unde se pregătesc ac
tualii și viitorii campioni ai județului.

La această zi aniversară cu adinei vibrații 
în istoria neamului, zi pe care o sărbătorim 
în momentul realizai ii unei noi și remarca
bile victorii a poporului, noi cei care lucrăm 
pe aceste meleaguri ne angajăm să muncim 
cu și mai multă responsabilitate, cu și mai 
multă dăruire și abnegație pentru a îndeplini 
la cel mai înalt nivel sarcinile ce stau in fața 
sportului de înaltă performanță : obținerea 
unui număr sporit de medalii in competițiile 
internaționale.

Constantin SANDUTA 
președinte al C.J.E.F.S. Bistrița
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Mă gindesc adesea, 
eu — fiică a unei fa
milii de muncitori al 
cărei principiu de viață 
a fost hărnicia — la 
minunatele condiții de 
care dispun pentru 
a-mi îndeplini visele, 
la marile obligații de a 
răsplăti această necon
tenită grijă față de vii
torul nostru 
lor.
care 
tunci cînd mă aflu de- 
parte de țară, la star- '' 
tul unor importante în
treceri, mă îndeamnă 
să muncesc mai mult, 
să depun eforturi spo
rite pentru a putea ob
ține -noi succese pentru 
sportul românesc, suc
cese care, în fond, sînt 
izvorîte și din marea 
iubire de țară.

Am fost, alături 
frații și surorile 
educată cu crezul 
al muncii și satisfacția 
datoriei împlinite, bucu
rii pe care nu le poți 
atinge decit perseverind, 
cu dăruire și abnegație, 
așa cum ne învață perma
nent stimatul și înțelep
tul 
tor, 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, care 
înconjoară cu 
părintească.

Ne așteaptă și 
cest an examene 
bit de grele, la capătul 
cărora eu și 
mele dorim să obținem 
noi succese, pe măsura 
condițiilor de care be
neficiem, a pasiunii cu 
care lucrăm zi de 
neprecupețind nici 
efort pentru a 
stra că înotul 
nesc dispune de 
tivi capabili să 
performanțe de 
valoare.

de 
mele, 
înalt

nostru conducă- 
tovarășul Nicolae

ne 
căldură

în a- 
deose-

colegele

zit 
un 

demon- 
româ- 
spor- 

obțină 
înaltă

Tamara COSTACHE 
campioană mondială 
și europeană la înot

*

I

ELOGIOASE APRECIERI LA ADRESA SPORTULUI ROMANESC
Sportul românesc, sportivii români se bucură de frumoase aprecieri din 

partea specialiștilor și a presei dc peste hotare, ca o confirmare a valorii pc care 
o dețin, a rezultatelor obținute în decursul anilor și, mai cu seamă, in ultimii 
douăzeci și patru de ani, cînd întreaga activitate a căpătat noi dimensiuni. Dintre 
numeroasele elogii ne face plăcere să reținem :

HU JIANGUO (R. P. Chineză)

KENT YAN (Canada)

„M-am convins, din nou, că. aveți cu 
adevărat o școală de handbal, pe care 
o prețuim și de la care noi dorim sâ 
învățăm. Această disciplină este slujită 
de tehnicieni de înaltă profesionalitate, 
pe care îi apreciem în mod deosebit... 
Mărturisesc că, dacă peisajul orașelor 
vizitate s-a schimbat enorm de mult, 
amprenta socialismului fiind vizibilă la 
tot păsul, ceva nu s-a schimbat, totuși : 
sentimentele de prietenie ale poporului 
român"

MIHOVIL KAPcTANICI (Iugoslavia)

„Tenisul de masă românesc contribuie 
la afirmarea sportului In lume — ca 
factor social și. educațional — la. pro
movarea ideilor de întrecere loială si de 
prietenie intre tinerii lumii".

„INTERNATIONAL GYMNAST*
„Bucurîndu-se de condiții ideale pen

tru învățătură $1 sport, muncind cu dă
ruire și perseverență, gimnastele române 
alcătuiesc o echipă formidabilă".

CLIVE NORLING (Marea Britanie)
„România a redovedit că e o forță in 

lumea mare a rugbyulul".
JUAN GILL SABIO (Spania)
„Natația românească a făcut progrese 

uimitoare in ultimii ani, ca urmare a 
unor sportive de excepție și a condiții
lor asigurate pentru o ascensiune rapidă 
în arena internațională".

„JOURNAL DE GENEVE"
„Mondialele de scrimă la ora româ

nească I"

„Ne-am bucurat de o excelentă pri
mire pentru care trebuie să mulțumim 
gazdelor, cuvintele puțind exprima doar 
parțial impresiile noastre. Campionatele 
Internaționale de tenis de masă ale 
RomAniei dovedindu-se una dintre cele 
mai puternice competiții".

CONRADO MARTINEZ CORONA (Cuba)

„Am fost in mal multe județe șl pre
tutindeni am putut vedea acel extraordi
nar efort pentru dezvoltarea orașelor, 
am simțit din plin demnitatea muncii, 
patriotismul oamenilor. Alături de mă
rețele realizări, economice, sociale, cul
turale, am putut să le cunosc șl pe cele 
din domeniul sportului. Am văzut, ae 
asemenea, la .lucru tehnicieni și sportivi 
pasionați. Totul vorbește de o mare vi
talitate, despre un popor deosebit de 
harnic, cu inimă deschisă și sincera".
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Pagini realizate de Emanuel FANTÂNEANU 
Fotografii de Aurel D. NEAGU și 

Nicolae PROFIR

un.de


HfjWJWJîSSI Etapa a 24-a a Diviziei A

F.C. OLT VICTORIE LA HUNEDOARA !

1 (1)
5 (2)

TIPICA PARTIDA DE CAMPIONAT

Mânu boxeaza balonul tn corner la un puternic șut ejectual de 
Ungureanu. Secvență din partida Steaua — Sportul Studențesc 

Foto: Eduard ENEA

| STEAUA
| SPORTUL STUD

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE
- F.C. Inter Sibiu
- F.C. Argeș
- Rapid
- F.C. Bihor
- „U" Cluj-Napoca
- Sportul Studențesc
- Dinamo
- F.C. Olt
- Univ. Craiova

1-0
2-1
1-0
4-0
1-1
2-1
1-5
0-1 (0-1)
1-2 (1-1) 

ETAPA VIITOARE (miercuri 3 mai)

S.C. Bacău 
Oțelul Galați 
F.C. Farul 
Victoria
F.C.M. Brașov 
Steaua
Flacăra 
Corvinul
A.S.A. Tg. Mureș

Ropid
F.C. Inter
F.C. Argeș
F.C. Bihor
Victoria
Sportul Studențesc 
Univ. Craiova
„U" Cluj-Napoca 
F.C. Olt

- Steaua
- Oțelul Galați
- F.C. Farul
- S.C. Bacău
- Flacăra
- F.C.M. Brașov
- Corvinul
- A.S.A. Tg. Mureș
- Dinamo

MULTE FAZE DE
MORENI, 30 (prin

Flacăra s-a avîntat în 
tn marea majoritate a __
susținute pe teren propriu

(0-0) 
(i-n 
(0-0) 
(4-0) 
(0-0) 
(1-1) 
(1-2)

1. DINAMO 24 22 1 1 99-22 45
2. Steaua 23 22 1 0 80-20 45
3. Victoria 24 17 3 4 62-34 37
4. Flacăra 24 12 3 9 46-32 27
5. F.C. Inter 24 11 3 10 32-37 25
6. F.C. Olt 24 8 7 9 26-36 23
7. F.C.M. Brașov 24 9 4 11 39-42 22
8. Sportul Studențesc 24 10 2 12 34-41 22
9. Univ. Craiova 24 8 5 11 35-45 21

10. S.C. Bacău 24 9 2 13 40-43 20
11. F.C. Argeș 24 9 2 13 29-36 20
12. „U“ Cluj-Napoca 23 7 6 10 29-40 20
13. F.C. Farul 24 9 2 13 21-33 20
14. Rapid 24 9 2 13 25-38 20
15. Corvinul 24 9 2 13 30-47 20
16. F.C. Bihor 24 7 5 12 26-31 19
17. Oțelul 24 7 4 13 26-47 18
18. A.S.A. Tg. Mureș 24 2 2 20 15-70 6

POARTA
telefon), 

atac, ca meciurilor 
___,____  _ ____  . . Ti (a 
șarjat îndeosebi pe flancul sting, 
prin C. Pană și Timiș), dar a 
fost deseori surprinsă în apăra
re de acțiunile foarte simple ale 
dlnamoviștilor, care l-au obligat 
pe tînărul portar Tene să in
tervină inspirat în min. 14 șl 16 
(la șuturile puternice ale Iul 
Vaișcovici), ca șl în min. 23 
(cînd, la un corner, a scos o 
minge foarte grea din fața 
Iul Mateuț șl Cămătaru). In min. 
25, insă, a intrat pentru prima 
dată in scenă mijlocașul Sabău. 
El a demarat spectaculos, a pă
truns în careu și Glăvan l-a 
împins în momentul cind se 
pregătea să șuteze. Penalty-ul a 
fost transformat de VAIȘCOVICI. 
Din acest moment jocul a de
venit șl mal interesant. Flacăra 
n-a „căzut”, dimpotrivă, îndîrjită, 
s-a avintat cu aplomb spre poar
ta lui Stelea, a avut o bară 
(min. 32, Lala), a obținut ega- 
larea în min. 38, penalty trans
format de vîrful ei de atac,

și ar fl putut preluaLALA, _____
conducerea un minut mal tîrziu, 
dar Dragnea a șutat pe Ungă 
poartă, din poziție ideală. N-a 
fost 2—1, dar va fi 1—2 în min. 
45, cînd același Sabău a centrat 
impecabil în fața porții și MA- 
TEUT a reluat cu capul dia 
plonjon.

După pauză, Dinamo a ocupat 
poziții mult avansate în terenul 
advers șl, în min. 47, și-a mărit 
avantajul : Vaișcovici a pătruns 
pînă la linia de fund, a centrat 
înapoi și MIHĂESCU a Înscris 
un gol clasic... In continuare, 
însă, a fost rîndul lui Tene să 
„urce” în prim-plan. el opu- 
nîndu-se unor goluri ca șl făcu
te în min. 50. 53, 55 și 63, la 
șuturile lui cămătaru, Lupu. 
Vaișcovici și Mateuț. A fost șl o 
bară (min. 56, Lupu), după care 
MATEUT a Înscris două goluri 
spectaculoase in min. 69 șl 75, 
la care Tene n-a mai putut 
interveni. In concluzie, o primă 
repriză deosebit de echilibrată, 
după care, în a doua. Dinamo 
s-a impus cu autoritate.

