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I Sub semnul deplinei unități 
a poporului in jurul partidului, 

al secretarului său general, 
intr-o atmosferă de fermă angajare 
pentru continua înflorire a patriei, 

ieri au inceput j

LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL
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AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, marți, 27 iunie, au 
început lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

La plenară participă membrii 
ți membrii supleanți ai Co
mitetului Central al partidului, 
membrii Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R., precum și ca
dre cu munci de conducere 
din economie, din alte dome
nii de activitate, care nu sînt 
membri ai C.C. al P.C.R.

Plenara a aprobat, în unani
mitate, următoarea ordine de 
zi :

1. Cu privire Ia convocarea 
celui de-al XIV-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

2. Proiectul Programului-Di- 
rectivă al Congresului al XIV- 
lea al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea economico-socia- 
lă a României în cincinalul 
1991—1995 și orientările de 
perspectivă pînă în anii 2000— 
2010.

3. Proiectul Tezelor pentru 
Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român privind 
dezvoltarea societății românești, 
perfecționarea conducerii e- 
conomtco-sociale, dezvoltarea 
democrației muncitorești re
voluționare, creșterea rolului 
Partidului Comunist Român 
și activitatea ideologică, poli- 
tico-educativă, ridicarea nive
lului de cunoaștere științifică, 
de cultură, a conștiinței revo
luționare, raportul de forțe și 
caracteristicile fundamentale 
ale situației internaționale.

4. Cu privire la realizarea

(Continuare în pag- a 4-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE
Stimați tovarăși,

Aș dori să mulțumesc Co
mitetului Central al partidului 
pentru hotărîrea pe care a 
luat-o de a propune pentru 
discutarea în adunările de 
partid, la conferințele de 
partid și la Congres, a reale
gerii mele în înalta funcție de 
răspundere in partid și în 
stat, de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Vă mulțumesc in mod căl
duros pentru această încrede
re pe care mi-ați acordat-o. 
(Aplauze puternice, prelungi
te ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ccaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“,
„Ceaușescu, reales la al XIV- 
lea Congres !“).

De aproape 60 de ani, in ac
tivitatea sindicală, a tine
retului comunist, în partid, am 
activat întotdeauna ea un 
soldat credincios al partidului, 
ea un fiu al poporului în rîn- 
dul căruia m-am născut — al 
muncitorilor, țăranilor, al 
întregii noastre națiuni — 
convins că numai șl numai 
calea indicată de comuniști 
reprezintă drumul spre li
bertate, spre o viață demnă 
și liberă a poporului nostru ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Am îndeplinit întotdeauna 
sarcinile puse de partid în 
orice domeniu de activitate. 
Am avut permanent in vedere 

că un activist al partidului 
trebuie întotdeauna să răs
pundă chemării partidului, să 
acționeze cu toate forțele sale 
pentru înfăptuirea politicii 
generale a partidului. Am fă
cut acestea în anii grei ai ile
galității și apoi in anii de 
după eliberare, în construcția 
socialismului, în inaintarea 
fermă a patriei noastre pe 
calea socialismului și co
munismului.

De 24 de ani partidul mi-a 
încredințat înalta funcție de 
secretar general al partidului. 
Această funcție a fost con
firmată do nenumărate ori, și 
de congresele partidului, dar 
și de întregul nostru popor, 
prin voturile oe mi s-au acor
dat ca deputat și, apoi, ca 
președinte al Republicii Socia
liste România.

Fot să declar acum, cind 
sînt din nou propus pentru a- 
ceastă înaltă funcție, că am 
acționat întotdeauna, împreu
nă cu Comitetul Central, cu 
ceilalți tovarăși din conduce
rea partidului, cu partidul și 
cu întregul popor, pentru a a- 
sigura înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico- 
socială. de ridicare a gradului 
de civilizație, de bunăstare 
materială și spirituală a po
porului, de întărire continuă a 
independenței și suveranității 
țării. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Pe drept cuvînt se sublinia

ză importanța Congresului 
al IX-lea pentru construcția 
socialistă în patria noastră. 
Dar, doresc și acum — foarte 
sintetic — să subliniez, cu toa
tă tăria, ca Congresul al 
IX-lea nu ar fi fost posibil 
fără înfăptuirea revoluției de 
eliberare socială și națională, 
fără celelalte congrese ale 
partidului, fără lupta îndelun
gată, de veacuri, a înaintașilor 
noștri pentru formarea po
porului, a națiunii, a statului 
național român.

