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EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri. 19 
mai, ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

In prima parte a ședinței. 
Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat RAPOR
TUL CU PRIVIRE LA RE
CALCULAREA PREȚURILOR 
DE PRODUCȚIE ÎN INDUS
TRIE. S-a subliniat că măști’ 
rile adoptate în scopul renta
bilizării întregii activități e- 
conomice au dus la încadrarea 
marii majorități a produselor, 
din toate sectoarele de activi
tate, în limitele prevăzute pen
tru costurile de producție — 
la unele realizîndu-se chiar 
rentabilități mai mari decit ce
le prevăzute —, ceea ce de
monstrează justețea și eficien- 
ța acestor măsuri. Totodată, 
s-a relevat că a mai rămas un 
număr de 24 de produse și de 
activități in domeniul servici- 

să se in-ilor la care continuă 
registreze pierderi.

Pornind de Ia 
situație, secretarul 
al partidului.

această 
general 

tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a' cerut gu
vernului, ministerelor, ca. pînă 
la 25 mai, să prezinte soluții 
pentru îmbunătățirea in conti
nuare a rentabilității tuturor 
produselor și activităților, ast- 
fel incit pînă Ia sfîrșitul se
mestrului I al acestui an să 
Bu mai existe nici un produs 
și nici o întreprindere care să 
lucreze cu pierderi. O atenție 
deosebită trebuie acordată, in 
acest scop, reducerii cheltuie
lilor și, in primul rind, a con
sumurilor materiale și de ener
gie, creșterii productivității 
muncii, respectării stricte a 
normelor de personal. Nu se 
poate admite — a subliniat 
secretarul general al partidu
lui — nici un fel de creștere a 
prețurilor. Problema care 6« 
pune este să se realizeze o re
ducere continuă a costurilor de 
producție, aceasta constituind ca
lea hotăritoare pentru dezvol
tarea economico-socială a tării, 
pentru asigurarea stabilității 
economice, sporirii rentabilită
ții și eficienței, creșterii veni
tului național și a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, de asemenea, RA
PORTUL CU PRIVIRE LA 
PREȚURILE EXTERNE ȘI 
CURSURILE DE REVENIRE 
PE ANUL 1989.

Examinîndu-se raportul su
pus dezbaterii, s-a indicat să 
«e acționeze cu toată fermi
tatea pentru respectarea nor
melor legale în acest dome, 
niu, pentru îmbunătățirea și 
încadrarea în cursurile de 
revenire prevăzute în plan, 
în acest scop, s-a subliniat 
necesitatea de a se asigura 
realizarea în bune condiții a 
activității de comerț exterior 
— îndeosebi a exportului — și
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sporirea eficienței sale econo
mice. S-a cerut ministerelor 
ca, pînă la 25 mai, să prezin
te un program de măsuri care 
să ducă la îmbunătățirea, încă 
din acest an, a situației în 
acest domeniu, prin valorifi
carea superioară a produselor 
la exporț, creșterea calității 
și a competitivității mărfuri
lor românești pe piața externă, 

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut RA
PORTUL PRIVIND UTILI
ZAREA MAȘINILOR, UTILA
JELOR SI INSTALAȚIILOR 
DIN INDUSTRIE, CONSTRUC
ȚII SI TRANSPORTURI 
TRIMESTRUL I 1989.

Din datele prezentate 
zultă că, ‘
s-au înregistrat în unele 
toare indici de utilizare 
periori celor realizați în 
ceeași perioacîă a anului 
cut. Cu toate acestea, 
continuat să se manifeste 
serie de neajunsuri, care 
făcut ca în unele întreprin
deri, centrale și ministere re
zultatele să nu se situeze la 
nivelul planului.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut guvernului, organelor e- 
conomice centrale, tuturor uni
tăților industriale să ia, în 
continuare, măsuri hotărite 
pentru a asigura folosirea cu 
maximum de randament a ma
șinilor, utilajelor și instalați
ilor din dotare, efectuarea, la 
timp și de calitate, a repara
țiilor capitale, a reviziilor ge
nerale și modernizarea fondu
rilor fixe, în vederea desfășu
rării corespunzătoare a între
gii activități de producție. §

Comitetul Politic Executiv a § 
analizat PROGRAMUL DE MA- § 
SURI PENTRU ASIGURAREA § 
DESFĂȘURĂRII IN BUNE & duminică cu S.K.A. 
CONDIȚII A CAMPANIEI A- S ~ Ar"" ~ *'
GRICOLE DE VARA.

Aprobind măsurile propuse, § 
Comitetul Politie Executiv a § 
indicat organelor și organiza- §
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(iilor de partid, orcanelor a* Ș 
gricole centrale și locale, con- § _ x—x_____  __ir» «siliilor populare, tuturor unită
ților agricole ca, printr-o orga
nizare exemplară a lucrărilor, 
prin întărirea ordinii șl discipli
nei, să asigure efectuarea, in
tr-un timp scurt și fără pierderi, 
a campaniei de recoltare a ce
realelor păioase și a celorlalte 
culturi de vară. S-a stabilit ca 
recoltarea orzului ți orzoaicei 
să se facă în 3—1 zile, a griu
lui in 7—S zile, iar a inului 
pentru ulei în 4 zile.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut, de asemenea, RA
PORTUL PRIVIND BALANȚA 
FONDULUI FUNCIAR LA 31 
DECEMBRIE 1988, COMPARA. 
TIV CU ANUL 1987, ȘI MA
SURILE CE TREBUIE LUATE 
PENTRU REALIZAREA SU-

(Continuare tn vag. o 1-a)

Campioană șl recordmană
CEUE, 19 (prin telefon). 

Turneul final individual al 
Campionatelor Mondiale de 
popice (juniori) în care, dintre 
zecile de participante la 
întrecerile preliminare, la fe
minin, s-au calificat doar 20 
de jucătoare, s-a încheiat vi
neri seara 
succes • al

cu un splendid 
tinerei noastre 

sportive Liliana Băjenaru 
a urcat pe cea mai 
tă treaptă a podiumului 
roatelor, cucerind titlul 
prem. Jocurile decisive 
fost, așa cum se anticipa, pa
sionante. dirze, palpitante, cu 
realizări tehnice deosebite, re
prezentanta țării noastre do- 
vedindu-se mai valoroasă 
decît adversarele ei, mai lucidă 
în momentele dificile pe care

care 
înal- 
lau- 
su- 
au

mondială Liliana Băjenaru
Ie-a depășit cu dezinvoltură si, 
astfel, a reușit în reuniunea 
finală să stabilească un nou 
record al lumii cu 480 p.d. (v.r. 
472) la proba clasică de 100 
bile mixte, fără nici o lovitură 
în... gol.

Noua campioană mondială a 
început să practice jocul de 
popice în 1980 la clubul Vo
ința București, sub îndruma
rea antrenoarei Crista Szocs și 
lucrează la serviciul C.T.C. al 
Cooperativei „Arta încălțămin
tei" din Capitală.

Clasament : 1. Liliana Băje
naru 1338 (442, 416, 480), 2.
Antonia Schofar (Iugoslavia) 
1 327, 3. Oliviera Busja (Iugo
slavia) 1 320, ...16. Mariane Ha- 
lalai 1252.

în confruntările masculine, 
mureșeanul Istvan Bor a fost 
la un pas de o mare perfor
manță. ocupind în final locul 
4 cu 2 736. Titlul de campion 
mondial a revenit iugoslavului 
Dundici Damir cu 2 803.

Duminică, m manșa retur a finalei C.C.L Ia handbal masculin, cu s.K.A. Minsh

STEAUA TREIA OARA TROFEUL!

I
S§

MINSK, 19 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). Vi
neri la prânz, un avion char- 
ter al companiei TAROM i-a 
adus aici pe handbaliștii echi
pei noastre campioane. Stea
ua, în vederea partidei de 
’ - “ “ -u Minsk,

manșa a doua a finalei celei 
mai importante competiții 
continentale, .Cupa Campioni
lor Europeni". Delegația spor
tivilor Tomâni este însoțită de 
un grup de turiști ale căror 
intenții declarate au fost una
nime in a Încuraja din răspu
teri formația noastră in ten- 
tativa cuceririi pentru a tre
ia oară a prestigiosului trofeu. 
Steaua va susține duminică la 
prînz ultimul act al celei de-a 
patra finale a „Cupei Campio
nilor Europeni" la care ia par
te, în 1968 și 1977 cucerind ti-

tlul de cea mai bună echipă 
europeană. Din capul locului 
trebuie precizat că tentativa 
campionilor noștri, elevii an
trenorilor Radu Voina și Ște
fan Birtalan, pornește de la 
victoria cu 30—24 de acum 
două săptămîni, de la Palatul 
Sporturilor și Culturii din Ca
pitală. Așadar, Steaua, după 
ce a învins în toate partidele 
disputate îtl ediția 1988/89 a 
C.C.E., în ordine pe Halk Ban-, 
kasi Ankara, I.F.K. Holding 
(Danemarca). Ortigia Siracusa 
(Italia). H.K. Drott Halmstad 
(Suedia) și. în prima manșă a 
finalei, pe S.K.A. Minsk, va 
încerca cu siguranță să-și păs
treze avantajul luat la Bucu
rești și, de ce nu, să obțină un 
nou succes, oeea ce ar însem
na să termine competiția celor 
mal bune echipe de club eu-

ropene fără înfrîngcre. Ar fi 
o nouă performanță a forma
ției fanion ă handbalului ro- 
mânesc.

După cazarea Ia hotelul 
„Bielorusia" și odihna cuveni, 
tă, în cursul după-amiezii de 
azi (n.r.-ieri) handbaliștii bucu- 
reșteni au făcut un antrena
ment de acomodare și de 
menținere a prospețimii fi zi- 
ce, simbătâ urmînd să-și în
cheie pregătirile. în rîndul de
legației domnește optimismul, 
fără ca aceasta să însemne că 
fiecare nu este pe deplin con
vins de dificila misiune pe 
care o are de îndeplinit. Cam
pioana Uniunii Sovietice, re-

Mihail VESA

(Continuare In pag. 2—3)

„Eurogym" '89 la ora deschiderii

IN PRIMA ZI, ÎNTRECEREA PENTRU INDIVIDUAL COMPUS
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BRUXELLES. 19 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
După cum am anunțat în cores
pondența anterioară, joi 
fetele noastre au făcut 
tlnță cu așa-zisul „Palat 
Parcul de Expoziții. în
căruia, la un pas de stadionul

seara 
curioș
ii” din 
incinta

La „Internaționalele" României de tir cu arcul

TOȚI REPREZENTANȚII NOȘTRI,

CALIFICAȚI IN „OPTIMI-

„Heysel", se vor desfășura, 
simbătâ sl duminică. Campiona
tele Europene feminine de gim
nastică. ediția a XVH-a. Cînd 
belgienii îl spun, cum Ii spun.
Palais 11". ei dau dovadă, fă

ră să fim răutăcioși, de un 1- 
mens orgoliu. tatruclt numesc 
așa o hală, e drept de mari di
mensiuni. care se amenajează în 
funcție de necesități. găzduind 
manifestări diverse, de la expo
ziții de tot felul nînă la. com
petiții sportive, dar care nu are 
nimic din virtuțile unul palat I 
Firește că este treaba lor, doar 
că organizatorii lui „Eurogym" 
’89 nu prea s-au grăbit, drept 
pentru care cel dinții antrena
ment al lotului tricolor pe po
diumul de concurs a avut loc 
In paralel cu... montarea tribu
nelor. adică Intr-un vacarm de 
nedeseris ! Cu toate astea, deși

vădit deranjat, profesorul A- 
drian Goreac (care conduce co
lectivul de tehnicieni completat 
de Tatiana Popa. Octavian Belu 
si Adrian Stan) s-a declarat 
mulțumit de calitatea antrena
mentului. menționînd că „fetele 
s-au mișcat bine. mărindu-ne 
doza de încredere". Cunosctad 
zglrcenia la vorbe a lui Goreac, 
am interpretat cuvintele sale ca 
pe un semn, chiar dacă mal de
grabă sugerat, de optimism. De 
altfel, zîmbindu-ne ștrengărește, 
laureata ediției anterioare a 
C.E.. Daniela Silivaș. ne-a întă
rit acest sentiment, adăugind că. 
„nu voi scăpa ocazia să de
monstrez că Europa nu are ne
voie de... altă campioană" !