Laurentiu DUMITRESCU

I FLACARA
I DINAMO

Stadion Flacăra, teren foarte 
bun. timp frumos, spectatori — 
circa 5 000. Șuturi : 15—26 (oe 
poartă : 7—13). Cornere 8—12.
Au marcat : LALA (min. 38 — 
din 11 m), respectiv VAISCO- 
VICI (min. 25 — din 11 m>. MA. 
TEUT (min. 45 . 69. 75) șl MI- 
HAESCU (min. 47).

FLACARA : Tene 7 — 
6 (min. 30 Gh. Radu 6). 
6. ' -
6, Dragnea 6,
6 ........
traseu 6). Lala 7.

DINAMO : Stelea 7 — Mihăes- 
cu 7. Bucur 7, Matei 6 (min. 52 
Al. Nlcolae 6). Sabou 6 — Kleln
7. Sabău 8, Mateuț 8,5 Lupu 7 
— Vaișcovici 7. cămătaru 7 (min. 
60 Răduciolu 6).

A arbitrat V. Antolii (lași) ; 
la linie : Gr. Macavel (Deva) șl 
T. Demian (Zalău).

Cartonașe galbene : VAIDEAN. 
La sneranțe : 2—3 (1—1).

Glăvan 6. Timiș 7 —— O Pană 7
Văidean 6- (min. 65

Purdea 
Beldie 
Movilă 
Marcu 
Dumi-

V.

NETĂ DIFERENȚĂ DE VALOARE»
După Sum a început, obținînd 

3 cornere în chiar primul mi
nut, se părea că F.C. Bihor îșl 
va vinde scump pielea. N-a fost 
însă decît un foc de pale, pe 
care l-a „stins** repede o echi
pă bucureșteană net superioară 
valoric, în toate compartimen
tele. Echilibrul s-a frînt curînd. 
După ce DAMASCHIN I a fruc
tificat, trlmițind spectaculos cu 
capul, o centrare a lui D, 
miel (min, 8), 1—fl, gazdele 
luat jocul pe cont propriu, 
duclndu-și adversarul foarte 
proape de k.o. 1 Grație mai a- 
les unei linii de mijloc dotate, 
active și dăruite, în care a

Da- 
au 
a- 
a-

cat” adesea, scinteietor, șl C. 
Solomon. Victoria și-a supus 
partenerul de întrecere unui ve
ritabil asediu și, logic, firesc, 
s-a detașat pe tabela de marcaj: 
3—0 prin C. SOLOMON în min. 
ÎS, șut superb de la 16 m, 3—0 
prin CORAȘ în min. 32, după o 
eroare a lui Welssenbacber, la 
care a insistat Damaschin I, 4—0 
prin M. PANA în min. 37, Ia o 
fază „lucrată** de același Da- 
maschin I. Toată repriza, Victo
ria a zburdat pur și simplu, sur- 
clasînd un F.C. Bihor care, după 
ce s-a retras, ea un boxer evi- 
tînd lupta, s-a resemnat, visînd 
pareă numai la... limitarea di-

firesc,

înscrie al patrulea gol in poarta 
Foto : Aurel D. NEAGU

Bucureșteamil M. Pană (stingă) 
orădeanului Lăzăreanu

O SURPRIZA Șl NU PREA

VICTORIA 
F.C. BIHOR

4 (4)
O

Stadion Victoria : teren exce
lent ; timp înnorat ; spectatori
— circa 2 000. Șuturi : 18—2 (pe
poartă : 8—0). Cornere : 6—7.
Au marcat : DAMASCHIN I 
(min. 8). C. SOLOMON (min. 28). 
CORAȘ (min. 32). M. PANĂ 
(min. 37).

VICTORIA : Pavel 7 (min. 87 
Dumitrescu) — Cofocaru 7, C. 
Solomon 8 ștefan 7. M. Pană 7
— Fulga 7. D. Daniel 6. Coras 6,5
— Tîră 7. Damaschin I 7,5. Cul- 
cear 7.

F.C. BIHOR : Lăzăreanu 6 — 
Bălaj 5. Biszok 5. Brukenlhal 5. 
Weissenbacher 5 — Terheș 5
(min. 46 S. Pop 5. min. 89 Baba). 
Tămaș 5, Mureșan 5. Mujnai 6 — 
Georgescu 5. V. Pop 5.

A arbitrat A. Gheorghe ; 
linie : I. Toma (ambii din 
Neamț) șl n. Popescu 
iești).

Cartonașe galbene: COJOCARU.
La speranțe : 1—1 (0—1> ; 1—4 

după 11 m.
e —.. .......   „....

Lungă lista absenților din par
tida de ieri de pe stadionul Stea
ua ! Lăcătuș, T. Stoica, lovan, 
toți accidentați, la gazde, Țîrlea, 
S. Răducanu, Stănici, Pologea — 
la oaspeți. In consecință, mulți 
dintre ,,rezerviști** chemați în a- 
renă. Campioana l-a folosit pe 
Minea în postul de „libero”. Bă
lan a reapărut în linia de mij
loc, iar Balint a făcut parte din 
formația de începere. Dincolo, 
doar linia de fundași cuprindea 
în întregime jucători cu vechi 
state în prima divizie, în timp 
ce compartimentul median șl 
posturile de vîrfuri de atac ne 
prezentau nume cvasi-necunos- 
cute : Olteanu, Dobre, Stancu. 
Meciul a ținut încordată aten
ția prin asprimea (dar și sporti
vitatea) duelurilor, prin risipa 
de energie și prin evoluția sco
rului. Studenții bucureștenl au 
jucat cu mult curaj, s-au apă
rat cu entuziasmul unei formații 
de tineret și, nu de puține ori. 
au venit (prin contraatacuri iuți 
și tăioase) la poarta lui Lung, 
care a intervenit în trei rîn- 
duri salvator. Remarcabilă, deci, 
replica „alb-negrilor” care au 
evitat, față de numărul de si
tuații create de „roș-albaștri”, la 
poarta lui Mânu, un scor net. 
Steaua a avut două „bare” (I. 
Dumitrescu și Balint) șl încă cel 
puțin șapte mari situații, la 
3—4 metri de buturile adverse. 
In contul studenților vom trece 
acea situație favorabilă, din min. 
55, cînd Trîmbițaș a trimis șl 
el balonul în bară, la o lovitură 
liberă de la aproximativ 22 de 
metri 1 Steaua a repurtat o vic
torie meritată, față de autorita
tea dominării, a numărului de 
ocazii, a fizionomiei de ansam
blu a întîlnirii. Plină de curaj 
și de ambiție, repetăm, repli
ca elevilor lui Ion V. Ionescu.

Cum s-au înscris cele trei go-

Stadion Steaua ; 
lent ; timp ploios ; ___
circa 17 000. Șuturi : 23—9 
poartă : 12—4). Cornere :
Au marcat : HAGI (min. 3), HO. 
TARIU (min. 72). respectiv no- 
BRE (min. 35).

STEAUA : Lung 0 — D. Pe
trescu 6, Bumbescu 7. Minea 5.5, 
Ungureanu 7 — Bălan 6 (min. 
61 I. Stan 6,5). Hagi 7. I. Dumi
trescu 6 (min 72 Negrău 6), Ro- 
tariu 7,5 — Balint 7. Pițurcă 6.

SPORTUL STUD. : Mânu 6.5 
— M. Mihail 6, Pană 7, Cristea 7, 
M. Popa 6,5 — Ticleanu 6. Oltea- 
nu 7, Lucaci 6 (min. 75 Burchel), 
Dobre 7 — Trîmbitaș 6,5, Stan- 
cu 7.

A arbitrat M. Niculescu 
nie : 
(toți

La

teren exce- 
■pectatori — 

(pa 
12—3.

______ _______.la 11- 
V. Alexandru șl N. Voinea 
din București).
speranțe : 1—o (1—0).

ft ■■—■■■—■tu ■ i ..........

Primul a venit foarte re- 
Era doar minutul 3 cînd

la 
p. 

(Plo-

lurl ’ 
pede. 
gazdele au beneficiat de o lovi
tură liberă de la aproximativ 25 
de metri, 
nic, Mânu 
îi alunecă, 
în plasă : 
Înainte de 
și exactă acțiune de atac a stu
denților ii aduce pe DOBRE în 
posesia mingii, pe aripa stingă. 
O pătrundere și un șut puternic 
din apropierea porții, și 1—1. în 
min. 72, Pițurcă efectuează o in
spirată acțiune personală și îi 
„pune** mingea lui ROTARIU. de- 
marcat. Acesta intră în viteză in 
careu și trage puternic, fără spe
ranțe pentru Mânu : 2—1.

Eftimie IONESCU

NICI DE DATA

HAGI execută putcr- 
prinile balonul, care 
în clipa următoare, 

1—0. Cu zece minute 
pauză, o prelungită

ASTA

HUNEDOARA, 39 (prin telefon). 
Meci neașteptat de echilibrat 
(pentru gazde !), aici, cu Corvi
nul — în prima repriză — de o 
placiditate de nerecunoseut, și 
cu F.C. Olt evoluînd tăios pe 
contraatac șl exact în apărare. 
In asemenea condiții, partida — 
începută pe o vreme excelentă 
șl încheiată pe o ploaie toren
țială — a reușit să... înnoureze 
suporterii locali, tare nemulțu
miți de rezultatul final. deși 
în repriza secundă Corvinul a 
atacat mai mult șl mai legat, 
fără a schimba însă datele e- 
sențiale. La aceasta a contribuit 
stereotipia acțiunilor ofensive, 
încheiate, în majoritatea lor, cu 
centrări înalte în careul de . 6 m 
advers, în care acționau o linie 
de fundași decisă și un portar în 
zi deosebită. Iată de ce în pri
ma repriză suita de centrări nu 
a adus decît cornere (raport net 
favorabil gazdelor), dar pe tabela 
de marcaj era 0—1. Golul a sur
venit în min. 45, cînd, V. POPA, 
venit iarăși din linia a doua, a 
scăpat pe culoarul central și a 
înscris pe sub Ioniță. de la a- 
proximativ 10 m, acțiune care 
survenea după alte două contra
atacuri ale oaspeților.