Este o îndatorire a oricărui 
comunist, de a sublinia întot
deauna faptul că tot ceea ce 
s-a înfăptuit, de-a lungul 
veacurilor în patria noastră, a 
asigurat ridicarea continuă a 
României pe noi șl noi culmi de 
progres — și stă Ia baza rea
lizărilor noastre de astăzi. 
Iată de ce trebuie să cinstim 
întotdeauna, cu întreaga noas
tră conștiință, pe toți cei care 
au dus lupta pentru existența 
României, forțele progresiste, 
revoluționare, să cinstim po
porul nostru, adevăratul fău
ritor al propriei sale istorii, 
al independenței și suverani
tății Romanici ! El este fău
ritorul României de astăzi ! 
(Aplauze și urale puternice, 
Prelungite ; se scandează înde
lung : „Ceaușescu șl poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).

Fără nici o îndoială, dragi 
tovarăși, că în luptele înde-

CEAUȘESCU
lungate, in activitatea de dez
voltare a țării noastre s-au 
săvîrșît multe greșeli ; au 
fost, de altfel, orinduiri socia
le diferite. însăși intr-o . e- 
tapă a construcției socialismu
lui s-au săvîrșit o serie de 
greșeli. Criticind unele stări 
de lucruri din trecut trebuie 
insă să punem întotdeauna in 
evidență ceea ce a asigurat 
mersul înainte ai poporului 
nostru și să cinstim pe acei 
care au făcut totul, și-au dat 
viața pentru măreția și liber
tatea întregii noastre națiuni ! 
Numai așa vom fi adevărați 
activiști comuniști, numai așa 
vom acționa întotdeauna ca a- 
devărați oameni cu înaltă 
răspundere față de trecutul, 
de prezentul șl viitorul patriei 
noastre ! (Aplauze Puternice, 
prelungite).

Nimeni nu trebuie să pro
cedeze. așa cum spune in une
le versuri ale sale Eminescu, 
In Scrisoarea I-a — de a ve
dea numai ceea ce a fost rău. 
ce e negativ. Trebuie să ve
dem ceea ce a fost înălțător 
în lupta din trecutul poporului 
român, ceea ce a asigurat 
mersul înainte 1 Aceasta tre
buie să reținem întotdeauna 1 
Orice altă atitudine înseamnă, 
de fapt, a lovi in popor în 
clasa muncitoare. In partid ; 
înseamnă de fapt a acționa 
împotriva intereselor dezvol-

(Contlnuare tn pag a 4-a)

PROPUNEREACOMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

PRIVIND REALEGEREA, LA CONGRESUL AL XIV-leaAL PARTIDULUI.

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN FUNCȚIA SUPREMA

DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

— PREZENTATA de tovarășul manea mănescu -
Stimați tovarăși.

Din însărcinarea Comitetului 
Politic Executiv, îmi revine 
înalta onoare să supun Plena
rei Comitetului Central. spre 
aprobare, propunerea ca la 
Congresul al XIV-lea in func
ția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, să fie reales inflăcăratul 
patriot și eminentul revoluțio
nar, genialul fondator al Româ
niei socialiste, marele Erou al 
națiunii, proeminentă persona
litate a lumii contemporane, a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. mult 
iubitul și stimatul nos
tru conducător. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. (A- 
plauze puternice, ovații și 
urale. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

tn acest moment de mare în
semnătate pentru orezcntul și 
viitorul tării, avem convingerea 
deplină că această istorică pro
punere izvorăște din dragostea- 
respectul și recunoștința noas

tră, a membrilor Comitetului 
Central, a tuturor comuniștilor, 
a clasei muncitoare, țărănimii 
și intelectualității, a întregu
lui popor, pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ilustrul 
ginditor și militant politic, 
care în cele șase decenii 
de continuă și eroică activitate 
revoluționară și-a dedicat via
ța, zi de zi, cauzei drepte a 
eliberării sociale și naționale, 
a victoriei socialismului, a in
dependenței și fericirii poporu
lui român, a colaborării și pă
cii în lume. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Stimați tovarăși,
Istoria noastră națională a 

înscris, în paginile sale cele 
mai strălucite, titanica activi
tate revoluționară pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
desfășoară, <n fruntea partidu
lui și a țării, pentru înălțarea 
și propășirea României socia
liste. spre bineie si fericirea 
întregii națiuni, care se împle
tește organic și indestructibil 

cu însăși viața și lupta eroicu
lui nostru partid comunist.