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare tn pag 2-3)

RĂDĂUȚI, 19 (prin telefon). 
Pe stadionul „23 August" din 
localitate, intr-o „organizare 
fără reproș" (aprecierea apar
ține americanului Don Raska. 
membru al Comisiei de dez
voltare a Federației Internațio
nale. prezent la competiție) 
cei 68 de participant) la Cam
pionatele Internaționale de 
Tir cu Arcul ale României — 
reprezentanții Bulgariei, R.D.G,. 
U.R.S.S.. ai clubului „Rezerve
le de muncă" din Cernăuți și, 
bineînțeles, ai țării noastre — 
și-au încheiat după două zile 
de pasionante dispute crima 
parte a întrecerilor. Este vor
ba de tragerile în sistem sim
plu F.I.T.A., care au stabilit 
pe cei 24 de arcași șl pe cele 
24 de arcașe ce vor continua 
concursul in zilele următoare 
în sistem Grand F.I.T.A. Intr-o 
companie deosebit de valoroa
să — sînt prezenți. printre al
ții, proaspătul câștigător al

Cupei U.R.S.S., Igor Kama da- 
nov, campionii naționali ai 
R.D. Germane, Petra Jahn și 
Karl Berg, maeștrii sportului 
și recordmanii Bulgariei. Katia 
Ilieva și Krasimir Kirilov, 
campioana U.R.S.S. la juniori 
Olga Sureghina ș.a. — „trico
lorii" au reușit să obțină .e- 
zultate bune ce le-au permis, 
in corpore, clasarea în pluto
nul de 24 si ded. participarea 
în „optimi". Ba, mai mult, o 
serie de alți rițiva arcași din 
țara noastră, invitați la aceas
tă competiție — să mențio
năm pe juniorul Cezar Ale- 
xandrescu (C.S.M. Iași), pe ju
nioarele Magda Ioneseu st O- 
limpia Marciuc (Voința Rădă
uți), pe seniorii Alexandru 
Kiss și Sandor Lasz’.o (Voința 
Tg. Mureș) — au obținut și ei

loan NOVAC

(Continuare în pag 2-3)

Incepind de luni, la Satu Mare

FINALELE DACIADEI LA SCRIMA
Timp de nouă zile, cu înce

pere de luni, orașul Satu Mare 
se va reintilni cu practicanții 
„sportului mușchetarilor”, întru- 
cit aici va avea loc etapa a 
n-a, finală, din cadrul Dacia- 
del la scrimă, proba individua
lă a seniorilor, pentru toate ar
mele : floretă (f-f-m), sabie șl 
spadă (f+m). In urma dispută
rii acesteia, vor fi cunoscuțl 
campionii țării, învingători al 
Dacladel pentru anul 1989. Vor 
Intra In concurs cite 24 de spor
tivi la flecare armă, calificați 
din etapa anterioară, titlul fiind 
acordat pe baza adiționării punc
telor realizate tn cele două faze.

în paralel cu concursul indi
vidual se va desfășura șl etapa 
a Il-a a întrecerilor pe echipe.

aici titlurile urmînd a fi decer
nate doar în toamnă, o dată cu 
disputarea celei de-a treia etape.

Competiția de la Satu Mare 
constituie, totodată, o importan
tă șl ultimă verificare a selec- 
ționabililor înaintea „Turneului 
țărilor socialiste", care va avea 
Ioc In prima parte a lunii iunie, 
la Leningrad.

Reuniunile se vor derula în 
Sala de scrimă, zilnic, de la 
ora 9. ta următoarea ordine : 
spadă masculin (luni 22 și marți 
23 mal), sabie (miercuri șl joi), 
spadă feminin (numai proba In
dividuală. vineri), floretă mascu
lin (simbătâ si duminică), flore
tă feminin (luni 29 șl marți 38 
mal).



IN PRIM-PLAN, COMPETIJIIlt PIONIEHIIDR START, CU PROBELE... NECLASICE

Buc.) 37,52,

Elena
Buc.)

(Rapid 
Mihacla

C. Popescu 34,59. 
Elena 4 :08,58. D. Di-

ULTIMA ETAPĂ
A DIVIZIEI A

LA HANDBAL MASCULIN
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Final de săptămînă sportivă cu mal multe finale pe țară, tn 
care protagoniști sînt elevii, mai ales pionierii. Patru dintre 
aceste Întreceri „de virf" rezervate acestei mari categorii de 
practlcanțl al sportului au ea loc de desfășurare un municipiu 
(șt împrejurimile sale) întotdeauna bună gazdă și cadru pre
ferat ale unor competiții de anvergură : Brașovul. Deci, astăzi 
șl mîlne, frumoasa așezare de sub Tîmpa este „scena" unor — 
fără doar șl poate — dispute pe potriva vîrstei concurenților, 
adică pline de ardoare, de ambiție, de speranță. în primul 
rînd. este vorba de «Cupa Pionierul" te înot, pentru școlarii 
din categoria 8 ani. Ar veni, în ordinea... claselor (de școală, 
bineînțeles) șl a „alfabetului" sportiv, crosul și orientarea tu
ristică. în aceeași eupă tradițională propusă pionierilor, sînt 
programate, în cele două zile, concursurile de alergări pe te
ren variat pentru posibilii viitori atieți din categoriile 11—iz am 
șl lî—14 ani, Ier concomitent, întrecerile specifice ale micilor 
orlentarlști, destinate limitelor de vîrstă menționate, întreceri, 
să spunem așa, dublate de concursul de orientare turistica 
dotat cu încă un trofeu mult rîvnit, „Cupa caselor pionierilor 
și șoimilor patriei".

Șl încă o finală pe țară, tot de tradiție, are loc mîine la Is
laz : Crosul „Pe drumuri de istorie", în care, iarăși sigur, par- 
tlcipanțll nu se vor lăsa mal prejos, cu gîndul la... podium.

în Capitală, duminică, de la ora 9, în sala de sport a insti
tutului Agronomic, se desfășoară etapa pe zona București a 
„Serbărilor Daciadei", festival de gimnastică ritmică și dansuri 
tematice (în concurs : și județele Argeș, Buzău, 
glu. Ialomița, Dîmbovița, Prahova șl Teleorman). Tot du™in' 
că, de la ora 10, pe terenurile Urbis, în sectorul 6, o nouă e- 
diție a „Festivalului primăverii", CU un bogat program cultu- 
r DintreUîntrecerile programate în județe, merită relevăm : 
„Cupa Tomis* la gimnastică sportivă, desfășurată timp de tr ; 
zu“P’ncepînd de ieri) la Constanța și ..Festivalul primăver» 
govorene", ou tot felul de competiții în paralel.

O dată cu luna mal au începui 
întrecerile atletice de nivel re
publican. ceea ce înseamnă, de 
fapt, startul lansat de pistă în aer 
liber. Și după ce la sfîrșltul săp- 
tămînil trecute, pe stadionul..23 
August" din București. Con
cursul Republican de probe ne- 
claslce și ștafete (seniori șl ju
niori D. s-a desfășurat pe o 
vreme de... vară toridă. acum, 
sîmbătă $1 duminică, pe același 
mare stadion din Capitală, ano
timpul în care ne aflăm va re
intra în... drepturi, prin Con
cursul Republican de primăvară 
al juniorilor I.

Pînă la acest concurs de pro
be „clasice" să consemnăm însă 
rezultatele primilor trei clasați 
în cele „neclaslce" de săptămînă 
trecută, conslderfndu-le o avan
premieră (de bun augur. spe
răm !) a noului sezon atletic. 
Iată-le : FEMININ — 600 m :
Aurica Mitrea (Rapid Buc.) 
1:26,82. Petruta Pricop (Viitorul 
Vasl.) 1:27,59. Daniela Bran (Vo
ința Buc.) 1 ;27,96 (Ana Pădu- 
rean. pe locul 11 1) ; 306 m g : 
Iolanda Oanță (Rapid (Buc.) 40,0. 
Ilona Dumitrașcu (Rapid Buc.) 
40,4, Camelia Jianu (C.S.U.I.E.F.S. 
Buc.) 40.9 ; 80 m : Marieta Ucu 
(Metalul Huned.) 9.63. 
Constantinescu (Rapid 
9.92, Marinela Lazăr 
Buc.) 9.98 ; 2000 m :

Vîrlan (Viitorul Vasl.) 6:09,65,
Alina Străchlnaru (C.S.S.
Gh.) 6:12.57. Alina
(C.S.S. 1 Gal.) 8:19,04 ; 
Viorica Ghican (Voința 
15:37.28. Iulia Negură 
C.F.R. Bacău) 15:45,76.
Bîcu (C.S. Sibiu) 16:03,54 ; 
m : Iolanda Oanță 36,29, Daniela 
Gămălie (Dinamo ___ _ + .K,
Marieta Rcu 38,42 ; 1 milă : Iulia 
Beșliu (Știința Bac.) 4:36,06. Li
liana Palade (Unirea C.S.S. 
Focș.) 4:36.53. Elena Ilie (Voința 
Tg. Jiu) 4:38,09. MASCULIN — 
1000 m : P. Drăgoescu (Jiul 
Petr.) 2:20,63, T. Havriliuc 
(C.S.M. Sf. Gh.) 2:23,64, H. Neu- 
stater (Steaua) 2:23,77 ; 3000 m : 
I. Elena (Steaua) 8:04.85. M. La- 
tiș (C.S.M. Cj. Nap.) 8:06,32. C. 
Roșu (Steaua) 9:05,77 ; 600 m : 
M. Brinzan (Dinamo) 1:19,35, N. 
Gombocz (C.S.M. Sf. Gh.) 1:19.36 
H. Dogaru (St. Roșu Bv.) 
1:19,64 ; 300 m -----
(Dinamo) 35.4. 
namo) 36.2. F.
Sibiu) 37.4 ; 80 
ința Buc.) 8.80. _. __ __
(Steaua) 8.82. L. Budur (Chimia 
Brăila) 8.86 : 300 m : M. Matees- 
cu 33.37. D. Mureșan (Univ. Cj.- 
Nap.) 34,48,
1 milă : I.
nescu (Steaua) 4:09.09. M. Mar- 
tinaș (Dinamo) 4:09.75.

2 Sf. 
Tecută 

5000 m : 
Tg. Jiu) 

(Știința 
Mioara 

300

(St. Roșu
g : M. Mateeseu 
C. Popescu (Di- 
Tudor (A.S.A. 

m : A. Ilie (Vo- 
D. Alexandru

FINALE ÎN CADRUL DACIADEI

Ultima etapă a ediției a XXXI-a 
a Diviziei A la handbal mascu
lin programează duminică nu
mai cinci partide, derbyul Dina
mo București — Steaua fiind a- 
mînat, deoarece campionii susțin 
manșa-retur a finalei «Cupei 
Campionilor Europeni". In cele
lalte meciuri, gazdele pornesc fa
vorite, dar lupta pentru un loe 
cit mal bun în clasamentul fi
nal anunță partide echilibrate. 
In ceea ce privește subsolul cla
samentului, Comerțul Sînnicolau 
Mare și Tractorul Brașov sînt 
deja retrogradate.