La reluare, prima acțiune pe
riculoasă a Corvinulul o con
semnăm în min. 52. Atunci, Ga
bor a executat periculos o lo
vitură liberă de la circa 20 m, 
obligîndu-1 pe Gherasim să 
respingă în bara laterală I Tot 
Gabor va șuta puternic în min. 
65, dar Gherasim va fi din nou 
la post. Nici „foarfecă” (min. 
76), nici „capul” din 6 m (min. 
85) ale Iul Cojocaru nu aduc go
lul egalizator, după cum nici I. 
Petcu nu va reuși să înscrie,

| CORVINUL 01 F.C. OLT 1 (O |

Stadion Corvinul : teren bun ; 
timp foarte frumos In prima re
priză, ploaie torențială în a 
doua : spectatori — circa 5 000. 
Șuturi : 14—17 (pe poartă : 7—5), 
Cornere : 14—3. A marcat : V. 
POPA (min. 45).

CORVINUL : Ioniță 7 — Tîrno- 
veanu 6. Suclu 5, Stroia 5 (min. 
42 Bardac 6). Cocan 5 — Nicșa 
6. I. Petcu 6 Iordache 5 (min.
50 Bozga 6) Hanganu 6 — Co- 
Jocaru 6. Gabor 7.

F.C. OLT : Gherasim 8.5 —
Ruse 7. Cireașă 7, Mihali 7. Mun- 
teanu 6 — M. Ene 6 (min. 77 Mo
rarul, Pistol 7,5 (min. 88 Șuva- 
gău), V. Popa 8. Eftimie 7.5 — 
Ad. Georgescu 6, Dudan 7.

A arbitrat I. Igna (Timișoara); 
la linie : Al. Mustățea (Pitești)
51 I. Crăciunescu (Rm. Vilcea).

Cartonașe galbene : SUCIU.
La speranțe : 4—0 (1—0).

ferențeil Care diferență ar fl pu
tut fi șl mai clară, dacă Țîră 
în min. 18, Coraș în min. 22 șl 
Damaschin I în min. 35 n-ar 
fl ratat din poziții ideale, tn tot 
acest interval, pasele dintr-o bu
cată, șarjele vertiginoase șl „mo- 
rișca** gazdelor au îneînlat. fă- 
cîndu-i pe spectatori să uite de 
amenințarea ploii.

Numai că, după pauză, satis
făcut! de avantaj (ah, automul- 
țumirea fotbaliștilor noștri !), e- 
levii lui Halagian și Timar au 
oprit motoarele. Nici așa, oră- 
denii n-au putut depăși com
plexul inferiorității (nici un șut 
pe poartă !), dar s-au văzut mai 
mult, Muinai încercînd, fără fi
nalitate însă, să-și învioreze coe
chipierii. Coraș a „mîngliat” ba
ra porții lui Lăzăreanu (min. 52), 
după care a fost rîndul lui Ful
ga (min. 71), C. Solomon (min. 
84) și Culeear (min. 85) să trea
că pe lingă gol. O repriză însă, 
nu doar ca realizări, sub ni
velul primei părți.

Ovidiu IOANITOAIA

TG. MUREȘ, 30 (prin telefon). 
A.S.A. este o echipă clădită din 
propria ei formație de speranțe 
(în „U"-le titular doar Szabo și 
l’odor sint rămași din vechea 
gardă). Este și motivul pentru 
care nu poate să bată pe nimeni, 
întreținînd nădejdea prin multe 
lucruri frumoase pe care le a- 
rată pe alocuri (tehnicitate mul
țumitoare, vie circulație a balo
nului), că ea va putea fi redu
tabilă în viitor. Fața frumoasă 
a monedei a fost etalată aproxi
mativ o jumătate de oră din pri
ma repriză a acestui meci, cînd 
s-a distrat cu numele mari din 
apărarea craioveană (pătrunzînd 
ușor in careul lui Boldici), cind 
a și marcat prin CURIGAN (min. 
18) șl cînd a mai și nimerit 
bara porții adverse, prin Pintea 
(min. 22), cu un șut de la 14 
m. Cralovenii s-au adunat greu, 
simțind ziua proastă a apărării 
imediate, au jucat prudent, cu 
mijlocașii retrași, mizînd pe șu
turile de la distanță și pe ac
țiunile individuale. La una din
tre acestea, NEAGOE, lansat în- 
tr-o cursă lungă, rezistă talona- 
jului Iui Matei, intră in careu și 
înscrie in min. 42.

După pauză, Universitatea, pen
tru a-și mări eficacitatea, ape
lează, ca și altă dată, la Gh. 
POPESCU, pe care-1 plantează 
în vîrful liniei de atac. „Muta
rea** îșl găsește o acoperire to
tală, căci Internaționalul craio- 
vean, bătîndu-se cu zel, reușește 
să anime un atac pînă atunci 
contemplativ. El egalează scorul... 
barelor în min. 49. la o reluare

CRAIOVA
1 (1)
2 (1)

Stadion Municipal ; teren moa. 
le ; timp ploios : spectatori — 
circa 1 000. Șuturi : 9—li (pe
poartă : 3—7). Cornere : 4—3. Au 
marcat : CURIGAN (min. 18), 
respectiv NEAGOE (min. 42), Gh. 
POPESCU (min. 60).

A.S.A. : Rotaru 6 — Szabo 6. 
Matei 5. Naghi 6. Fodor 6 — Szi- 
getl 6 (min. 70 Ciula 6), Szoes 6, 
Eros 6, Pintea 6 (min. 62 AlbU 
6) — Maier 6,5. Curigan 7.

UNIV. CRAIOVA : Boldici 6 — 
Mănăllă 6. Săndoi 6, Gh. Popes
cu 7,5. Adr. Popescu 6 — Ciurea 

6 (min. 79 CI. Stoica 6), Bica 6. 
Olaru 6. C. Gheorghe 6 — Cris- 
tescu 6 (min. 46 Barbu 6). Nea- 
goe 7.

A arbitrat V. Curt (Constanța): 
la linie : M. Salomir (Cluj-Na
poca) șl I. Danciu (Petroșani).

La speranțe : 1—4 (0—li.

cu capul, iar iu min. 68 reușește 
prețiosul gol al victoriei, cu lin 
șut din unghi de la 15 m. A.S.A. 
se agită, masivul Albu are chiar 
o ocazie rarisimă (min. 80), 
spulberată de Boldici (cu o frac
țiune de secundă înaintea lui la 
balon), dar Universitatea este, 
oricum, o echipă mal coaptă, 
care știe să conserve un rezul
tat favorabil.

Ion CUPEN

VICTORIE LA LIMITA, DAR MERITATA
| F.C. FARUL 1 (0) I
| RAPID 0 I

mingea trimisă de el cu 
de la 6 m, fiind scoasă 
linia porții de fundașul 
(min. 78). Dar, este la 
adevărat că și oaspeții 
să-și mărească 
min. 75, cînd Eftimie c 
dlat balonul, jos la colț, ___ ,
Ioniță a reținut, ce-1 drept cu 
dificultate, sau în min. 86, cînd 
același Eftimie a fost oprit prin- 
tr-un fault la 25 m. A fost o 
surpriză, dar la aceasta a con
tribuit șl echipa învinsă.

S. PAVELESCU

capul, 
de pe 

Ruse 
fel de 

_ . puteau 
avantajul în 

a expe- 
însă,

CONSTANȚA, 30 (prin telefon). 
Partidă extrem de importanta 
pentru ambele combatante, care 
au făcut mare risipă de energie. 
De aici a reieșit un meci ten
sionat, în primele 45 de minute 
fazele de poartă fiind extrem de 
rare. Constănțenii au controlat 
mare parte din timp întîlnirea, 
dar au întîmpinat dificultăți la 
finalizare, avînd în față o apă
rare feroviară bine grupată, în 
care marcajul strict i-a incomo
dat pe localnici. După minute 
bune de tatonare, ocaziile ceva 
mal clare aveau să apară abia 
în min. 26, ' '
în dribling 
tat slab și 
minut mal 
execută un . . .
stîngă, cu efect, și Barba respin
ge cu dificultate, de pe linia 
porții. In ultimul minut al repri
zei, Iovăneseu nu poate fructi
fica centrarea Iui Dumitru.

cînd Petcu a pătruns 
în careu, dar a șu- 
Barba a reținut. Un 
tîrziu același Petcu 
corner de pe partea

Repriza secundă debutează cu 
un voleu al lui Damaschin II, 
dar Anton reține fără dificultate 
(min. 50). Un contraatac rapidist 
derulat în min. 58 este „stins” 
de ieșirea inspirată a lui Anton, 
după care constănțenii pun stă- 
pînire pe joc și sînt mult mai 
insistenți în atac. După două șu
turi expediate de Tufan — min. 
62 șl Mustacă min. 63 —, în mi
nutul următor, la cornerul exe
cutat de Iovăneseu, Petcu trimi
te cu capul în „transversală”. In 
min. 73, Tătăran (cel mai bun de 
pe teren) expediază o „bombă” 
de la 30 m șl balonul întîlnește 
stilpul din stingă porții lui Bar
ba. Unicul gol al partidei, golul 
victoriei constănțene, este înscris 
în min. 80 : Ia un corner expe
diat de pe partea dreaptă, TĂ- 
TARAN a apărut oportun tn ca
reul feroviarilor, reluind din a- 
propiere balonul in plasă.

Gheorghe NERTEA

Mai“ : teren bun ? 
cu valuri de ceată ; 
circa 15 000. Șuturi :

Stadion „1 
timp noros, 
spectatori — 
18—5 (pe poartă : 7—2). Cornere: 
13—1. A marcat : TATARAN
(min. 80).

F.C. FARUL : Anton 6 — Du
mitru 5 (min. 46 Tufan 7), Po- 
oovlcl 7, Tătăran 8. Cămui 7 — 
Mustacă 7. R. Manea 6 (min. 60 
O. Bănică 6), Iovăneseu 6,5, 
Ivan 7 — șt. Petcu 7, Popa 6.

RAPID : Barba 7 — Iorgulescu 
n 6. Bacoș 7, A. Popescu 7. Va
meșii 6 — I. Lucian 6, Goanță 7, 
Estlnca 6. Clolponea 6 — Damas
chin n 6. Pomohaci 5 (min. 46 
Craiu 6).

A arbitrat M. Axente (Arad) ț 
la linie : I. Cot (Ploiești) și M. 

Nicolau (Bacău).
Cartonase galbene : DAMAS

CHIN H. MUSTACĂ.
La speranțe : 2—1 (0—6).



DOUA REPRIZE TOTAL DEFERITE S.C. BACĂU
F.C. INTER

1 (0> 
0 IERI. IN ETAPA A 25-a A DIVIZIEI B

BACAU, 30 (prin telefon). Pri
ma acțiune pe poartă o vor avea 
oaspeții, C. Zamfir intercepting 
un balon și șutind puternic din 
plin fuleu, la numai cîteva se
cunde de la fluierul de start. In 
replică, băcăuanii îșl vor crea 
imediat o ocazie, la centrarea lui 
Burleanu, de pe dreapta. Fulga 
șutind neinspirat dintr-o poziție 
ideală. Peste cîteva minute Grl- 
goraș îl va imita, reluînd cu 
capul pe lingă poartă, de la nu
mai S m. Siblenil vor riposta 
prompt, Laurențiu și Cașuba în- 
cercînd succesiv poarta de la 
distantă. Meciul place, ocaziile se 
succed numeroase. Nu trecuse 
nici un sfert de oră de joc și 
devenise evident că se Întâlneau 
două formații dornice de victo
rie, după ce recent pierduseră pe 
teren propriu...

în min. 32, Fulga va relua de 
la 3—4 m, cu capul, apărarea 
oaspete va fi depășită, dar Alexa 
va scoate in genul lui... Iko- 
nomopoulos, In ultima clipă, de 
pe linia porții I Presiunea bă
căuană se întețește, însă Inter

se apără eu îndîrjire, „mergînd" 
vizibil la meci nul. Șl 0—0 la 
pauză, deși Alexa a mai fost o- 
bligat in acest interval să mai... 
zboare o dată din bară-n bară.

După pauză asistăm parcă la 
alt meci. Nici urmă de avalanșe 
de faze, ca acelea din prima re
priză. Se prea poate ca la a- 
ceasta să fi contribuit și faza 
din min. 62, singura de consem
nat in această parte a meciului : 
Fișic, trecut în atac, „scoate*1 o 
minge, se lansează pe partea 
stingă, in momentul intrării in 
careu Alexa ii iese in intîmpi- 
nare, tl Jenează și se acordă lo
vitură de la 11 m. Execută Bur
leanu, portarul sibian respinge, 
dar tot burleanu va relua Im- 
parabil, la vinclu. Din acest mo
ment gazdele sînt cele care de
vin dispuse să mențină rezulta
tul, iar Inter se pare că nu are 
capacitatea de a juca șl ofensiv 
la fel de bine precum evoluase 
în faza de apărare. Ultimele 28 
de minute nu vor mal aduce 
nimic.

Sorin SATMARI

Stadion „23 August" ; teren 
foarte bun ; timp înnorat ; spec
tatori — 7
10—4 (pe poartă : 2—1). Cornere 7 
7—1. A ........ ..............
(min. 62).

S.C. BACAU : Cîmpeanu 8 — 
Ciudin 7, Fișic 7, Borcea 6, Ar- 
tenl 6 — Jercălău 6,5. Ivanov 7, 
Burleanu 7 — Grigoras 6 (min. 
60 FI. Sandu 6). Scînteie 5 (min. 
65 Andrieș 6), Fulga 5.

circa 10 000. Șuturi S

marcat : BURLEANU

F.C. INTER sibiu : Alexa 7 
— cotora 6,5. Boar 7, Ene 6. Do- 
brotă 6 — Stănescu 7, Laurențiu 
6. B. Popescu 6 țmln. 76 Hlla) — 
C. Zamfir 6 (min. 78 Năstase), 
Văsii 5, Cașuba 5.

A arbitrat J. Grama ; la linie 1 
M. Constantinescu (ambii 
București) și C. Corocan 
șița).

Cartonașe galbene : B. 
PESCU.

La speranțe : 4—i (1—0).

SERIA I
PETROLUL PLOIEȘTI — ARI

PILE VICTORIA BACAU 2—0 
(0—0) î Popa (min. 77) și Mo- 
canu (min. 89). Meciul s-a dis
putat sîmbătă.

METALUL PLOPENI — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 3—1 (0—1):
Radu (min. 49). ștefănescu (min. 
56). Argăseală (min. 58). respec
tiv Gherghe (min. 35).

STEAUA MIZIL — ȘIRETUL 
PAȘCANI 3—0 (1—0) : Goia (min. 
— --------5 (min. 60) și Antoiu

CHIMIA RM. VILCEA — DUNĂ
REA CALARAȘI 1—1 (0—0) 8
Munteanu II (min. 87). respec
tiv Rădutoiu (min. 53).

Relatări de la : I. Fețeanu, P. 
— D. Băloi. I. Danciu,

A. Bieltz, D. Mihail, 
Si S. Geornoiu.

Dumitrescu. 
Gh. Botezam V -Popovici

din 
(Re-

po-

...DAR CÎT
GALATI, 30 (prin telefon). — 

Deși a avut șansa de a deschide 
destul de repede scorul — in 
min. 4. S. Badea a jucat mingea 
cu mina in duel cu M. Stan, în 
careu. Iar HANGHIUC a trans
format penaltyul acordat — O- 
țclul n-a probat că pauza com- 
petițională (internă) i-a fost un 
bun „sfetnic*1. F.C. Argeș a in
comodat-o prin marcaj în zona 
de construcție și, mai ales, prin 
„pasul** la ofsaid, care i-a sur
prins deseori pe atacanțil local
nici. Mai mult, piteștenil au a- 
menințat poarta adversă șl prin 
cîteva contraatacuri pe flancuri, 
oprite cu dificultate. în min. 24. 
la o astfel dc acțiune, Bănuță 
a centrat la S. Badea, reluarea 
acestuia — complet liber — fiind 
prea înceată. Foarte aproape de 
un... autogol, min. 33, la o cen
trare a lui Profir, de pe stînga, 
D. PIRVU. va fi cel care va res
tabili egalitatea cu trei minute 
Înainte de finalul reprizei, exe- 
eutind perpendicular, pe poartă, 
• lovitură liberă de la 40 m <!),

DE GREU
Călugăru, scăpînd, ca un Înce
pător, mingea în plasă : 1—1.

Nici pauza meciului nu părea 
să fi fost un mai bun sfătuitor 
pentru „fosta europeană**, care 
a atacat — ce-i drept — mereu, 
dezordonat șl în general cu o 
evidentă criză de inspirație, u- 
șurînd astfel sarcina apărării oas
peților. Asta pînă in min. 72, cînd 
pe fondul unei „accelerări11 gă- 
lățene, sub presiunea timpului, 
noul Introdus, V. Tănase, „scoa
te" spre dreapta o minge din 
aglomeratul careu argeșean șl 
HANGHIUC șutează direct, lm- 
parabil, pe diagonală, învingîn- 
du-1 pe Sperlatu : 2—1.

Rămasă în zece jucători (Stan- 
cu, accidentat după înlocuirile 
regulamentare, a părăsit terenul), 
F.C. Argeș s-a văzut obligată 
să stea în „redută*. La prima 
Încercare de „ieșire", Burcea tl 
deschide excelent pe Hanghlue 
șl șutul acestuia, întîrziat, va 
fi deviat in extremis de un fun
daș lansat în urmărire.

George ROTARU

OTELUL
F.C. ARGEȘ

2 (1)
1 (1)

Stadion Dunărea ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori 
— circa 10 000. Șuturi : 9—2 (pe 
poartă : 4—2). Cornere : 10—0.
Au marcat : HANGHIUC (min. 
4 din 11 m și 72), respectiv 
PÎRVU (min. 42).

OTELUL : Călugăru 4 (min. 
Gh. Popa 6) — G. Popescu .. 
Baicea 6. Anghellnel 7, I. Glgi 
6 — M. Stan 6, Burcea 6,5, Han- 
ghiuc 7 — Profir 5 (min. 53 V. 
Tănase 6). Antohi 5. O. Popescu 
6.

39) Pușcaș 
(min. 82).

FEPA *74 
FOCȘANI 
(min. 29).

F.C.M. DELTA DINAMO 
CEA — PRAHOVA C.S.U. 
IEȘTI l—o (1—0) : Tănase 
19).

C.F.R. PAȘCANI — A.S.A. _ 
FLORARI CIMPULUNG 2—0 
(1—0) : Croitoru (min. 12 șl 49).

POLITEHNICA IAȘI — GLO
RIA BUZĂU 0—4 (0—1) 7 ursa
(min. 18). M. Nicolae (min. 60 
31 84) șl Tănase (min. 72. auto
gol).

C.S.M. SUCEAVA — CS. BOTO
ȘANI 1—0 (1—0) : Morariu (min. 
26).

POIANA CIMPINA — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA 3—1 (3—1) 1 
Stan (min. 14). Cojocaru (min. 
17). Postolache (min. 34). respec
tiv Văsii (min. 15).

Relatări de la : I. Tănăsescu, 
V. Frîncu, R.Alexandrescu, C. 
Burghelea, I. Diaconu. V. Apos
tol. C. Nour. I. “ ' ' ' "
Vîrjoghie.

BtRLAD —
1—0 (1—0) :

UNIREA 
Petcu

TUL- 
PLO- 
(mln.

k. EX-

SERIA A llt-a

1. JIUL 25 15 5 5 45-14 35
2. Chimia 25 15 5 5 42-15 35
3. Electromures 25 13 4 8 42-35 30
4. FCM Caracal 25 13 2 10 37-33 28
5. Pandurii 25 10 6 9 25-28 26
6. Electro putere 25 11 3 11 30-31 25
7. Tractorul 25 10 5 10 29-34 25
8. ICIM Bv. 25 11 2 12 26-27 24
9. AS Drobeta 25 9 5 11 40-37 23

10. Sp. ,.30 Dec.“ 25 10 3 12 21-21 23
11. Dacia Pit. 25 10 3 12 27-31 23
12. Metalurg. 25 10 3 12 32-36 23
13. Gaz Metan 25 9 5 11 30-36 23
14. Met. Mang. 25 8 6 11 30-27 22
15. C.S. Tgv. 25 10 2 13 21-32 22
16. Dunărea 25 8 6 11 34-45 22
17. Min. Motru 25 8 5 12 20-33 21
18. Met. Mija 25 8 4 13 27-43 20

D.
46
5.

F.C. ARGEȘ : Sperlatu 6 —
Voicu 6, D. Pîrvu 6. Stancu 6, 
P. Tănase 5 — Dlcan 5. S. Ba
dea 5,5, Eduard 6 — D. Zamfir 
5 (min. 62 Ignat 5). Vlădoiu 6 
(min. 55 Amărăzeanu 5), Bă
nuță 5.