La Baia Mare, H. C. Minaur 
va primi vizita studenților timi
șoreni, un meci totdeauna de a- 
tracție. A.S.A. Efectromureș Tg. 
Mureș va avea ca parteneră de 
întrecere echipa Comerțul. în- 
Sala Sporturilor din Brașov, ju
cătorii de la Tractorul promit o 
evoluție care să-i facă pe pro
prii suporteri să creadă că nu 
vor lipsi din primul eșalon de- 
cît pentru un an ; adversari le 
vor fi studenții din Bacău. Cele
lalte două partide programate se 
anunță cele mai echilibrate : U- 
niversitatea C.U.G. Cluj-Napoca 
— Dinamo Brașov și Universita
tea Craiova — Dacia Pitești, for
mații care pot schimba locurile 
între ele în funcție, firește, de 
rezultatele jocurilor.

înaintea acestei ultime etape, 
clasamentul Diviziei A se pre
zintă astfel :

Pentru locu
Cea de a d 
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CURSE DE

MICPOMODELIȘTI1 ȘI A® DESEMNAI CAMPIONII
• Sport al preciziei și exacti

tății, micromodelismul și-a de
semnat campionii acestui an, fi
nala întrecerilor la clasa FID 
disputîndu-se sub genericul 
competiției naționale Daciadâ. 
Concursul, care a reunit la start 
24 de sportivi, s-a desfășurat în 
Salina Veche de la Slănic Pra
hova, concurenții efectuînd un 
număr de 6 lansări în condi
țiile mal mult decît perfecte ale 
acestei- baze sportive sui-generls.

CLASAMENTE GENERALE
Seniori, invidiual : 1. Șandor

Vlncze (Metalul Salonta), 2. Au
rel Popa (Voința Tg. Mureș). 3 
Nicu Bezman (C.S.U. Galați) ; 
pe echipe : 1. Voința Tg. Mureș. 
2. C.S.U. Galați, 3. Metalul Sa
lonta.

Juniori, individual : 1. Szabolcs 
Boliini (Voința Tg. Mureș) 2. Ma- 
dă-lln Florea (Otelul Galați). 3. 
Marius Todeai (Voința Tg. Mureș)J 
pe echipe: 1. 
Oțelul Galați,

PERFORMANȚE I
Și pentru că am vorbit de re

zultate și comportări de bun 
augur ale atleților noștri în a- 
cest început de sezon, să evi
dențiem victoriile campioanei o- 
limpice la 1500 m. Paula Ivan, 
în puternicul turneu internațio
nal de la Tokio (doar patru 
nume de referință în acest sens : 
semifondista olandeză Elly 
HulSt, 
Lewis 
distu’l 
tît în 
— în

PlANOARELE (machetă) DE PANTA

Voința Tg. Mureș, 2.
3. Știința Pucioasa.

(D ORIENTARE
ÎNTRECERIMAONEUCĂ A® BOEMI ÎN

în ciuda condițiilor atmosferice 
nu tocmai favorabile, ploaie și 
vînt.

CLASAMENTE GENERALE.
Seniori, individual : 1. Eugen

Pop, 2. George Arghir, 3. Adrian 
Bot (toți Tehnofrig Cluj-Napo
ca) ; pe echipe : 1. Tehnofrig
Cluj-Napoca, 2. Aurul Brad, 
Rovine Craiova.

Juniori, individual : 1. Levente 
Magyari (Tehnofrig Cluj-Napoca),
2. Marius Haidu (Aurul Brad).
3. Marin Hrișcu (Aurul Brad).

• Disciplină sportivă care re
vine în atenție după o lungă 
perioadă de penumbră, planoa- 

■ rele (machetă) de pantă cu o- 
rientare magnetică șl-au dispu
tat de curînd finala Campiona
tului Național pe aerodromul 
Dezmir, de lîngă Cluj-Napoca. 
Competiția, cuprinsă în cadrul 
manifestărilor Daciadei, a reu
nit la start 16 sportivi care șl-au 
disputat întiietatea timp de trei 
zile, realizînd în total cîte pa
tru starturi a 158 de secunde,

3.

van 
sprinterii americani Cari 
și Evelyn Ashford, fon- 
kenyan Moses Tanui). a- 
nroba sa preferată, cit și 
premieră pentru ea — la 

5000 m. Să 
ta. pentru 
Ion Puică, 
ternică în

însemne oare aceas- 
eleva 
o ancorare 
proba de...

antrenorului
mai pu- 
3000 m 1

O
de atletism

DE BUN AUGUR
Tot în aceeași sferă se înscrie 

și noul record național stabilit, 
în concursul de săptămînă tre
cută. de heptatlonista Liliana 
Năstase (C.S.U. Galați), cu 6391 p 

• (v.r. — 6364 p), ea obținînd ur
mătoarele rezultate pe probe ;
13.23 la 100 m g ; 1,72 m - înăl
țime ; 13,47 m — greutate ; 24..21 
— 2Oo m ; 6.53 m — lungime ;
45.24 m — suliță : 2:13,30 — 800 
m„ Superioritatea netă a atletei 
gălățene reiese și din cifrele ur
mătoarelor clasate : Petra Văidi- 
anu (Minerul CI. Muscel) 6179 p. 
Ionica Domnițeanu (Dacia Pi
tești) 580'8 p.

punct.

1. STEAUA 21 20 1 0 665-484 62
2. Dinamo Buc. 21 18 3 0 569-424 60
3. H. C. Minaur 21 10 5 6 543-489 46
4. El. Tg. Mureș 21 9 2 10 533-533 41
5. „Poli" Tim.*) 21 10 1 10 515-518 41
6. Dinamo Bv. 21 9 1 11 458-504 41
7. Univ. Cv. 21 8 2 11 511-517 39
8. Dacia 21 9 0 12 519-548 39
9. Știinta 21 9 0 12 507-555 39

10. „U“ Cluj-N. 21 8 013 486-523 37
11. Comerțul*) 21 6 1 14 438-503 33
12. Tractorul 21 1 0 20 433-591 23

♦) Echipe peinai:izate cu un

FINALA C.C.E. LA
BUNĂ

a inclus 
de lun- 

calendarul 
Concursul

Federația 
din nou (după o destul 
gă întrerupere) în 
competițional intern 
Republican pe echipe. O măsură 
pozitivă, apreciem, menită — 
așa cum se șl stipulează în pre 
ambulul regulamentului de con
curs — „să stimuleze activitatea 
atletică în toate secțiile din ju
dețe și municipiul București și 
să contribuie Ia ridicarea conti
nuă a nivelului performanțelor 
atletice, prin asigurarea corelată 
a unui proces de pregătire fără 
întrerupere cu o participare pe 
tot timpul anului".

INIȚIATIVĂ
Organizată pe trei grupe valo* 

rice (cu sistem de promovare și 
retrogradare). competiția va a- 
duce la startul celor trei etape 
<27—28 mai. 17—18 iunie si 29—30 
iulie) selecționate de județe și 
combinate ale celor mai puter
nice secții din țară, alcătuite din 
seniori (în majoritate) și juni
ori. Etapa I va avea ca locuri 
de desfășurare municipiile 
tești (gr. A). București (gr. 
Si Timișoara (gr. C).

(Urmare din pag. l>

Pi- 
B)

Rubrică redactată de
S. PAVELESCU

prezentanta handbalului meda
liat cu aur la ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice, este o for
mație solidă, matură, cu posi
bilități de exprimare 
cele mai bune. S.K.A. 
este deținătoarea I.
«Cupa Cupelor", ediția prece- 
dentă, iar despre adevărata 
valoare a ei spune însăși evo
luția jucătorilor pregătiți <Je 
Spartak Mironovici ia parti - 
da-tur de la București.

Handbaliștii români au fost

dintrv 
. Minsk 
trofeului

Turneul final al Diviziei A de baschet feminin „EUROGYM" '89 LA ORA DESCHIDERII
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VOINȚA BRASOV ÎNVINGE
BRAȘOV. 19 (prin telefon). O 

dată cu trecerea zilelor de con
curs echipele participante la ul
timul turneu al Diviziei A ds 
baschet feminin — grupa 1—6 — 
încep să-și intre în mină. In 
ziua a treia, meciurile au avut 
o desfășurare mal interesantă, 
mai atractivă, mai apropiată de 
ceea ce se cheamă baschet mo
dern. Și spectatorii brașoveni, 
simținind parcă schimbarea în 
bine, au venit în număr mjlt 
mai mare la partidele zilei. Vor
bind despre gazde, trebuie amin
tit despre lăudabilele eforturi de
puse pentru organizarea turneu
lui. precum și despre programul 
editat cu acest prilej de 
c.j.E.F.s. Brașov și Comisia ju
dețeană de specialitate.

VOINȚA C.S.S. 2 BUCUREȘTI 
— OLIMPIA BUCUREȘTI 76—66 
(35—33). Derbyul zilei a avut c 
desfășurare interesantă, aplau
dată de asistentă, cu o evoluție 
captivantă a scorului. Voința 
s-a instalat din plecare la con
ducere și părea că nu va avea 
probleme în obținerea ’Zictoriei. 
Olimpia a răspuns însă printr-o 

IN „CUPĂ FEDERAȚIEI '
în cel mai disputat meci al zi

lei a treia a turneului de bas
chet masculin dotat cu „CUPA 
FEDERAȚIEI", echipele STEAUA 
și DINAMO I.M.P.S. ORADEA 
au furnizat o întrecere viu dis
putată, în același timp specta
culoasă,' cu aruncări la coș pre
cise, printre care și 17 de 3 
puncte. Campionii țării au con
dus mal tot timpul, uneori 
chiar Ia 10—15 puncte diferență, 
dar orădenil au revenit spre fi
nal, insuficient însă pentru a 
amenința victoria stellștllor, din 
rîndul cărora Cernat a înscris 
nu mai puțin de 48 de puncte 
(5x3). Scor final: 106—99 (56—52). 
Ceilalți marcatori : Căpușan 21, 
Netolițchi 11, V. loan 10, Toa- 
der 6, Vasilică 6, Cerbu 4, res
pectiv Cristea 27 (5x3), Alexe 
25, Antochi 16, Flaundra 12, Ră- 
dulescu 10, Gellert 4, Nicoară 3, 
Gh. Pascu 2. Arbitri : I. Breza — 
E. Poenaru.

într-o partidă care se anunța 
echilibrată (dar nu a fost), 
I.C.E.D. c,s.? i bucurești

apărare agresivă. în min. 30 a 
egalat, a luat avans, dar numai 
pentru o scurtă perioadă, deoa
rece antrenorul M. Strugaru a 
făcut cîteva mutații eficiente în 
formația Voința șl aceasta a re
venit la conducere. Antrenorul 
Olimpiei. C. Paraschivescu. a 
procedat la fel șl meciul a deve
nit palpitant. în ultimele minute 
victoria a stat „pe muchie de 
cuțit". Cu jucătoarele înalte bine 
angajate de conducătoarele de 
joc. Voința a cîștigat pe merit 
Cele 142 de puncte au fost mar
cate de : ștefan 27. Caloianu 10. 
Simion 9, Urogdi 2, Borș 14, cio
can 14, respectiv Crlstea 13, Stin
gă 10. Bîră S, Marlnache 22, Bă- 
dlnlcl 10, țintea 4, Stolchiță 2 
Arbitrajul cuplului C. Dumitra- 
che — A. Cuțov, atent și com
petent.

VOINȚA BRAȘOV — UNIVER
SITATEA C.S.Ș. VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 90—80 (44—44).
Cu tot presingul aplicat cu per
severentă de clujene, brașoven- 
cele. bine conduse de antreno
rul C. Moraru. au avut avantaj 
pe tabela de scor timp de 18 mi-

-STEAUA, NEÎNVINSĂ
s-a impus în fața formației BA
LANȚA C.S.U. SIBIU, încă din 
prima repriză, la sfîrșitul căreia 
cele 18 puncte avans îl asigurau 
victoria. Scor final : 109—93 (69— 
51). Arbitri : I. Olaru — E. Poe
naru.

DINAMO BUCUREȘTI — RA- 
MIRA BAIA MARE 90—76 (42—30).

Clasament : 1. Steaua 6 p (sin
gura neînvinsă), 2. I.C.E.D. 5 p, 
3. Dinamo București 5 p, 4—5.