A arbitrat 
Vîlcea) ; la 
(Timișoara) 
(București).

Cartonașe ______
NET, VLADOIU.

La speranțe : 2—0

N. Dinescu (Rm. 
linie : D. Bucluman 

șl V. Anghelolu

galbene : ANGHELI-

(2-0).

Mîndreseu si C.

1. PETROLUL 25 17 5 3 44-11 39
2. Progr. Br. 25 15 1 9 45-28 31
3. Gloria Bz. 25 14 1 10 43-26 29
4. steaua Mlzll 25 13 2 10 37-28 28
5. CSM Sv. 25 11 5 9 33-28 27
6. Polit. Iași 25 12 2 11 44-28 26
7. Unirea Focș. 25 11 3 11 24-28 25
8. Met. Plopeni 25 12 1 12 30-35 25
9. CFR Pașcani 25 10 4 11 27-26 24

10. Ceahlăul 25 11 1 13 30-34 23
11. FEPA *74 25 10 3 12 25-30 23
12. Șiretul 25 10 3 12 25-33 23
13. Aripile Bc. 25 9 5 11 28-38 23
14. Poiana 25 10 3 13 26-37 23
15. CS Botoșani 25 9 4 12 26-35 22
16. Prahova 25 10 1 14 23-32 21
17. ASA Expl. 25 8 4 13 24-47 20
18. Delta 25 0 6 13 28-38 18

SERIA A ll-a

UN MECI CARE
BRAȘOV, 30 (prin telefon). 

Pauza de două săptămîni să le 
fi scos „din mînă" într-atîta pe 
cele două formații, îneît jocul 
lor să coboare la un nivel care 
a supărat pe cei ce au asistat 
la el 7 Unii dintre jucători ar 
trebui să fie jenați de presta
ția lor, pe care, dacă am com
para-o cu un meci de C sau B, 
am supăra multe din formațiile 
din aceste eșaloane. Au fost des
tule erori de ordin tehnic și tac
tic. multă platitudine, o acalmie 
care nu se potrivește cu poziția 
In clasament a celor două echi
pe. deloc roză. Mai mult, în 
min. 44 cînd Gherman a atacat 
periculos (primind cartonașul 
galben cuvenit), E. Moldovan l-a 
lovit pe acesta fără balon și ar
bitrul, normal, l-a eliminat de 
pe teren : astfel, brașovenii au 
trebuit să suporte o repriză în
treagă handicapul omului în mi
nus. Dar nici pînă atunci local-

’Îyillllllllllll/IIIIHIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIȘ. 
■Ș Numărul următor al Sj 

ziarului nostru va apărea > 
miercuri, 3 mai.

^nimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii^.

A DEZAMĂGIT
nicil n-au putut să se impună, 
pentru că, in ciuda unor eforturi 
la mijlocul terenului, „în față" 
Barbu nu iși găsea cadența o- 
bișnuită, Caciureac, omul cu șut, 
înota pe undeva, iar Cigan nu 
reușea nimic. Au fost și cîteva 
ocazii de partea localnicilor, dar 
s-au ratat (Barbu — min. 18, Se- 
limesi — min. 25, Cigan — min. 
36), în două rinduri Prunca a 
avut intervenții excelente (min. 
14 șl 38). In acest timp, „U“ 
Cluj-Napoca se mulțumea să 
treacă timpul, se apăra, în atac 
fiind destul de palidă. Mai mult, 
în min. 11, cînd Biro a fost faul
tat în careu de Ghergu, Stoica 
a ratat penaltyul, trăgînd în 
stîlpul porții din dreapta.

După pauză, mai bine de 15 
minute nu s-a întimplat nimic 
deosebit ; doar în min. 57, la 
șutul lui Barbu, Doboș a deviat 
balonul peste propria-i poartă. 
Și erorile se plătesc. In min. 70, 
și localnicii s-au lăsat descopc- 
riți, a ratat Doboș, după care a 
centrat Cr. Sava, BIRO, complet 
liber, a înscris cu capul de la 
4 m. Peste cinci minute, insă, 
brașovenii aveau să egaleze, cînd 
BARBU a înscris jos, la colț, din 
lovitură liberă de la 20 ni, lă- 
sindu-1 fără replică pe Prunca. 
Acesta avea să fie rezultatul fi
nal pentru că, în min. 81 și 90,

I F.C.M. BRAȘOV 
| „U" CLUJ-NAPOCA

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
2 000. Șuturi : 13—6 (pe poartă : 
4—4). Cornere : 14—5. Au mar
cat : barbu (min. 75), respec
tiv BIRO (min. 70).

F.C.M. BRAȘOV : Polgar 6 — 
Ghergu 5. Naghi 6. E. Moldo
van 3, Pîrvu 6 — Drăgan 5. Man- 
doca 4 (min. 46 Lungu 5), Barbu 
6, Caciureac 5 (min. 63 Comă- 
nescu 4) — Cigan 4. Sellmesl 5.

„U“ cluj-napoca : Prunea 
7 — Gherman 6. Neamțu 5. Do
boș 6. Pojar 4 (min. 77 Teodo- 
reseu) — Popicu 5, M. Stoica 4, 
Biro 6 — Cadar 5, L Moldovan 
4 (min. 58 Muntean 4), Cr. 
Sava 6.

A arbitrat A. Porumboiu (Vas
lui) : la linie : I. Velea (Craiova) 
șl V. Titorov (Plopeni).

Cartonase
GHERMAN. DOBOȘ.

Cartonașe roșii : 
VAN (min. 44).

La speranțe : 2—0 (2—0).
« H FI. UF..............................................

Comănescu și respectiv Cigan au 
încheiat suita ratărilor din po
ziții favorabile, iar Universitatea 
nu a șutat după pauză decît de 
trei ori la poartă.

galbene : POJAR,
E. MOLDO-

dacia pitești — Metalul 
MIJA 2—0 (1—0) : Tunaru (min. 
31) șl Togan (min. 52).

TRACTORUL BRAȘOV 
TÎRGOVIȘTE 1—0 ~ - 
trescu (min. 73).

PANDURII TG.
METAN MEDIAȘ 
Marius (min. 75)

C.S.
(0—0) : Duml-

JIU — GAZ 
2—1 (0—0) : I. 

................................ Gașpar (min. 
78), respectiv Predatu (min. 89).

F.C.M. CARACAL — A.S. DRO- 
BETA TR. SEVERIN 3—0 (1—0) S 
Plotoagă (min. 43). Răducu (min. 
55) $1 Ciucă (min. 80).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— SPORTUL „30 DECEMBRIE" 
3—0 (1—0) : L. Popa (min. 36), 
Ritea (min. 59) șl Ronț (min. 
87).

METALUL MANGALIA — 
I.C.I.M. BRAȘOV 3—0 (2—0) B
Roșu (min. 21 sl 70) sl Caras- 
tolan (min. 37).

METALURGISTUL SLATINA
— JIUL PETROȘANI 0—0.

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
MINERUL MOTRU 1—0 (0—0) S
Ghlță (min. 47).

U.T. ARAD - UNIREA ALBA 
IULIA 3—1 (0—0) : Mulțescu
(min. 48). Naghi (min. 73 din 11 
m), C. Popescu (min. 89), res
pectiv Bodi (min. 90).

GLORIA BISTRIȚA — OLIM
PIA SATU MARE 3—0 fi—0) B 
Săsărman (min. 41). Roman (min. 
58) sl Manea (min. 85 din 11 m).

C.S.M. REȘIȚA — A.S.A. PRO
GRESUL TIMIȘOARA 2—0 (2—0)7 
Stroia (min. 22) si Zah (min. 
40).

DACIA MECANICA ORAȘTIE
— A.S. PAROȘENI VULCAN 1—2 
(0—0) : Dumitreasa (min. 73), 
respectiv Băltaru (min. 55) șl 
Milenovici (min. 85).

„POLI" TIMIȘOARA — GLO
RIA REȘIȚA 8—0 (5—0) : China 
(min. 4). Trăistaru (min. 29 șl 
40) Oloșutean (min. 32 și 53). 
Bozeșan II (min. 55) $1 Vlaicu 
(min. 39 și 71).

AV1NTUL REGHIN — STRUN
GUL ARAD 1—2 (1—1) s Sălăgcan 
(min. 24) respectiv Szel (min. 
42) sl Ujharl (min. 88).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE
— ARMATURA ZADAU S-® 
(1—0) : Dorobanțu (min. 25 din 
11 m. min. 70 $1 73).

METALUL BOCȘA — MINE
RUL cavnic 2—0 (1—0) : porție 
(min. 15 șl 57).

C.F.R. TIMIȘOARA — CHIMI
CA TÎRNAVENI 5—1 (3—1): Ho
ler (min. 2). Bungău (min. 10 
șl 53, ambele din 11 m). Oancea 
(min. 24), Simcelcscu (min. 73), 
respectiv Drăgulescu (min. 17).