TIR CU ARCUL
(Urmare din pag 1)

același „statut", devanșînd 
cîțiva oaspeți de peste hotare. 
De departe, însă, cea mai spec
taculoasă evoluție din întregul 
concurs a avut-o maestra spor-

PE „U“: 90-80
nute. dar la pauză au fost ega
late. în repriza secundă. întîlni- 
rea a fost la fel de palpitantă și 
jucătoarele ambelor formații au 
luptat pînă la epuizare pentru 
obținerea succesului, acesta re
venind pe merit brașovencelor. 
care au avut în Camelia Hînda 
aceeași baschetbalistă de valoare, 
dăruită trup și suflet echipei. 
Prin acest rezultat, meciul Uni
versitatea — Voința București 
(care va avea loc duminică) a 
devenit decisiv pentru cucerirea 
titlului. Au marcat : Menihart S3, 
Hînda 23, Turtoi 14, Vrapciu 13, 
Grecu 5. Cășvean 2, respectiv Mi- 
săilă 20, Kiss 18, Manasses 12, 
Dragoș 11. Enyedi 9, Morar 8, 
Moroșan 2. Foarte bun arbitra
jul prestat de bucureștenii M. 
Oprea și M. Petrescu.

METALUL C.S.Ș. KM. VÎLCEA 
— METALUL I.M.P.S. SALONTA 
CRIȘUL 79—68 (38—32)

Clasament : 1. Universitatea 64 
p, 2. Voința București 63 p. 3. O- 
limpia 60 p, 4. Voința Brașov 
58 p, 5. Metalul Rm. Vîlcea 52 p 
6. Metalul Salonta 46 p.

Paul IOVAN

DUPĂ TREI ETAPE
Balanța și Dinamo Oradea 4 p, 
6. Ramlra 3 p.

Programul ultimelor etape — 
sîmbătă, de la ora 15 : Steaua 
— Dinamo București, Ramira — 
I.C.E.D., Balanța — Dinamo O- 
radea ; duminică, de la ora 8.30: 
Dinamo București — Balanța, 
I.C.E.D. — Dinamo Oradea, Stea
ua — Ramira.

Nicolae TOKACEK — coresp.

tului Diana Nicolaescu. Ea 
s-a impus încă de la primele 
serii de trageri, cînd, a și luat 
conducerea în clasament și se
rie de serie și-a mărit avan
sul față de urmăritoare, astfel 
că a încheiat campionatul cu 
aproape 30 de puncte mai mult 
decît bulgăroaica Ilieva, care, 
cu cele 1 234 puncte a realizat 
și un nou record al țării sale.

(Urmare din pag. i)

Așa cum bănuiam. opțiunea 
specialiștilor noștri s-a îndrep
tat către trioul Daniela Silivas 
— Gabriela Potorac — Cristina 
Bontaș. confirmate ca titulare 
(într-o competiție care va fi. 
repetăm. numai individuală), 
mezinei Maria Neculiță revenin- 
du-i rolul de rezervă. Pe Da
niela Silivas. considerată una
nim una dintre cele mai autori
zate candidate la titlul conti
nental, n-are rost s-o mai pre
zentăm. Ea este, fără exagerare, 
unul dintre ..monștrii sacri" ai 
gimnasticii contemporane. în
vingătoare în toate Întrecerile 
de anvergură, o-limpice. mondia
le si continentale. Potorac și 
Bontas. deși amîndoUă ar urma 
să debuteze la C.E.. dețin cărți 
de vizită redutabile, căci Gabrie
la. de pildă, șl-a trecut în 
cont trei medalii (două de ar
gint si una de bronz) la J.O. 
din 1988. Din cite ne-am dat 
seama, din cite ne-au mărturisit, 
fetele noastre se află în formă 
și vor depune toate strădaniile, 
vor arunca în joc toate capaci
tățile și toate energiile pentru 
ca „Eurogym" '89 să se transfor
me intr-un nou triumf pentru 
atît de elogiata scoală româ
nească. Desigur că va fi posi
bil. așa cum a fost și cu alte 
prilejuri. Dar va fi — realismul 
e obligatoriu — și dificil, cu a- 
tît mai dificil cu cit gimnastica 
sportivă a realizat și realizează, 
în întreaga Europă, progrese u- 
riașe, comentatorii nesfiindu-se 
să detecteze o anume nivelare, 
către virf. a valorilor. După o- 
pinia acestora, lupta pentru aur 
se va da. după „scenariul" tu
turor marilor întreceri din a- 
eeștl ani. între reprezentantele 
României si ale Uniunii Sovieti
ce. tn condițiile în care. mai

La masculin, să consemnăm 
faptul că în clasamentul pri- 
milor 10 arcași, 4 dintre ei re
prezintă culorile țării noastre, 
iar ceilalți, pe ale Bulgariei 
(3), U.R.S.S. (2) și R.D.G. (1). 
Sîmbătă, de la ora 9, încep ca
lificările pentru finala ce va 
avea loc duminică, de la ace
eași oră.

CLASAMENT, feminin: 1
Diana Nicolaescu 1 263 ț> 

spunem o dată, pe listele de 
concurs de aici vo-r figura gim
naste din 25 de țări.

Cum centrul de presă, în ciu
da faptului că s-au acreditat pes
te 200 de ziariști, n-a fost în 
măsură să ne furnizeze cine știe 
ce informații, el urmînd să func
ționeze ca lumea abia de sîmbă
tă (!), a fost nevoie ca fiecare 
să se descurce pe cont propriu, 
ceea ce desigur n-a fost ușor, so
cotind că „Palatul 11“ se află în 
marginea Bruxelles-ului, Ungă 
„Atomium", la ieșirea spre An
vers. Am tot circulat între el șl 
hotelul „Albert I", unde locuiesc 
majoritatea delegațiilor, pentru a 
afla într-un tîrziu — șl dorim să 
credem că nu ne-am înșelat — 
că sovieticele vor participa cu 
Svetlana Boghinskaia. Olga Stra- 
jeva si Olesia Dubnik. Dacă pri
mele sînt reputate pe plan in
ternațional. Boghinskaia însem- 
nînd chiar medalie de aur la 
J.O.. atunci Olesia Dubnik pare 
să fie „mutarea în plic" a an
trenorilor sovietici. încercările 
noastre de a afla mai multe a- 
mănunte, în mod direct. s-au 
lovit de o glacialitate fără cusur.

Sigur că. rezumînd. concuren
ta va fi acerbă. Iar bătălia pen
tru podiumul de premiere încin
să, mal ales că noul sistem de 
desfășurare — nu tocmai famili
ar — poate oferi si surprize din 
afara favoritelor. Numai că. ini- 
țiatl asupra muncii și talentului 
fetelor noastre, nu ne îndoim că 
ele ne vor oferi, asa cum ne-au 
obișnuit, momente de satisfac
ție si. deopotrivă, multe medalii * 
si aici, la Bruxelles. Reamintind 
că reuniunile vor începe, atît 
sîmbătă. cit si duminică, de la 
ora 14.30 (15,30 la București), 
încheiem cu nădejdea că ne va 
fi dat. ca si de la „mondialele" 
de la Rotterdam — 1987. să vă 
transmitem stimați cititori, 
vești bune.

NELU QUJ 
Excepționala i 
pelor feminini 
ța Bacău și 
Vîlcea, «are 
europene", v- 
tren publlcabl

Cele două s< 
Prin talentu 
Ce-n finale 
Reciproc I 
VLAD PEC 

Cum opereaz 
bene ? Cît se 
Dar, din mo 
în grupul dt 
ceri, hai să 1;

ADMINISTRAI
• NUMERI 

LA TRAGER 
MAI 1989. E: 
73 29 11 52 : 
rea a Il-a: < 
30 20. Fond 
673.210 lei.

• CISTIGI 
„LOTO 2“ DII 
1 : 2 variante 
și 6 variante 
cat. 2 : 5,75 v 
cat.' 3 : 42,75 ' 
cat. 4 : 139,75 
cat. X: 4.38,+

(635+628), 2. Amalia Ilieva 1 234 
(605+629), 3. Inna Vorobaeva 
(U.R.S.S.) 1 218 (591 + 624) 4. 
Olga Sureghina 1 210, 5. Auro
ra Matei 1 196, 6. Anka Reuter 
(R.D.G.) 1 183; masculin: 1. S. 
Martinov (U.R.S.S.) 1 244 p
(591+653), 2. I. Călin 1215 p 
(562+653), 3. V. Stănescu 1 189 
(554+635), 4. K. Kirilov 1 179, 
5. K. Berg 1 172, 6. I. Kamada- 
nov 1171.

A
Centrul 

re a 
C.N.E.F.S.. 
Consiliul 1 
tru Educa 
Sport, sut 
niversitătii 
intifice. <n 
22 mai a.< 
în sala E 
rintă cu 1 
ea indicați 
al sportul 
manță — 
Prezintă 
Vrabie, , 
la Centrul 
re.



ALA „CUPEI F.R. RUGBY“-’ în preajma finalei C.C.E., dintre steaua $i Milan

ȘTIINȚA BAIA MARE? I
ui va juca cu Rulmentul Bîrlad I ACUM, TOATE GÎNDURILE
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PE ȘOSEA Șl OIRT-TRACK
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cedente din „Cupă", 
promițătoare, n-au 
un... foc de pale, 
va începe la ora 9, ' 
la centru de Paul

Și pentru locurile 1 _ _ ___
petiție, pe același teren, o par
tidă de mare atracție, Farrui ur- 
mînd să joace cu Rulmentul 
Bîrlad. Experiența mai bogată a 
„XV“-lul Litoralului ca șl valoa
rea individuală a jucătorilor ei 
o recomandă ca posibilă învin
gătoare. Dar, cu condiția de a 
lua în serios întrecerea. Altfel, 
rulmentiștli bîrlădenl, ambițioși 
cum îi știm, sînt capabili să re
pete surpriza din toamnă : 22—8, 
acasă ; desigur, la alte dimen
siuni. Va arbitra Viorel Popescu.
Ora de începere a acestei partide • 
10,30.

|SE INDREAPTA SPRE BARCELONA
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fost doar 

Meciul, care 
va fi condus 
Soare.
3—4 în com-
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I
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* Alergătorii de viteză pe șo
sea se vor întîlni duminică pe 
traseul de la Oradea, unde este 
programată etapa finală (a Il-a) 
a „Cupei Federației". Și-au a- 
nuntat participarea peste 150 de 
motocioliști, care își vor disputa 
întîletatea, cu începere de la 
ora 9.30. in cadrul a șase clase.

* Tinerii pilot! de dirt-track 
Mircea Agvișan. Alexandru Toma 
si Aurelian Oaneș vor participa 
la etapa a n-a a ..Cupei Priete
nia", organizată în U.R.S.S., cele 
două reuniuni urmînd a avea loc 
astăzi, la Rovnov. si mîine, la 
Lvov. Cel trei sportivi sînt înso
țiți de antrenorii Gheorghe Sora 
șl Nicu Niță.

wide se va disputa Jocul, în
cepând de la ora 14 (ora Ro
mâniei), vor fi ocupate.

Pentru această finală, Fede
rația Internațională de Hand
bal i-a delegat pe arbitrii 
vest-germani Erhard Hoffmann 
și Manfred Prause, care au 
condus-o și pe cea de la J.O. 
Observator I.H.F. va fi Walter 
Koca (Austria), iar reprezen
tant al forului internațional — 
Rudi Glock (R.F.G.).

• Duminică vor avea loc și 
jocurile-retur din celelalte 
două competiții continentale: 
TUSEM Essen (R.F.G.) — U.S. 
Creteil (Franța) în „Cupa Cu
pelor" (în tur: 16—17) și 
A.S.K. Vorwărts Frankfurt pe 
Oder (R.D. Germană) — TURU 
Dusseldorf (R.F.G.) în „Cupa 
I.H.F." (în tur: 12—17).

lucrurile : în campionatul nostru, 
un jucător care a avut un car
tonaș galben, iar în alt meci pri
mește încă unul, nu va Juca în 
meciul următor. Dacă însă, după 
primirea cartonașului galben, In 
același meci, fotbalistul în ches
tiune comite o abatere care ar 
trebui sancționată cu cartonașul 
galben, el primește cartonașul 
roșu șl este, deci, eliminat. Ceea 
ce atrage după sine suspendarea 
automată pe o etapă sau mai 
multe, în funcție de gravitatea 
faptelor comise de jucătorul res
pectiv. Această din urmă sanc
țiune o dictează comisia de dis
ciplină a forului de specialitate.

lOIl-PmOSmi INfOllMLAZi
Icat. 6 : 2.946,25 variante a 100

lei. Cîștigurlle de 41.123 lei, de 
la cat. 1, au fost obținute de 
particlpanțli Vasile Damian din 
Slatina și loan Coman din Că
lărași.
• Mîine, duminică, 21 mai, va 

avea loc TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO, așa că ASTAZI este 
ULTIMA ZI în care vă mai pu
teți juca numerele favorite la 
această importantă acțiune, pre- 
zentînd mari avantaje, pe măsu
ra numelui și renumelul său ; 
între altele, reamintim de cele 
66 de numere extrase, precum șl 
de bogata sultă de cîștigurl, care 
cuprinde însemnate sume de 
bani, autoturisme șl excursii pes
te hotare. • Tot astăzi este UL
TIMA ZI și pentru depunerea 
buletinelor cu opțiunile partlcl- 
panțllor în ceea ce privește 
pronosticurile concursului din 
această săptămînă.
• TRAGEREA EXCEPȚIONA

LĂ LOTO de mîine, duminică 21 
mal, va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, începînd de la ora 
16,30. Aspecte de la această tra
gere vor fi transmise la radio, 
pe programul I, la ora 17,30. nu
merele extrase urmînd a fi re
transmise în reluare, pe același 
program, la ora 22,30 (o dată cu 
rezultatele eoncursului PRONO
SPORT). precum și luni. 22 mai, | 
Ia ora 8,55. ■
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I
I
I
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A trecut și meciul cu echipa 
Bulgariei. Sigur. comentariile 
vor continua, mai ales că aceas
tă neașteptată victorie de pro
porții a reprezentativei Dane
marcei asupra -celei a Greciei 
(7—1) face să crească cota du
blei întâlniri din toamnă dintre 
echipele României si Danemar
cei, care va stabili cîștigătoarea 
grupei I a preliminariilor C.M.

Acum, gîndurile tuturor iubi
torilor fotbalului de la noi se 
îndreaptă spre finala Cupei 
Campionilor Europeni, care se 
va disputa miercuri, la Barce
lona. și va aduce față în față 
prima noastră formație. STEA
UA. și cunoscuta echipă Italia
nă A.C. MILAN.

lată, mai sînt 
le pînă cînd. pe 
dion Nou Camp __
arbitr-ul vest-german 
Tritschler va da lovitura de în
cepere. la ora 21,15 — ora Bucu- 
reștlului. cînd. cu toții, vom fi 
conectat! la marele eveniment 
fotbalistic al continentului. Pînă 
acum, din trei competiții euro
pene. două și-au desemnat lau
reatele anului 1989 : F.C. BAR
CELONA. in Cupa Cupelor. și 
NAPOLI. în Cupa U.E.F.A.. ul
tima după un senzațional 3—3 la 
Stuttgart, deși mulțl o si văzu
seră învinsă de echipa lui Klins
mann, care pierduse la poalele 
Vezuviului doar cu 1—2. Dar 
cum în fotbal nimic nu e si
gur...

Acum. în final de stagiune, a 
venit rîndul celed mal prestigi
oase dintre cele trei competiții. 
Cupa Campionilor, să-și desem
neze noua deținătoare, 
un fel de a spune, 
cele 
scris 
tini 
mele 
lor :

doar cîteva zi- 
grandiosul sta
diu Barcelona.

Karl-Heinz

„Noua" e 
___ pentru că 

două formații și-au in- 
cu mai multi sau mai pu- 

ani
pe

A.C.
în 
lista 

Milan

urmă nu- 
laureate- 

ln 1963 si

Din dosarele

Comisiei de disciplina

CUM SE POATE AJUNGE
■w

DE LA 1-1 LA 0-3!
• S-a intîmplat la nivelul Di

viziei B, nu în „C" și nici în 
campionatul județean, unde re
gulamentele sînt, poate, mal pu
țin cunoscute, iar ochiul obser
vatorului de la centru apare mai 
rar. Mal precis, la meciul din
tre divizionarele B Metalul Man
galia șl Metalul Mija. Atmosfera 
s-a încins, din cauza unor spec
tatori turbulenți, dar și a unor 
așa-ziși „oameni de ordine", 
puși, de fapt, pe scandal. In mi
nutul 80, cînd arbitrul Mircea 
Constantinescu n-a luat în con
siderație, la un atac al oaspe
ților, steagul ridicat al unuia 
dintre arbitrii de linie, pentru o 
presupusă poziție de ofsaid (deși 
faza nu avusese nici o urmare), 
jucătorii de la Metalul Manga
lia s-au repezit la arbitrul de 
centru, cerîndu-i socoteală. Unul 
dintre ei, Polifroni, l-a lovit 
chiar cu capul în spate. Clima
tul avea să devină șl mai explo
ziv în min. 87, cînd, la un fault 
CLAR în careul gazdelor, arbi
trul a acordat, firește, o lovi
tură de la 11 metri. Din nou, el 
a fost înconjurat de cei de la 
Metalul Mangalia, care n-au 
vrut să se supună deciziei sale, 
acceptînd acest lucru abia la 
sfîrșitul celor trei minute ulti
mative. Dar lovitura a fost fă
tată, scorul rămînînd 1—1. Două 
minute mai tîrziu, după un fault 
dur al lui Despa (Metalul Mija), 
căruia arbitrul i-a arătat car
tonașul roșu, mal mulțl jucători 
de la Metalul Mangalia s-au re
pezit asupra acestuia, care că
zuse la pămînt, lovindu-1, lucru
rile mergînd pînă acolo îneît 
Gheorghe Dinu l-a călcat pur șî 
simplu în picioare pe Despa.

Nu are sens să continuăm re
latarea acestor fapte urîte, deși 
am putea vorbi și despre ple
carea plină de peripeții a eefor 
de la Metalul Mija de pe sta
dionul din Mangalia, despre 
spectatorii care i-au urmărit, 
despre autocarul lor bombardat 
cu pietre etc., etc.

Analizînd faptele, 
disciplină a F.R.F., 
batere de aproape 
luat următoarele ________
Meciul a fost omologat cu re
zultatul de 3—0 pentru Metalul 
Mija ; 2. Echipa Metalul Manga
lia a fost suspendată pe două e- 
tape (deci două meciuri pierdute 
fără joc !), sancțiunea fiind com
pletată cu ridicarea dreptului de 
organizare. pe teren propriu, 
pînă la sfîrșitul campionatului ; 
3. Polifroni și Dinu au fost sus
pendați pe cite un an : 4. Despa 
(Metalul Mija), cel cu atacul 
violent, a fost suspendat pe pa
tru etape ; 5. Echipei Metalul
Mija i s-a dat un avertisment 
pentru memoriul înaintat, memo
riu în care cele petrecute erau 
„umflate", ca și cum n-ar fi 
fost și așa destul de grave.

1909, Steaua in 198S. Iubitorii fot
balului de la noi nu vor uita 
acea seară de 7 mai. cînd. la 
Sevilla (tot in Spania a jucat 
Steaua finala), campioana Româ
niei a învins pe F.C. Barcelona 
cu 2—0. după o finală dramati
că, în urma loviturilor de la 11 
m. care au fost si mai dramati
ce. Atunci. un mare portar 
Helmut Ducadam, a uimit în
treaga lume prin, marea lui per
formantă de a apăra 4 (patru) 
lovituri de la 11 m. în timp ce 
pentru Steaua transformau pe- 
nalty-urile de departajare lăcă
tuș și Balint.

Cupa Campionilor Europeni 
(ca și celelalte două competiții 
„surori", C2 si C3) a căpătat de 
la an la an o amploare si 
interes tot 
din cadrul 
numeroase 
tionale, ca 
onale. Iată._ ______ ______ _____
Milan. După ce a cîstigat titlul 
național, in acest campionat e- 
chipa italiană are o prestație mal 
modestă. In prezent, după 28 de 
etape se află pe locul 3, la 12 
puncte distantă de Inter si la 5 
de Napoli. Milan însă și-a în
dreptat atenția spre C.C.E. și a 
ajuns finalistă, găsindu-sl în a- 
ceastă competiție consolarea du
pă 4 înfrîngeri în campionat si 
12 egalurl. dar cu un golaveraj 
(45—21) care vorbește de la sine 
despre forța sa de atac — întă
rită de cei trei mari fotbaliști 
olandezi Gullit, Rijkaard și “ 
Basten — însă dezvăluind 
slăbiciunile apărării, deși 
centrul ei se află un libero 
talia lui Franco Baresi. Azi. 
lan joacă meciul de campionat, 
cu Cesena.

Steaua a mers cu mare suc
ces pe trei planuri, care au so
licitat-o continuu, dar cărora a- 
cești excelenti jucători le-au fă
cut fată : campionatul. unde, 
după 26 de etape, are 24 de vic
torii si doar 2 egaluri (sigur, 
campionatul nostru nu are as
primea celui italian, dar cursa 
de regularitate a stellștilor, eu 
94 de partide fără să cunoască 
înfrîngerea — plus 11 victorii în 
Cupa României — se constituie 
într-un excelent record). C.C.E., 
în care a eliminat pe Sparta 
Fraga, Spartak Moscova, I.F.K. 
Giiteborg și Galatasaray Istanbul, 
Si echipa națională, căreia Stea
ua i-a dat în lotul pentru me
ciul cu Bulgaria, de pildă, lo 
jucători (plus I. Stan si Negrău 
la tineret). Acum, toți interna
ționalii de la Steaua s-au întors 
la club si sl-au reluat pregăti
rile pentru marea finală, ur
mînd un program riguros de 
antrenamente. sub conducerea 
antrenorilor Anghel Iordănescu 
șl Dumitru Dumitriu. dar șl de 
recuperare după 
mai vechi (cazul lui 
sau mai noi (Hagi 
acuzat accidentări 
miercuri).

Sperăm, ca toți 
ora jocului, prin 
priceperea doctorului 
Stănescu și ale masorului Miti
că Neagu. De asemenea, sperăm 
ca în poartă să se afle Silviu 
Lung, devenit miercuri indispo
nibil din cauza unei crize de 
lombo-sciatică.

. .. un 
mai mari, meciurile 
ei lăsînd in umbră 

alte partide interna
și campionate nați- 
de pildă, cazul lui

Van
Si 
în 

do
Mi-

Si 
în

traumatisme 
T. Stoica) 
Rotariu 
meciul

au 
de

fie apți la 
si

să 
eforturile

Valentin

Constantin ALEXE

ETAPA A 29-a A

Comisia de 
după o dez- 
două ore, a 
hotărîrl : 1.