Relatări de la : N. Străjan, 1. 
Toma, P. Fuchs. Th. Vulpe. C. 
Crețu, P. Cliirteț, A. Crișan, T. 
Tăranu și L. Marton.
1. „POLI** Tim. 25 18 4 3 68-24 40
2. U.T.A. 25 18 1 6 01-27 37
3. Olimpia 25 15 4 8 50-22 94
4. Gloria B-ța 25 14 3 8 49-25 Sl
5. FC Maram. 25 12 3 10 43-31 37
6. Armătura 25 12 2 11 29-40 26
7. Unirea A.I. 25 12 1 12 47-36 29
8. ASA Progr. 25 11 3 U 44-39 25
9. CSM Reșița 25 12 1 12 33-34 2â

10. Strungul 25 9 6 10 26-32 24
11. CFR Tim. 25 10 3 12 34-35 23
12. Met. Bocșa 25 9 4 12 29-44 22
13. Dacia Or. 25 10 2 13 27-47 22
14. Chimica 25 10 1 14 37-43 21
15. Min. Cavnic 25 9 2 14 32-43 20
16. Gl. Reșița 25 8 3 14 26-56 19
17. AS Paroșeni 25 8 2 15 24-41 19
18. Avintul 25 3 5 17 17-55 11

€u prilejul zilei de 2 Moi Ziua Tineretului

BOGAT PROGRAM SPORTIV
Suita numeroaselor manifes

tări sportive dedicate zilei de 
1 Mai va continua cu un a- 
plomb sporit în ziua de 2 Mai, 
Ziua Tineretului, pentru că, 
nu-i așa, între sport și tinerețe 
se poate pune cel mai deplin, 
cel mai exact semn de egali
tate. Parcurile Capitalei și ale 
tuturor orașelor țării, zonele de

S-a încheiat sezonul intern la hochei

STEAUA - CAMPIOANĂ Șl CÎȘTIGĂTOARE
A „CUPEI ROMÂNIEI"

Patinoarul .,23 August" din 
Capitală a găzduit săptămîna 
trecută ultimul „act“ al sezo
nului competițional. intern 
1988/89 la hochei.

Performera întrecerii a fost 
formația STEAUA BUCU
REȘTI. Hocheiștii militari, pre
gătiți de antrenorii I. Gheor
ghiu si A. Crișan, au reu
șit să-și înscrie în palmares 
cel de al 28-lea titlu (al 8-lea 
consecutiv) de campioni na
ționali, ciștigarea „Cupei 
României" (al 16-lea trofeu) și 
a celei de a 6-a ediții a Da- 
ciadei. Steliștii s-au impus în 
fața partenerelor ae întrecere 
prin calitățile lor recunoscute: 
omogenitate valorică a lotului, 
joc în viteză, cu o bună mî- 
nuire a crosei și a pucului, 
pase sigure si combinații tac
tice eficiente.

Cu o evoluție oscilantă pe 
parcursul ultimelor întreceri, 
cînd a alternat perioadele de 
joc bun cu altele slabe (une
ori chiar în timpul aceluiași

meci), Sport Club Miercurea 
Ciuc (antrenor I. Bașa) a o- 
cupat în final locul doi în 
Campionatul Național si al 
treilea în „Cupă".

Pe locul secund în „Cupa 
României*1, vicecampioană a 
Daciadei și pe poziția a 3-a 
în Divizia A — Dinamo Bucu
rești. Elevii antrenorului D. 
Tureanu au avut un frumos 
reviriment în acest sfîrșlt de 
sezon, realizînd o victorie și o 
„remiză" cu campionii, un 
succes șl două „egaluri" cu 
Sport Club. Bucureștenii și-au 
depășit condiția, avînd de su
portat handicapul unui lot mai 
puțin valoros, cu mulți tineri, 
înfrîngerea din ultima zi, la 
gălățeni. fiind o consecință.

Ultima clasată atît în cam
pionat. cit si în „Cupă" — 
C.S.M. Dunărea Galați. Gălățe- 
nii (antrenori S. Ciobotaru șl 
O. Coriiuban) au jucat mai slab 
la început, dar au terminat în 
forță, reușind victorii la Sport 
Club și Dinamo.

Constantin AtEXE

Iată lotul formației campioane ; In rîndul ie sus. de ta stingă — 
C. Nistor, L Zaharia, M. Popescu, M. Dospln, I. tonlță (căpitanul 
echipei), Al. Hălăucă, I. Mohorea ; in rîndul din mijloc — A. crișan 
(antrenor secund), Cs. Antal. C. Chirlța. N. Aiexe. c. Dala, I. Dl- 
mache, C. Geru, N. Spiridon, I. Gheorghiu (antrenor principal) ; 
rîndul de jos — O. Sersea, M. Gliga. V Netedu, I. Stanclu, P. Bu- 
rada, Gh. Dragomir. Foto ; Aurel D. NEAgU

Rezultatele ultimei „runde" : 
Dunărea — Dinamo 5—4 (2—2, 
3—1, 0—1) I Marcatori: Șt. Za
haria, Andrei, Radu, Zapșa, 
Marcu, respectiv Laszlo, Caval, 
Lukacs, Eros; S.C. Miercurea 
Ciuc — Steaua 1—6 (0—3. 1—1. 
0—2). Marcatori: Augusztin, 
respectiv Mohorea 2. Antal, Hă
lăucă, Gliga, Spiridon.

Iată clasamentele finale : 
CAMPIONATUL NAȚIONAL — 
1. STEAUA 41 p. 2. S.C. M. 
Ciuc 27 p. 3. Dinamo 22 p,
4. Dunărea 6 p. CUPA ROMÂ
NIEI* si DACIADA - 1. STEA
UA II p, 2. Dinamo 5 p, 3.
5. C. M. Ciuc 4 p (golaveraj 
—8). 4. Dunărea 4 p (—30).

Marian NEGOIȚA

agrement, dar mai ales bazele 
sportive de pretutindeni, vor fi 
luate, fără doar și poate, cu 
asalt de către mii și mii de 
tineri pentru care mișcarea în 
aer liber, în natură, înseamnă 
sănătate, vigoare, bucurie, în
seamnă posibilitatea de-a pe
trece. cît mai frumos și mai 
armonios, alături de prieteni 
și colegi, cea mai frumoasă zi 
a lunii mai. Ziua Tineretului, 
o zi a cîntecului și a sportului, 
o zi în care Cîntarea României 
și Daciada fși dau, la propriu 
și la figurat, mina

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 30 APRILIE 

1989

1. Otelul Galatî — F.C. Argeș lț 
1. Corvlnul — F.C. Olt 2: 8.
A.S.A. Tg. Mureș — Univ. Cra
iova 2 : 4. F.C. Farul Constanța 
— Rapid 1 ; 5. Cesena — Ascoll 
1:0. Como — Roma 2 ; 7. Inter- 
nazlonale —Milan X : 8. Lazio — 
Lecce X ; 9. Napoli — Verona 
anulat ; 10. Pescara — Fioren
tina X ; 11. Pisa — Atalanta 2 ; 
12. sampdoria — Juventus 2 ; 13. 
Torino — Bologna X.

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI : 
2.614.292 LEL din care 111.942 lei. 
report la categoria 1.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA MULTIPLA LOTO 
DIN 30 APRILIE 1989 : faza I, 
extragerea 1 : 47 4 88 84 83 50 
64 27 16 ; extragerea a Il-a: 
15 48 78 66 60 30 73 35 67 ; 
faza a Il-a, extragerea a III-a: 
33 51 13 25 5 78 74 36 20 ; 
extragerea a XV-a : 15 76 4 69 
8 44 22 27 1 : extragerea a V-a: 
74 79 59 45 81 58 90 65 10 ; 
extragerea a Vl-a : 47 2 27 11 
51 83 25 15 39; «xtragerea a 
Vil-a; 35 89 48 62 27 76 13 
79 58 ; extragerea a VIII-a : 
45 5» 71 65 3 80 «6 21 «0. Fond 
total de cîștiguri : 1.544.440 lei.



Remarcabil succes al handbalului românesc feminin

SI TOVARASA ELENA CEAUȘESCU
V | ȘTIINȚA BACĂU (Cupa Cupelor) Șl CHIMISTUL RM. VÎLCEA

9

au participat la deschiderea Expoziției 
omagiale fotodocumentare și de carte

(Cupa I.H.F.) AU CIȘTIGAT TROFEELE CONTINENTALE
(Urmare din pap I)

ziția omagiază pilduitoarea via
ță șl activitate ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, reliefînd un 
mare destin de militant revo
luționar patriot, legat nemij
locit de momente istorice ale 
luptei poporului român sub 
conducerea gloriosului nostru 
partid comunist, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor supreme de 
libertate, independentă si uni* 
tale națională, pentru soci» 
lism.

La intrarea in expoziție, in
tre datele co marchează 
două evenimente 
se află’ portretul ____,__
Nicolae Ceaușescu. încadrat de 
drapele roșii și tricolore.

Prima parte a expoziției ilus
trează consacrarea istorică, în 
urmă cu un secol, a zilei de 
1 Mal ca zi a solidarității in
ternaționale a celor ce mun
cesc. care a devenit, dc-a lun
gul anilor, un simbol al uria
șei energii revoluționare a cla
sei muncitoare, al holăririi 
sale de a lichida exploatarea și 
asuprirea omului de către om, 
de a clădi o societate nouă.

In acest cadru este înfățișa
tă inliia sărbătorire a zilei de 
1 Mai in România, in 1890. Sint 
redate dimensiunile noi dobin- 
dite, în deceniile următoare, 
de marcarea acestei zile sub 
steagul Partidului Comunist 
Român, care a imprimat mani
festărilor de la 1 Mai un înalt 
spirit revoluționar. transfor- 
mindu-lc in puternice acțiuni 
de apărare a intereselor fun
damentale ale clasei 
toare. *' întregului 
român.

Expoziția oglindește 
torirca zilei de 1 Mai _
rioada 1940—1911 în condițiile 
luptei ilegale a Partidului Co
munist Român pentru organi
zare» mișcării de rezistentă an
tifascistă. pentru realizarea 
Frontului Unic Muncitoresc, 
pentru unirea tuturor tortelor 
democratice împotriva războiu
lui. pentru apărarea indepen
denței și integrității teritoria
le a tării, pentru pregătirea si 
infăpfuirea actului istoric do 
la 23 August 1944.

Numeroase exponate atestă 
cinstirea zilei de 1 Mai în 
anii luptei pentru cucerirea 
puterii politice si în prima eta
pă a construcției socialiste.

Este reflectată amplu perioa
da de după Congresul al 
lX-lea, care a ales in suprema 
funcție de conducere pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Sint prezentate transformările 
profund înnoitoare oc au avut 
loc in această perioadă fără 
egal în istoria patriei, în în
treaga viată politică, economi
că și socială a României.

Pe o hartă a tării este relie
fată impetuoasa dezvoltare a 
tuturor județelor pe plan e<M>- 
nomic. social-cultural si edili
tar. Sint îniățișale. in grăitoa
re imagini fotografice, noilcși 
modernele platforme industria
le amplasate pe întreg cuprin
sul României socialiste, măre
țele ctitorii ale acestor ani — 
Canalul Dunăre — Marca Nea
gră, metroul bucurcșlean, gran
dioasele lucrări urbanistice din 
Capitală si amenajarea com
plexă a rîului Dîmbovița, pu
ternicele uni lăți ale sistemului 
energetic national, impunătoa
re edificii de invălămint. sănă
tate si ansambluri de locuințe.

Exponatele pun eu putere în 
evidentă faptul că toate mari
le izbînzi din această perioadă 
— cea nai rodnică din istoria 
patriei — sint legate de gin- 
dire» si fapta revoluționară 
ale conducătorului partidului 
si statului nostru, motiv pen
tru care. Cu legitimă mindrie 
si nețărmurită recunoștința, 
întregul nostru popor o 
numește „Epoca Nicolae 
Ceaușescu”.

____ cele 
aniversare, 
tovarășului

munci- 
nopor
sărbă- 

în pe-

O suită de imagini semnifi
cative pentru viata politică a 

familarc nouă, 
prezenta

tării, alit de 
tuturor. înfățișează 

secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în mijlocul colectivelor de oa
meni ai muncii, eu prilejul vi
zitelor de lucru desfășurate la 
scara întregii țări, cuprinzînd 
toate domeniile de activitate. 
Aceste întîlniri ilustrează un 
adevăr profund, confirmat e- 
conicnit de viată, că în patria 
noastră socialismul se edifică 
cu poporul si pentru. popor

Atmosfera în care se sărbă
torește ziua de 1 Mai în în
treaga tară eslc sugerată în

expoziție si de un mare nu
măr de lucrări de grafică, le 
pictură $i sculptură.

în expoziție este subliniată 
politica de "ace si largă -la- 
borare internațională a Romă- 
niei si relevat prestigiu! de 
care se bucură în 
tarul general al 
președintele 
tovarășul Nicolae 
Slujind Cu inepuizabilă ener- 
gie si devotament patriotic in- § 
teresele vitale Ct 
român, cauza edificării socia
lismului și comunismului în 
tara noastră, secretarul general 
al partidului nostru s-» afir
mat ca neobosit luptător pen
tru destindere, dezarmare, 
securitate, înțelegere si coope
rare, pentru realizarea idealu
rilor de libertate, independen
tă șl progres ale tuturor •»- 
ti anilor.

In ultima parte, expoziția 
omagială documentară consa
cră un spațiu semnificativ 
important--'--’ eveniment 
viața partidului si a țării în- 
timpinaf cu noi si remarcabile 
fapte de muncă de întregul 
popor — Congresul al XIV lea 
al P.C.R.. ce va stabili direc
țiile principale ale dezvoltării 
economico-sociale a patriei în 
cel de-al nouălea cincinal. 1991 
—1995. și oină în anul 2000. 
în perspectiva făuririi depline 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate in România si 
trecerii la înfăptuirea principi
ilor comuniste de viată si 
muncă.

în cadrul expoziției de carte 
este prezentată. Ia loc de frun- 
te, opera teoretică a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
contribuție de cea mai mare 
însemnătate la dezvoltarea 
creatoare a gindirii și practicii 
revolutionarc 
îmbogățirea 
versale.

Un capitol 
este rezervat 
sacrate peste . .
sonalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum si 
roaselor traduceri din 
secretarului general al 
dului, l . " ‘ ‘ ”
apărute în editurt din multe 
țări ale lumii, expresie a pre
țuirii deosebite de care se 
bucură pe plan international 
gindirea politică și activitatea 
sa practică.

Expoziția cuprinde lucrările 
științifice ale tovarășei acade
mician doctor inginer “ 
Ceaușescu. lucrări care, 
valoarea tor deosebită, 
zintă un aport de scamă la 
dezvoltarea cercetării in im
portante sectoare pentru eco
nomia țării, la îmbogățirea pa
trimoniului cunoașterii națio
nale și universale, sporind 
prestigiul si autoritatea știin
ței românești. Sint prezentate, 
totodată, lucrările tovarășei 
Elena Ceaușescu editate în 
străinătate, mărturie a înaltei 
aprecieri acordate 
sale științifice.

Sint expuse, de 
numeroase volume — 
te domenii, care ilustrează bo
gata activitate editorială din 
(ara noastră.

Expoziția fotodocumentară si 
de carte se înscrie în suita 
manifestărilor reprezentative, 
prin care întreaga națiune o- 
magiază in acest an Ziua Mun
cii, împlinirea a 100 de ani de 
Ia declararea zilei de 1 Mai 
ca zi a solidarității internațio
nale a celor ce muncesc si 50 
de ani de la marea demonstra
ție patriotică, 
antirăzboinică 
de la 1 Mai 1939.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost saluțati, din 
nou, de oamenii muncii bucu- 
reșteni prezenți la inaugurarea 
expoziției, cu multă căldură 
Cu însuflețite manifestări _ de 
stimă, prețuire și recunoștință 
pentru tot ce s-a înrăptuit si șe 
înfăptuiește, măreț Si durabil, 
în Capitală si în tară, in lu
minoasa epocă deschisă de 
Congresul al IX-lea al parti- 
dului. S-a aclamat cu înflaca- 
rare pentru partid si secretarul 
său general. " * ' ' ' 1
vibrantul 
„Partidul 
România!". _____ — ----
de simbol, aflate într-o strîn- 
să sî semnificativă alăturare, 
cu profunde rezonante în su
fletul si conștiința întregului 
popor.

§ Actuala ediție a cupelor continentale s-a încheiat cu un 
§ remarcabil succes al handbalului feminin românesc, două din 

cele trei trofee puse în joc fiind cucerite de echipele noastre, 
§ care au realizat, astfel, in premieră, o performanță de o deo- coKitîă vnlnarp Acarl.nr li» un nit/r»! rlo nvconl i o»Ș sebită valoare. Așadar; evoluînd la un nivel de excepție,
§ ȘTIINȚA BACAU (Cupa Cupelor) și CHIMISTUL RM. VlLCEA 
Ș (Cupa I.H.F.) au reușit să-și înscrie în palmares cîștigarea 

acestor prestigioase competiții europene, succes pentru care com- 
— ... , , Ș ponentele celor două formații și antrenorii lor merită toate partidului - -• •■- -
Republicii, §
Ceaușescu, 

bilă ener- §

prestigiul 
lum» secre-

ale poporului 
lificării soci»- &
------------------- -- .

felicitările.

Cupa Cupelor

ȘTIINȚA BACĂU — KUBAN KRASNODAR 22-19
BAC AU, 30 (prin telefon). La 

ultimul fluier al arbitrilor fran
cezi Jean Lelong șl Gerard
Tanefez din această ediție a
Cupei Cupelor la handbal femi
nin tn sala Sporturilor
localitate au răsunat mii

Sportivele de 
reușiseră

I
§ aplauze.
§ ȘTIINȚA BACAU

din 
de 
la 

~ - ------ -Z. O
performantă de excepție pentru 

„ . românesc cucerind,
. .__ ____ , prestigiosul trofeu,

ele depășind în meciul retur al 
finalei puternica echipă sovietică 
Kuban - Krasnodar ““
(13—8), după 
în urmă, în 
un prețios 
plaudate cu 
nunata lor r_________
cei doi antrenori Mihai 
șl Costel Petrea, au primit 
partea reprezentantului

§ handbalul ' 
în premieră,

din §

contemporane, la 
cunoașterii uni-

tematic distinct 
lucrărilor con- 

hotare per-

nume- 
opera 

___ „_____ _. parti- 
prcședintele Republicii,

Elena 
prin 

repre-

activității

ascmenea. 
din diferl-

an ti fascistă și 
din București

A fost intonat 
cintec patriotic 

— Ceaușescu — 
nume cu valoare

s

s

§

I

S

s

$

I
§
S

s

s

s

i

desemnat-o pe Georgeta Cerven- 
cluc să țină „om la om" 
conducătoarea de joc a 
lor, Galina Onaprlenko, 
ce avea să faciliteze 
derea echipei noastre, 
pauză a terminat eu un 
de cinci goluri (13—8). _______
diferență a fost realizată șl pe 
fondul unei prestații de excepție 
_ . . —ea opărinda Ioanei Vasilca,

pe 
oaspete- 

lucru 
desprin • 
care ia 
avantaj 
Această

Laurlca Lunca șl Mariicna Pe
tre*, îșl fac datoria. Adversa
rele profită, însă, la un moment 
dat, de scăderea ritmului de joc 
a gazdelor șl încep să reducă 
din handicap : 13—10 (min. 35), 
după care Luca, de două ori. pe 
contraatac, restabilește dife
rența de cinci puncte : 15—1»
(min. 37). Sportivele sovietice re
vin, prin Vidrlna care inserts 
șl, din nou, Luca readuce di
ferența la cinci goluri. Oaspete
le transformă un 7 m, apoi fe
tele noastre pierd două ocazii 
rarisime, prin Cervencluc și Clu- 

. botaru. singure pe semicerc, șl
1G—13. In continuare, Luca, But* 
nărașu șl Cervencluc au ratat 
cite o aruncare de la 7 m șl 
finalul devine palpitant : 17—11 
(min. 48). imediat însă Marile* 
na Petrea înscrie un gol deose
bit de spectaculos, „imitată* de 
Filoftela Danilof și, la 19—19 
(min. 51). Cupa Cupelor se a- 
flă... in mina fetelor noastre. 
Cu- toate acestea, „7“-le din 
Krasnodar nu cedează : 20—18
(min. 5»). dar Luca șl, în ultim»

______ cu 22—19 
ce cu o săptămînă 
deplasare, reușiseră 
25—25. Fetele, a- 
căldură pentru mi- 
performantă. ca și • —.. . pjntea 

din 
„____ ___________ 1 I.H.F.,
prof. Ioan Kunst Ghermănescu. 
prețiosul trofeu care va îmbo
găți astfel vitrina clubului 
băcăuan, ca o mărturie a muncii 
șl seriozității cu care s-au 
pregătit.

Sportivele sovietice au venit 
cu gîndul mărturisit să răstoar
ne „calculele hîrtiel", dar tre
buie să spunem că nici fetele 
noastre nu au așteptat meciul 
nenregătite. Drept urmare, a re
zultat o partidă de mare luptă, 
dramatică pe alocuri, ceea ce a 
făcut ca succesul echipei noas
tre să fie cu atlt mal valoros.