Jack BERARIU

Cu șase etape înainte de că
derea cortinei peste eșalonul doi 
al fotbalului nostru toate privi
rile sînt îndreptate spre „zona 
fierbinte" a retrogradării, zonă 
in care sînt implicate nu mai 
puțin de 27 de formații (dintre 
acestea, statut sigur de divizio
nare C au de-acum Delta Tul- 
cea, cu —10 la „adevăr", Metalul 
Mangalia, vezi drasticele sanc
țiuni dictate de forul de specia
litate, și Avîntul Reghin, —17 la 
„adevăr"). Este lesne de înțeles 
de ce atenția ne este atrasă de 
situația agitată din subsolurile 
clasamentelor respective. Fiindcă 
la celălalt „pol" lucrurile s-au 
limpezit bine. Petrolul (s. I), 
mai ales, dar chiar și Jiul Pe
troșani (s. II) și „Poli" Timi
șoara (s. III), formații care s-au 
impus nu numai prin regulari
tatea cursei, ci șl prin compe
titivitate sportivă față de contra
candidatele lor, se pregătesc de 
pe acum 
Divizia 
promit 
în fața 
tanțare 
nevoie 
două puncte 
Metalul Mangalia, 
după recentele incidente pe te
ren propriu, iar echipa ambițio
sului antrenor Costică Rădulescu 
are prilejul ca în compania al
tei foste divizionare A. F. C. 
Maramureș Baia Mare, să-și 
bucure suporterii cu o nouă vic
torie.

întoreîndu-ne la periferia cla
samentelor, cele mai „aprinse" 
partide din seria I ni se par 
FEPA Bîrlad — Șiretul (un suc
ces al primei formații ar dă 
speranțe acesteia de a se sălta 
de pe locurile minate), și Po
iana Cîmpina — Prahova C.S.U., 
un derby regional (prima cu —1 
1a „adevăr", a doua cu —3). A-

pentru revenirea în 
A. Duminică, ploleștenii 
un spectacol la el acasă, 
Gloriei Buzău, și o dls- 
tn clasaftient, Jiul n-are 

— pentru a obține cele 
de deplasare la 

suspendată

O SIMPATIE RECIPROCĂ
După multă vreme, stadionul Giuleștl a fost din nou gazda 

unui meci lnterțări. Forul de specialitate a avut — cum s-a 
dovedit — o excelentă idee de a Încredința vechii noastre a- 
rene partida formațiilor de tineret ale României și Bulgariei. 
Ce reușită ! înainte de începerea meciului, tribune pline, tri
bune cu mult tineret, cu mulți copii, tribune calde, generoase 
în aplauze, creînd o ambianță admirabilă celor două reprezen
tative, cu precădere tinerilor noștri internaționali. Compor- 
tîndu-se de această dată de o manieră sportivă fără reproș, 
cunoscuta galerie a Rapidului și-a făcut datoria. Dacă au fost 
cazuri cînd ea a primit, pe drept, mustrări publice, acum avem 
datoria să elogiem aici comportarea acestei atît de vulcanice 
susținătoare a culorilor vișinii oare, în partida de marți, s 
încurajat cu mare entuziasm și pe purtătorii culorilor națio
nale. Menționăm. în această privință, o observație interesantă 
a antrenorului M. Rădulescu : „înainte de meci, le-am spus 
jucătorilor că trebuie să ne străduim să realizăm un început 
furtunos de partidă. Și în scop tactic, spre a-i surprinde pe 
adversarii noștri, cum am și reușit, dar și pentau a cîștiga din 
start pe numeroșii suporteri giuleșteni. Și am reușit, cred cu, 
și în această privință." Da. cei peste 15 000 de spectatori ai 
Giuleștiului i-au susținut frenetic pe tinerii noștri fotbaliști 
s-au bucurat la înscrierea celor două goluri și au știut să vi
nă cu încurajări și în repriza secundă, în perioadele cînd for 
mația noastră dădea semne de oboseală.

Adăugind la plăcutele impresii privind atmosfera partidei și 
pe acelea ale organizării excelente asigurate de clubul Ranld 
ne-am permite să sugerăm ca tot mai multe intîlniri ale selec
ționatei de tineret să aibă loc in Giuleștl. Intre recunoscuții 
pasionați ai fotbalului de pe acest stadion și cei mal talentat* 
tineri internaționali s-a născut o simpatie reciprocă.

lONESCU

in Divizia A

TREI PARTIDE DE MARE INTERES
Cele trei restanțe programate 

în acest final de săptămînă au o 
importantă încărcătură emoțio
nală.

Astăzi, pe stadionul Victoria. 
Oțelul încearcă să valorifice una 
din ultimele sale șanse de sal
vare. Sigur că Victoria e favo
rită din mal toate punctele de 
vedere, dar, cînd ești cu cuțitul 
la os. așa cum e cazul Otelului 
se nasc, parcă, forte nebănuite 
In perspectivă, un meci intere
sant. în care favoriții pot în- 
tlmplna o rezistentă deosebită.

La Craiova, mîine. o partidă 
cu destule motive de atracție. 
Universitatea avansează mereu 
în pluton și vrea să-și continue 
cursa, iar F.C. Olt. ambiționată 
și... propulsată de victoria de 
la Hunedoara și cea cu Dinamo, 
vrea să confere derby-ului ol
tean un spirit de luptă cu totul 
deosebit. Așteptăm un meci de 
ridicată valoare tehnică. între 
două echipe scutite de emoțiile 
retrogradării și care, astfel, pot 
viza în primul rînd calitatea.

In sfivșit. tot miine. Ia Hune
doara, meciul nr. 1 al emoțiilor. 
Corvinul nu-și poate permite ris
cul de a pierde vreun punct, și 
asta In compania unei echipe 
(„U") care nu stă pe roze si are 
nevoie, ca de aer. de un even
tual punct care „se scrie" la „a- 
devăr". Un meci deschis. în care 
tînăra echipă a Corvinulul are 
avantajul terenului, un avantaj 
destul de fragil în fata unei ad
versare care își joacă o șansă 
precisă. Un meci în care — cum 
spun hunedorenii — poate să se 
afle punctul de plecare al noii 
echipe a „furnalelor". Să ve
dem...

SELECȚIE LA CENTRUL 
OLIMPIC PITEȘTI

Centrul Olimpic Viitorul Pi
tești organizează o selecție 
în zilele de 22. 23 și 24 mal a.o„ 
de la ora 9 pe terenul .A- 
ripl" (școala generală nr. 11 
— Cartier Craiovel), pentru 
Jucători de fotba’ născuțl în
tre 1 august 1973 șl 31 iulie 
1976.

Jucătorii admiși vor fi șco
larizați la Liceul industrial 
nr. 1 Pitești șl vor beneficia 
gratuit de cazare sl masă.

DIVIZIEI SECUNDE
ripile Victoria Bacău mai speră 
și ea la Unirea Focșani, lu*ru 
ce ar complica și mal mult „zo
na" amintită. In seria a doua, 
A. S. Drobeta încearcă Imposi
bilul la I.C.I.M. Brașov, pentru 
a-și ușura povara de —3 la „a- 
devăr". Sportul „30 Decembrie" 
merge la Pitești să confirme as
censiunea, ceea ce ar condam
na-o pe Dacia la retrogradare. 
Șl dacă Tractorul Brașov ar 
„ciupi" ceva la Metalurgistul Sla
tina, atunci lucrurile s-ar cam 
lămuri. In seria a in-a, lupta 
pentru supraviețuire aduce în 
prim-plan partidele Gloria Bis
trița — Dacia M. Orăștie (greu, 
foarte greu pentru oaspeți de a 
lua puncte salvatoare de Ia o 
echipă fruntașă), Chimica Tirnă- 
veni — Minerul Cavnic (o ultimă 
șansă, dificilă, ce-i drept, pen
tru mineri), C.F.R. Timișoara 
(—2 la „adevăr") — Gloria Re
șița (—4). Să notăm și derby-ul 
de la Arad, unde, chiar dacă a 
rămas doar cu șanse teoretice la 
promovare, U.T.A. poate furniza 
un frumos meci cu tînăra for
mație Olimpia I.U.M. Satu Mare.
(S. Tr.).

N.R. : Comisia de competiții 3 
F.R.F. ne informează că meciul 
de fotbal Dunărea Călărași — 
F.C.M. Caracal (1—0. în etapa 
a 26-a) a fost omologat cu re
zultatul de 0—3. întrucît echipa 
călărășeană a folosit un jucător 
aflat în stare de suspendare (2 
cartonașe galbene). Iată cum ce 
ajunge la ...retrogradare !

PROGRAMUL Șl ARBITRII

SERIA I : Metalul Plopeni — 
A.S.A. Explorări Cîmpulung : M. 
Constantinescu (București), Uni
rea Focșani — Aripile Victoria 
Bacău : C. Ifrim (București),
F.C.M. Progresul Brăila — 
Ceahlăul P. Neamț : V. Drăgan

ȘTIRI • ȘTIRI 9 ȘTIRI
• MECANICA FINA — RAPID 

3—1 (2—1) ! Divizionara A a des
chis scorul prin Craiu, în min. 
4, după care Mecanică Fină a 
atacat mai mult și a reu
șit să înscrie pînă la pau
ză de două ori prin Bolea 
(min. 30) și Constantinovici (min. 
35). Ultimul gol al partidei a 
fost înscris de Chipară în min. 
80. (V. DUMITRU, coresp.).
• PARTIDE RESTANTE IN 

DIVIZIA B. Două dintre restan
țele din Divizia B s-au disputat 
joi și s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : PETROLUL PLO
IEȘTI — ȘIRETUL PAȘCANI 
2—0 (0—0) : Manea (min. 68) și 
Hincu (min. 85). (I. TĂNĂSESCU, 
coresp.) ; F. C. maramureș 
BAIA MARE — GLORIA BISTRI
ȚA 0—0. (A. CRIȘAN, coresp.).
• MECIURILE etapei interme

diare a Campionatului Republi
can al juniorilor I programate 
joi 25 mai vor începe la ora 15.

(București), F.E.P.A. ’74 Bîrlad — 
Șiretul Pașcani : D. Pura (Dej), 
Petrolul Ploiești — Gloria Bu
zău : M. ionescu (Tîrgoviște), 
Poiana Cîmpina — Prahova C.S.U. 
Ploiești : D. P. Manole (Bucu
rești), C.F.R. Pașcani — C. s. 
Botoșani : I. Tărcan (Tg. Mu
reș), steaua Mizll — C.S.M. Su
ceava : șt. Chivu (București),
F. C.M. Delta Dinamo Tulcea — 
Politehnica Iași : V. Angheloiu
(București).
SERIA A II-A : F.C.M. Cara

cal — Metalul Mija : D. Avri- 
geanu (București), Dunărea Că
lărași — Minerul Motru : Ad. Po- 
rumboiu (Vaslui), I.C.I.M. Bra
șov — A. S. Drobeta Tr. Seve
rin I I. Ferenczl (Timișoara), 
Chimia Rm. Vîlcea — Gaz Metan 
Mediaș : A. Grama (Bistrița), 
Electroputere Craiova — C; S. 
Tîrgoviște : R. Cimpeanu (Arad), 
Dacia Pitești — Sportul 
..30 Decembrie" : Ad. Mo-
roianu (Ploiești), Gloria Pandu
rii Tg. Jiu — Electromureș Tg. 
Mureș : M. Bumbul (Oradea), Me
talurgistul Slatina — Tractorul 
Brașov : O. Ștreng (Oradea).

SERIA A III-A : Avîntul Re
ghin — A.S.A. Progresul Timi
șoara : M. Niculescu (București). 
Chimica Tîrnăveni — Minerul 
Cavnic : I. Velca (Craiova), U- 
nirea Alba Tulia — Strungul A- 
rad : I. Caraman (Oradea),
C.F.R. Timișoara — Gloria Re
șița : V. Maxim (Iași), Metalul 
Bocșa — A. S. Paroșeni-Vulcan : 
J. Grama (București), U. T. A- 
rad — Olimpia Satu Mare : A. 
Crișan (București), C.S.M. Reși
ța — Armătura Zalău : E. Mus
tață (București), Politehnica Ti
mișoara — F. C. Maramureș : L. 
Maerean (Brașov), Gloria Bis
trița — Dacia Mecanica Orăștie :
G. Vișlnescu (Bucureștii.

Toate partidele vor începe la 
ora 11.
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EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
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PRAFEȚELOR AGRICOLE 
ARABILE PREVĂZUTE 
PLANUL NAȚIONAL UNIC 
DE DEZVOLTARE ECONOMI- 
CO-SOCIALA A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA PE 
ANUL 1989.