Handbalistele românce au a- 
bordat destul de calm întil- 
nirea si. time de 5 minute, nici 
una dintre formații nu a reușit 
să înscrie. Apoi Emilia Luca a 
deschis scorul, dar pînă in mi
nutul 15 
echilibru.

a urmat o perioadă de 
Antrenorii noștri au

Cupa I.H.F

EGLE VILNIUS

In actuala ediție a Cupei Cupelor, ȘTIINȚA BACĂU a dis
putat 10 partide, dintre care a ciștigat șapte, pe două le-a ter
minat la egalitate șl una a pie.-dut-o, încheind competiția c» 
un golaveraj excelent : 283—201. Dar, lată rezultatele acestor 
partide :
Știința Bacău — Beledlysl Spor (Turcia) 38—13 șl 38—17

— S.C. Empor Rostock (R.D.G.) 24—22 ș! 19—20
— Vasas Budapesta (Ungaria) 31—21 și 32—20
— Ț.S.K.A. Sofia (Bulgaria) 32—20 șl 22—22
— Kuban Krasnodar (U.R.S.S.) 25—25 șl 22—19

printre altele șl trei aruncări de 
la 7 m I tn atac. Emilia Luca 
șl Lidla Butnărașu au fost ire
zistibile, secondate cu brio de 
Elena Ciubotaru, Georgeta Cer- 
venciuc și Filofteia Danilof, 
care au înscris goluri extrem de 
prețioase. Păcat doar că, în 
minutul 17, Gabriela Antoneanu 
— una din piesele de bază ale 
echipei — a trebuit să pără
sească terenul accidentată, ea 
nemaiintrînd decît simbolic în 
ultimele secunde ale partidei.

Repriza a doua a fost drama
tică. Absența conducătoarei noas
tre de joc, Antoneanu, se face 
simțită, dar înlocuitoarele ei,

secundă, Ciubotaru stabilesc sco
rul final la 22—19.

Au marcat : Emilia Luca 9 (1 
din 7 m). Elena Ciubotaru 5 (1),
Lidia Butnărașu 4, Filofteia Da
nilof, Laurica Lunca, Marilena 
Petrea și Gabriela Antoneanu 
cîte 1 — pentru învingătoare,
respectiv Mariana Savostikova 6 
(6), Svetlana Priakina 4, Galina 
Tian 3 ,Svetlana Vidrina 3, Ga
lina Onaprienko 2, Tatiana Ana- 
grova 1.

Arbitrii J. Lelong - 
Tancrez (Franța) s-au 
foarte bine de 
trem de dificilă.

Gerard 
achitat 

o misiune ex-

Paul IOVAN

balanța a încll-

CHIMISTUL RM. VlLCEA 26-21
VILNIUS, 3» (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru special). La 
capătul unei „curse" de aproape 
cinci luni, CHIMISTUL RM. 
VlLCEA a reușit să ciștige pen
tru a doua oară prețiosul trofeu 
al „Cupei I.H.F." (prima dată în 
1985), elevele antrenorilor Gheor- 
ghe Ionescu și loan Gherhard, 
depășind, de această dată, chiar 
pe deținătoarea trofeului, for
mația sovietică Egle Vilnius ca 
scorul general de 47—44, aceasta 
performanță demonstrind că e- 
chipa noastră este una dintre 
cele mai bune de pe continent.

Chimistul Rm. Vîloea a intrat 
pe terenul din Palatul Sportu
rilor din localitate cu un a- 
vantaj de opt goluri, realizat tn 
partida susținută în urmă cu o 
săptămînă (26—18), avantaj 
care s-a dovedit hotărîtor în 
cucerirea Cupei, deoarece, la 
capătul unui joc extrem de dîrz 
disputat, sportivele sovietice au 
cîștlgat cu 26—21 (12—14).

Partenerele de intreoere au 
forțat Încă din start, pentru a 
anihila handicapul și pentru a 
se impune, dar cu toate că Egle 
a condus uneori și cu 3 goluri 
(7—4 min. 13 ; 8—5 min. 16),
tentativa lor a fost anihilată. 
Chimistul opuntnd o dirză rezis
tență unul joc de o înaltă 
factură tehnică șl tactică, ofen
sivei dezlănțuite a formației 
sovietice, punimlu-i tn față o 
apărare greu penetrabllă, de
fensiva din fața semicercului fi
ind organizată de o manieră a- 
proape fără reproș. Aruncările 
handbalistelor de Ia Egle, de o 
forță și o rapiditate deosebită, 
au tntilnlt „zidul" alcătuit de 
Denisa Nan, Edit Matei, Marla 
Verigeanu, Liliana Topea, Lăcră
mioara Lazăr, Nadina Nedelcu. 
iar cînd s-a reușit, totuși, stră
pungerea. a intervenit portarul 
Carmen Moldovan, care de zeoe 
ori a scoli goluri ca șl făcute, 
printre care și o aruncare de la 
7 m Acest lucru a dat, pe de 
altă parte, posibilitatea constru
irii uaor acțiuni eficace. care 
au permis Chimistului să-și ma
joreze avansul general la S. 11 șl

12 goluri (13—9 min. 28), Denisa 
Nan fructiflcînd citcva splendide 
contraatacuri.

Purtate intr-un ritm amețitor, 
pasele handbalistelor noastre au 
derutat pe masivele Sigita Stre- 
cen, Rima Sypkuvicne, Dalva 
Kalovskiene, Miroslava Trainov- 
skaia șl Vida Tauriene, astfel că 
multe dintre atacurile la poarta 
echipei sovietice s-au soldat cu 
golurile realizate de la distanță 
de Edit Matei șl Liliana Țopea, 
dar șl prin pătrunderile subtile 
șl Inteligente ale Măriei Ve- 
rlgeanu șl Lăcrămioarei, Lazăr

șl explică de ce . ______
nat spre formația Egle. care a 
refăcut o parte din handicap, 
trecînd la conducere pe - - - 
de scor : 20—18 min. 48, 
min. 51, 25—20 min. 55, __ ____
flecare dată, sportivele noa.-trs 
au găsit resursele necesare s4 
înscrie, mcnțiulndu-și un a- 
vantaj de două-trel goluri, sufl* 
cient pentru cucerirea trofeului. 
De altfel, se poate spune că, în 
această a doua parte a intîlnirll, 
Chimistul a jucat la rezultat, 
pentru atingerea obiectivului, 
lăslnd doar aparent inițiativa, 
economislndu-și forțele ș: punc- 
_______ cit era necesar. Ceea 

întîmplat, Cupa reve- 
pe deplin meritat, iar 

spectatorilor 
__ ,___ această foarte 
moașă performanță. /

tind atlt 
ce s-a șl 
nlndu-le 
aplauzele 
răsplătit

tabela
22—1» 

dar. de

au 
fru-

Drumul parcurs de CHIMISTUL RM. VlLCEA în actuala edi
ție a „Cupei I.H.F.» a cuprins 8 meciuri, 4 cîștigate, 4 pierdute» 
golaveraj : 215—195. Iată rezultatele :
Chimistul Rm. Vîlcea — Z.V.L. Preșov (Cehoslovacia) 23—29 șl 

34—18
— Rostselmaș Rostov pe Don (U.R.S.S.) 

29—23 șl 22—27
— Spartacus Budapesta (Ungaria) 34—25 

și 26—29
— Egle Vilnius (U.R.S.S.) 26—18 șl 21—28

(de această dată șl o excelentă 
conducătoare de joc), precum șl --------- . --------- .. Btale extremelor Denisa Nan 
Nadina Nedelcu.

Terminînd prima repriză 
avantaj (14—12) — ceea ce_
semna un plus de încă două go
luri la scorul general — Chi
mistul a evoluat mult mai pru
dent în partea a doua, așteptată 
fiind creșterea incisivității ata
cantelor sovietice, care mal a- 
veau la dispoziție doar... 30 de 
minute pentru a încerca să re
alizeze imposibilul. Acest lucru

in 
în

Au marcat *. lăcrămioara 
Lazăr 5, Marla Verigeanu S, De- 
nlsa Nan 4, Liliana Topea 4 (1 
din 7 m). Edit Matei 2, Nadina 
Nedelcu t pentru Chimistul, res
pectiv Sigita Streccn 9 (2). Auț- 
rela Miklușile 4, Iolanta Ianke- 
viclene 4, Rima Sypkuviene 3, 
Vida Tauriene 2, Miroslava Tral- 
novskaia 2, Rasa Sulsklte 2.

Au arbitrat foarte bine Gustav 
Burcival șl Wolfgang Drabcseh. 
(Austria).

Ion GAVRILESCU

REZULTATE DIN DIVIZIA A DE HANDBAL

• cupa campionilor eu
ropeni a revenit formației 
HYPO SUDSTADT VIENA (Aus
tria) care a tnvlns șl in partida 
retur, desfășurată pe teren pro
priu. pe Spartak Kiev. Scor t 
21—19 (13—7). Clștigtnd șl locul 
tur cu 16—14 sportivele vleneze 
și-au adludecat (eu scorul gene
ral 37—33) pentru prima oară 
trofeul.

în Campionatul Național 
masculin, etapa a XlX-a, s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Dinamo Brașov — H. C. 
Minaur Baia Mare 20—20 (10— 
10). Steaua — Dacia Pitești 
38—24 (19—11), Comerțul Sîn- 
nicolau Mare — Universitatea 
Craiova 19—20 (11—11), Poli
tehnica Timișoara — Dinamo 
București 28—39 (11—25), A.S.A. 
Elect romureș Tg. Mureș — 
Tractorul Brașov 29—22 (11—7). 
Știința Bacău — „U« C.U.G. 
Cluj-Napoca va avea Ioc joi, 
4 mal.

întrecerea feminină a Divi
ziei A șl-a consumat ultima 
etapă din care s-au disputa» 
doar trei partide. Iată rezul
tatele : Confecția — Rulmentul 
Brașov 24—29 (9—15), 
banțul Ploiești 
22—26 (11—13),
Constanța — Mecanică 
București 27—22 (17—12). 
ciul Textila Zalău — 
a avut loc joi. Scor : 
(14—8). Partidele Constructorul 
Timișoara — Chimistul Rm. 
Vîlcea și Mureșul Tg. Mureș — 
Știința Bacău se dispută joi, 
4 mal.

Doro-
TEROM Iași 
Hidrotehnica

Fină 
Me-

Rapid
30—21