S-a constatat că, 
măsurilor luate, 
agricolă a continuat 
că prin amenajarea

datorită 
suprafața 
să crtas- 

____ și adu
cerea în circuitul productiv a 
unor terenuri care nu au mai 
fost folosite în producția a- 
gricolă. Cu toate acestea, 
continuat să existe _______
încălcare a prevederilor le
gale privind folosirea fondu
lui funciar, prin scoaterea ne
justificată a unor terenuri 
din circuitul agricol.

Avînd în vedere această si
tuație, precum și importantele 
creșteri ale suprafețelor agri
cole și arabile prevăzute pen
tru acest an, Comitetul Politic 
Executiv a cerut Ministerului 
Agriculturii, celorlalte organe 
agricole, consiliilor populare, 
să acționeze cu întreaga răs
pundere pentru a nu se mai 
admite scoaterea nici unei su
prafețe de teren din circuitul 
agricol și respectarea cu stric
tețe a prevederilor legii privind 
folosirea cit mai judicioasă, cu 
eficiență economică maximă, a 
fondului funciar.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, apoi, RAPORTUL 
REFERITOR LA UNELE ABA
TERI SĂVÎRȘITE ÎN UNITĂȚI 
AGRICOLE DE STAT 
COOPERATISTE CARE 
PROVOCAT PAGUBE 
SECTORUL ZOOTEHNIC.

în raport se arată că, in . 
ma decadă a lunii mai, in u- 
nele unități agricole din. jude
țele Brașov, Sălaj, Giurgiu, 
Satu Mare, Dolj, Bihor, Cluj, 
Teleorman, Harghita și Caraș- 
Severin, datorită unor negli
jențe grave manifestate de 
specialiști și cadre de condu
cere privind respectarea rigu
roasă a normelor și prevede
rilor referitoare Ia buna între
ținere și furajare a animale
lor, au fost provocate prejudi
cii avutului obștesc, înregis- 
trîndu-se unele pierderi de e- 
fective, prin sacrificarea de 
necesitate a acestora. Aceste 
acte grave de neglijentă si lip
să de răspundere au fost puse 
in discuția adunărilor genera
le ale oamenilor muncii și 
cooperatorilor din unitățile 
respective, care au criticat cu 
severitate abaterile săvîrșiie 
și au cerut sancționarea, con
form legii, a celor ce se fac 
vinovați de pierderea unui nu
măr important de animale.

Comitetul Politic 
a subliniat justețea 
măsuri și a cerut că, 
atribuțiilor ce revin 
melor democrației 
muncitorești revoluționare, ori
ce asemenea acte de neglijen
ță șl lipsă de răspundere, caro 
dăunează avutului obștesc — 
atît din agricultură, cit și din 
industrie și din alte domenii 
de activitate — să fie larg 
dezbătute în consiliile oameni
lor muncii, in adunările 'gene
rale ale proprietarilor, produ
cătorilor și beneficiarilor, iar 
măsurile de tragere la răspun
dere a celor ce se fac vinovați 
să fie aduse la cunoștința opi
niei publice prin publicarea lor 
în presă, și la radioteleviziune.

în cadrul ședinței a fost 
prezentată O INFORMARE ÎN 
LEGĂTURA CU 
PRIETENEASCĂ DE 
EFECTUATA DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, SE
CRETAR GENERAL AL PAR
TIDULUI COMUNIST ROMAN,

au 
cazuri de

SI 
AC 
IN

prl-

Executiv 
acestor 

pe baza 
organis- 
noastre

VIZITA 
LUCRU

COMPETIȚII DE TENIS
TURNEUL de la Roma, cdntînd 

pentru Marele Premiu", a con
tinuat cu nrimele partide din 
turul II : Wllander l-a eliminat 
cu 4—6 6—4 6—3 pe
Sanchez Connors a dispus 
6—7 5—2 6—3 de Cierr.p,
Koevermans l-a învins cu 
6—’ ee Jose Luis Clerc.

Javier 
cu 
iar 

6—3

al
o~

K’j

REZULTATE din turul H
ului femtain dta Beriinul 
lenta! : Sukova — Dămaș 
6—1 : Katerina Maleeva — 
5—7. 6—1 6—0 : cecchinl — 

rinl 6—2 6—4 ; Tauziat — 
y r.ska 6—1. 6—2 ; Hanika — 
>— 6_2 ■_c. 6—2.

ECHIPA MASCULINA A ROMÂNIEI - O FRUMOASĂ VICTORIE

PREȘEDINTELE REPUBLICII 5 
SOCIALISTE ROMANIA, IN § 
REPUBLICA SOCIALISTĂ § 
CEHOSLOVACA, LA INVITA- § 
ȚIA COMITETULUI CENTRAL § 
AL PARTIDULUI COMUNIST § 
DIN CEHOSLOVACIA.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere re- § 
zultatelor rodnice ale vizitei, 
ale convorbirilor purtate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu § 
cu tovarășul Milos Jakes, se. S 
cretar general al Comitetului § 
Central al Partidului Comunist § 
dia Cehoslovacia, ți tovarășul § 
Gustav Husak. președintele § 
Republicii Socialiste Cehoslova- § 
ce, noul dialog la nivel înalt § 
deschizind perspectii a dezvol- § 
tarii și mai intense a relațiilor § 
tradiționale de prietenie și co- 
laborare dintre partidele, țările Ș 
și popoarele noastre, în inte- 
resul reciproc, al cauzei gene
rale a socialismului, progresu
lui și păcii în lume.

Aprobind rezultatele vizitei, 
Comitetul Politie Executiv a 
cerut guvernului, ministerelor, 
celorlalte organe centrale să 
ia măsurile ce se impun in 
vederea transpunerii neabătute 
în viață a înțelegerilor conve
nite la nivel inalt, ce conferă 
dimensiuni tot mai largi și un 
conținut tot mai bogat relați
ilor româno-cehoslovace, pe 
toate planurile.

In cadrul ședinței Comitetu
lui Politic Executiv, referin- 
du-se Ia unele probleme ale 
vieții internaționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a salutat re
centa înțelegere dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Populară 
Chineză privind normalizarea 
relațiilor pe linie de partid și 
de stat, subliniind că această 
corespunde politicii dintotdeau- 
na a partidului nostru, care s-a 
pronunțat pentru depășirea di
vergențelor, pentru o colabora
re pe principii de egalitate 
între toate țările socialiste, în
tre partidele comuniste și mun
citorești, ca o cerință esențială 
a creșterii forței socialismului, 
a întăririi colaborării și păcii in 
întreaga lume.

De asemenea, avind ia ve
dere eă, la sfirșitu] acestei
luni, NATO și-a propus să
discute problema moderniză
rii armelor tactice și a
rachetelor nucleare cu ra
ză scurtă de acțiune, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat 
poziția României, care se pro
nunță ferm împotriva moder
nizării acestor arme. Este ne-

La cele nouă mese instalate in 
primitoarea sală Floreasca din 
Capitală au început întrecerile 
celei de a Il-a ediții a Campio
natelor Internaționale ale Româ
niei la tenis de masă, cei mai 
buni juniori și junioare din Bul
garia, Cehoslovacia, Finlanda, 
Franța. R.D.G.. R.F.G.. Grecia, 
Polonia. U.R.S.S. și România fă- 
ctadu-șl debutul cu disputele 
probei pe echipe. Așa cum era 
de așteptat, partidele au purtat 
amprenta unei dirze dispute, do
vadă că cele peste 50 de întîl- 
nlrl. care au avut loc ta decur
sul a aproape 12 ore. s-au în
cheiat cu scoruri suficient de 
sirtase. chiar șl cele cu 3—0 ..as- 
cunzînd" meciuri terminate De 
muchie de cuțit. în acest context, 
formațiile României au avut o 
bună comportare de ansamblu 
ta această primă zi. ta prim-plan 
situtadu-se victoria echipei mas
culine (Călin Creangă. Zoltan 
Zoltan ; antrenor Gheorghe Boz- 
ga), ta timp ce fetele (Adriana 
Năstase, lulla Rîșcanu ; antre
nor Viorel Filimon) s-au sltuit 
pe poziția a m-a. după prime! 
două formații ale U.R.S.S.

în competiția masculină (ca cte 
altfel si în cea feminină), cele 
15 echipe prezente la start (unele 
țări au aliniat mai multe garni
turi) au fost alcătuite, in majo
ritate. din sportivi bine cotați în 
clasamentele europene, ceea ce a 
făcut ca jocurile să se desfășoa
re la un bun nivel tehnic șl 
spectacular. Prima noastră re
prezentativă a depășit ta debutul 
competiției echipa Greciei I cu 
3—1 (Zoltan — Vlotinos 13. —18, 
12 ; Creangă — Avradinis 16, 24 : 
Creangă. Zoltan — Vlotinos, 
vradlnis —14. —18 : Creangă 
Vlotinos :____ ____
secundă a R.F.G. cu 3—1 (Zol- 
tan — Uhl 16. —13. —9; Creangă 

12. 1» : Zoltan.
;ă —” util 18. —14, 
înțUnl în semifinale 

oare 
urmă 
reoe- 

3—1 
—19.

15 ;

A-
14. 7). apoi garnitura

— Pavlovikl 12.' 19: :
Creangă — UM. Pavlovsk:
13. 9 : Creangă — Uhl 18.
11). pentru a ‘ - - -_____ -
formația Cehoslovaciei, pe 
o depășise șl la Lvov, ta 
cu două săptămtai. victorie 
tată și de această dată : 
(Zoltan — Olejnik —15. 
Creangă — Stepanek 11.
Creangă. Zoltan — Olejnik. Jana- 
sek 20. 9 ; Creangă — Olejnik
14. 10). în finală, o partidă deo
sebit de dificilă, cu formația °o-

La cele 9 mese instalate in sala Floreasca au avut loc în prima zi 
disputele in proba pe echipe. Foto: Eduard ENEA

CONFERINȚA COMITETULUI SPORTIV

i

s

§

AL ARMATELOR PRIETENE
a.c.,In perioada 16—19 mai 

la Constanța, și-a desfășurat 
lucrările cea de-a 33-a Confe
rință a Comitetului Sportiv al 
Armatelor Prietene (C.S.A.P.). 
Au luat parte reprezentanți 
ai sportului militar din 22 țări 
socialiste și în curs de dez
voltare din Europa. Asia, 
Africa și America Latină. 
Participanții la conferință au 
efectuat un schimb de expe-

riență în domeniul pregătirii 
fizice și al sportului de per
formanță din armatele membre 
ale C.S.A.P. și au dezbătut 
probleme legate de amplifi
carea in continuare a co
laborării dintre echipele sporti
ve militare. Au fost vizi late 
unele unîtăti ale Armatei 
Republicii Socialiste România, 
precum și obiective economice, 
istorice și turistice din tara 
noastră.

Ioniei : 3—1 (Creangă — Skierski 
—14. 15, 16 ; Zoltan — Kaczmarek 
19. —14. 8 ; Creangă. Zoltan — 
Skierski. Kaczmarek —13. —21 3 
Creangă — Kackzmarek 13. 17).

O comportare meritorie a avut 
și România IV care, după ce a 
trecut cu 3—2 de Grecia (Căluș
— Papadimitriu 19. 16 ; Plclu — 
Hagl —21. —22 ; Căluș. Piciu — 
Papadimitriu. Hagi 18, 16 ; Că
luș — Hagi 12. —21. —16 ; Ptclu
— Papadimitriu —20, 18, 13). a
pierdut cu 1—3 în fața favoritei 
nr. 1. echipa U.R.S.S. (Căluș — 
Bondarev 16. 10. Picta — Sam
sonov —17. —11 ; Căluș. Piciu — 
Bondarev, Samsonov —12. 19,
—17 : Căluș — Samsonov —15, 
—16). Alte rezultate ale echipe
lor noastre : România II cu Po
lonia 0—3 (Chtadris — Slțlerskl 
—14. —11 : Berende — Kaczmarek 
—14. —19 ; Chindriș. Berende — 
SkierskL Kaczmarek —15. —11) ', 
România IH — U.R.S.S. II 3—3 
(Toi — Vasiliev 11, 16 ; Lazid — 
Starzev —17. 23. —14 ; Toi. Lazi- 
cl — Vasiliev. Starzev 18. ’8 :
Toi — Starzev 10. —17. —21 ; Ba
zici — vasiliev 18,-20, —13).

La feminin. evoluții ta general 
satisfăcătoare dacă ținem seama 
de experiența jucătoarelor noas
tre. Atenția s-a îndreptat cu 
precădere spre jocul echipei Ro
mânia I care a întrecut cu 2—S 
R.F.G. II (Năstase — Ullmann 14, 
—13, 8 ; Rîșcanu — Ludwig —16, 
13. 13 ; Năstase. Rîșcanu — Ul
lmann, Ludwig 16. 17). pentru 
a întîlni în semifinale pe difici
lele apărătoare sovietice din e- 
ehipa secundă : 2—3, după ce au 
fost la un nas de victorie (Năs
tase — Bondarenko 19, 12 ; Rîș- 
eanu — Kostromina —21. 19. —10; 
Năstase. Rîșcanu — Bondarenko. 
Kostromina 14. —10. 20 ; Năstase
— Kostromina 13. —15. 13 ; Rîs- 
canu — Bondarenko 13. —16, 
—19) și doar locul 3 pentru for
mația noastră.

Celelalte meciuri ale echipelor 
noastre : România III cu Polonia 
3—1 (Nlcolae — Gleraga —18, 16, 
19; Cojocaru — JanUsek 15, —17, 
12; Niculae, Cojocaru — Gieraga, 
Janusek —11, 11, —15; Cojocaru — 
Gieraga 7, 18), cu U.R.S.S. II 1—3 
(Nicolae — Kostromina —18. —17; 
Cojocaru — Bondarenko —12, 10, 
20; Nicolae, Cojocaru — Kostromi
na, Bondarenko 18, —17, —23; Co
jocaru — Kostromina —14, —16): 
România II cu Grecia 3—1 (Mușe- 
tota — Toursinidu 18. 22: Cocos — 
Dandula 19, —19, —17; Mușetota, 
Cocoș — Toursinidu, Lazaridu 
—17, 16, 12: Mușetota — Dandula
16, 10) șl 0—3 cu U.R.S.S. (Cocoș
— Lapoșlna —9, —13; Mușetota — 
Kraveenko —17, —23; Cocoș, Mu
șetota — Lapoșlna, Kraveenko 
—11, —19); România IV cu R.D.G. 
3—1 (Petrea — Dietrich 12, —18, 
—8; Copaci — Bauerle —13, 13, 17; 
Petrea, Gogoriță — Dietrich, Ba
uerle ÎS, 19; Copaci — Dietrich
17, 14) și 0—3 cu R.F.G. (Copaci
— Schall —18, —15; Gogoriță — 
Schmude —14, —14; Copaci, Gogo
riță — Schall, Schmude —18, —11).

Azi șl miine (de la ora 9 și 
15,30) au loc probele Individuale,

Emanuel FANTÂNEANU

-------- __ ------- ------- | 
ccsar ca NATO să renunțe la 
orice hotărîri șl măsuri pri- §

dezvol- 
: cu ra- 

și iac- 
necesar 

fermi ta-

vind modernizarea șl 
tarea armelor nucleare 
ză scurtă de acțiune 
tice. In general, este 
să se acționeze cu I 
te pentru începerea tratative
lor in scopul eliminării defini
tive a acestor arme șl pentru 
realizarea unui acord de redu
cere cu circa 50 la sută a ar
melor nucleare strategice, pen
tru încetarea experiențelor cu 
arma nucleară, pentru elimi
narea completă, pină in anul 
taOO. a tuturor armelor nucle
are, aceasta fiind singura cale 
pentru supraviețuirea omenirii, 
pentru existența 
neta noastră.

România este 
conlucreze activ .___ ___
cialiste, cu toate popoarele $1 
forțele iubitoare de pace, pen
tru a aduce întreaga sa contri
buție la cauza dezarmării — 
problema fundamentală a pre
zentului și viitorului întregii 
omeniri.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.
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VALENCIA, 19 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Marele oraș, port la Mediterană. 
urbe încărcată de istorie șl cîn- 
tată de artiști, este totodată, un 
important centru sportiv. Pe 
lingă fotbal, baschet. handbal 
sau foarte populara, aici, pelotă, 
iată și jocul cu balonul oval în- 
cercînd să ocupe un loc de sea
mă ta rtad-ul 
țelor locuitorilor 
ei : chiar în aceste 
fișele, mijloacele de informare
ta masă anunță meciul dintre

vieții pe pla-
hotărî ii si 

eu țările so-

I____
echipele reprezentative ale Spa- 
niei și României, din cadrulI ■ '

preferta- 
Valenci- 
zile. a-

competiției continentale de sub 
egida F.I.R_A. Un meci pe care 
organizatorii l-au programat e- 
xact ta miezul zilei, ctad soare
le arde se oare, nemilos. Arbi
trul italian Condorelli va da. 
așadar, semnalul de începere al 
partidei duminică la ora 12 (ora 
locală), pe Stadionul El Saler...

Prin prisma palmaresului di
rect. rugbyști! noștri stat favo
rit!. ei avtad la activ victorii ta 
toate tatîlnlrile. 11 Ia număr, 
disputate de-a lungul a 30 de 
ani. Numai că ibericii au mar- 

§ cat un vizibil progres In ultima 
§ vreme, momentele unor scoruri- 

record ca 76—3 sau 56—6 au ră- 
§ mas simple amintiri, iar în ul-

I
TURNEUL DE ȘAH DE LA MOSCOVA

După disputarea primelor 3 
runde, ta turneul internațional 
de șah „open" de la Moscova, 
un singur concurent a reușit să 
acumuleze maximum de puncte. 
Marele maestru sovietic E. Pi- 
gusov totalizează 3 p șl este 
urmat în clasament de un plu
ton compact de concurenț! prin
tre care se află J. Smejkal 
(Cehoslovacia), M. Petursson (Is
landa), V. Akopian, E. Bareev, 
B. Gelfand, A. Goldin, E. Ubi
lava, A. Vaiser (toți U.R.S.S.) 
cu cîte 2,5 p. Cîteva rezultate : 
Kupreicik — Pigusov 0—1, ~ 
reev — Gligoricl 1—0, Goldin — 
Grilnberg 1—0, Rogers — Gel
fand 0—1, Doholan — Akopian

Ba-

0—1, Maia Ciburdanldze — Fau- 
land 0—1, remize Vaiser — Smej- 
kal, Ubilava — Krasenkov, Pe- 
tursson — Țelikov, Gheller — 
z.suzsa Veroci, Reshevsky — Vîj- 
manavin.

ZURICH, 19 (Agerpres). De la 
secretariatul din Lucerna al fe
derației internaționale de șah se 
anunță că semifinalele turneului 
eandidaților la titlul mondial se 
vor desfășura in luna octombrie, 
la Londra, Așa cum se cunoaște, 
în semifinale se vor intimi fos
tul campion mondial Anatoli 
Karpov (U.R.S.S.) cu compatrio
tul său Artur lusupov și engle
zul Jonathan Speelman cu olan
dezul Jan Timman.

tima partidă, disputată anul tre
cut la Focșani, echipa română 
s-a impus abia ta cele 15 minute 
dta final : 16—7 după 4—6. dar, 
și... 4—7 (să adăugăm că puncte
le au fost marcate de T. Co
man, Caragea — eseuri. Ignat 2 
l.p. + transformare, respectiv 
Oller eseu. J. Dlaz l.p. șl să 
subliniem că la puține zile după 
acest meci formația spaniolă 
crea mari probleme șl XV-lui 
sovietic, care învingea greu, cu 
12—7, pe propriul teren). Ori
cum. însă între cele două repre
zentative există o diferență de 
potential, de experiență Interna
țională. în fond, echipa Români
ei se află pe podiumul C.E. ne- 
maiavtad cum să piardă poziția 
a treia, ta timp ce gazdele de 
acum nu au Înregistrat nici o 
victorie ta actuala ediție a În
trecerii. Dincolo de orice amă
nunte de acest fel, „tricolorii- 
au misiunea de a se prezenta

cu totul altfel Ia Valencia fată 
de modul în care au evoluat 
tsăpfămlna trecută, ta compania 
naționalei engleze, de a-șl regăsi 
ambiția spre a putea valorifica 
pe deplin calitățile lor reale.

In privința formațiilor de în
cepere. ele nu au fost încă a- 
nunțate. Este însă foarte proba
bil ca echipa noastră să suporte 
destule modificări ta comparație 
cu ultima sa apariție : cu Vas- 
luianu la talonaj, Orolan șl Ră- 
ducanu titulari ta linia a treia 
și. respectiv, la numărul 8, Doja 
unul dta flankeri. Domocos mij
locaș la deschidere. Chlrilă pe 
aripa dreaptă, Iată-i șl pe cei
lalți jucători care au făcut de
plasarea : Toader, Lungu. Fuli- 
na. Boldor, Sava. Ignat, coman, 
Murariu. Dumitraș. Clorăscu, 
Leonte. Dumitrescu, Man, Gh> 
Ion

Geo RAEȚCH1

„CURSA PĂCII44 FOTBAL MERIDIANE
PRAGA, 19 (Agerpres), 

tapa a 11-a, penultima, 
„Cursei Păcii", disputată < 
tracronometru individual 
Trutnov, a revenit lui Uwe Am
pler (R.D.G.), înregistrat pe dis
tanța de 35 km ta 45:19, urmat 
la 16 s de ' '
Jentzsch . ... . ..
slovacul Liptak. Tricoul galben 
ă fost preluat de Uwe Ampler, 
care conduce în clasamentul ge
neral individual, urmat de 
Jentzsch la 16 s șl polonezul 
Halupczok la 2:42. Primul din
tre concurenții români este Va
lentin Constantinescu, pe locul 
41 la 15:22 față de lider. Pe e- 
chipe conduce R. D. Germană, 
urmată de Polonia, Cehoslovacia, 
Bulgaria, 
U.R.S.S., 
Cuba,
Olandă. Belgia etc. Sîmbătă are 
(loc ultima etapă, Trutnov — 
Praga (144 km).

și la

E- 
, a 
con

ta

coechipierul său 
a 43 s de cetro-

R. F.
Franța, 

S.U.A., România,

Germania, 
Portugalia, 

Italia,

• IN PROGRAM, alte meciuri 
din preliminariile C.M. Azi, la 
Leipzig (gr. 3) : R. D. Germa
nă — Austria. Duminică, la Oslo 
(gr. 5) : Norvegia — Cipru • 
MECIURI restante în campiona
tul Angliei ; F. c. Liverpool — 
Q. P. Rangers 2—0, Arsenal — 
Wimbledon 2—2, Sheffield Wed
nesday — Norwich 2—2. în cla
sament, pe primele locuri : F. C. 
Liverpool 73 p (36 j) și Arsenal 
73 p (37 j). • IN Cupa Liber- 
tadores : Nacional (Columbia) — 
Danubio (Uruguay) 6—0 • JOC 
amical la Varșovia : Legia — 
Stahl Brandenburg 2—2 • ETAPA 
a 6-a a campionatului suedez t 
NonrkSping «- Sundswall 0—6 
GAIS — Orebro 0—1, Frolunda — 
Djurgarden 0—1, A.I.K. — I.F.K. 
Gdteborg 0—0, Brage — MalmiJ 
0—1, Halmstad — Oergryte 1—1. 
Conduc In clasament : Malmd, 
Oergryte șl Orebro eu cite 8 p. 
• LA LIMA ta meci amical : 
Peru — Paraguay 1—1.