întregul nostru popor cunoaș
te și dă. o înaltă prețuire rolu
lui decisiv pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a avut și 
il are în elaborarea și înfăptui
rea mărețelor obiective ale c- 
dificării societății socialiste pe 
pămintul Româniți, in lumi
noasa epocă revoluționară des
chisă dc Marele Congres din 
1965, în fundamentarea celor 
mai viabile căi și soluții pen
tru rezolvarea problemelor 
complexe pe care le ridică, în 
fiecare etapă, construcția noii 
orinduiri, mersul ferm înainte 
al țării pe calea socialismului 
și comunismului.

In glorioasa Epocă Nicolae 
Ceaușescu a crescut fără în
cetare rolul conducător al Par
tidului Comunist P.omâ.n, cen
trul vital al societății, s-a afir
mat puternic, în toate dome
niile vieții politice, economice 
și sociale, democrația munci
torească — revoluționară, s-a 
întărit proprietatea socialistă. 

s-au dezvoltat continuu forțele 
de producție pe tot cuprinsul 
țârii, s-au accentuat perfecțio
narea relațiilor de producție, 
progresul științei, învățâmîntu- 
lui și culturii, a sporit necon
tenit bunăstarea întregii na
țiuni.

Avem convingerea fermă că 
in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminentul 
conducător clarvizionar, lumi
nat, bun și drept. România nu 
so va abate niciodată de la 
calea revoluționară a construc
ției socialismului și comunis
mului, că Partidul Comunist 
Român va aplica neabătut, în 
condițiile concrete ale țării 
noastre, principiile generale ale 

socialismului științific, vasta 
experiență acumulată în pro
cesul uriaș al construcției noii 
orinduiri. (Aplauze prelungite).

Sub conducerea înțeleaptă a 
tovarășului Nicolae Ccaușescu, 
documentele de însemnătate 
fundamentală pe care le dez
batem în plenara noastră — 
Tezele pentru forumul suprem 
al partidului și proiectul Pro
gramului de directive al Con
gresului al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român, cu pri
vire Ia dezvoltarea economico- 
socială în cincinalul 1991—1995 
și orientările de perspectivă 
pînă în anii 2000—2010 — ce 
ilustrează gîndirea sa fecundă, 
politică, științifică, revoluțio
nară, viziunea sa teoretică și 
practică atotcuprinzătoare, vor 
constitui un mobilizator pro
gram dc muncă pentru întregul 
popor, baza trainică pentru con
tinua dezvoltare economică și 
socială, pentru înaintarea fermă 
a patriei spre culmi tot mai 
inalte de progres și civilizație.

Actul politic, de Însemnătate 
cardinală, în consens cu «voința 
întregului partid, al întregii 
națiuni, al realegerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu, in 
funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comu

nist Român reprezintă garan
ția sigură a continuității pro
cesului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te — cu poporul și pentru po
por.

Sîntcți, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mîndria, 
demnitatea și făclia revoluțio
nară a partidului și poporului, 
care vă urmează cu credință 
și_ devotament nemărginit in 
măreața operă constructivă ce 
conferă României un loc demn 
intre națiunile lumii, iar Dum
neavoastră, iubite conducător, 
recunoașterea largă de Erou al 
Păcii, proeminentă personalitate 
n vieții politice internaționale, 
înflăcărat militant revoluționar 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă pe planeta noastră. 
(Aplauze puternice. Se scan
dează îndelung : „Ceausescu — 
P.C.R. !").

Comitetul Politic Executiv 
propune plenarei Comitetului 
Central să adopte o hotărîre 
privind realegerea, la Con
gresul al XIV-lea, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în inalta 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
(Urale și ovații. Se scandea
ză : „Ceaușescu, reales la al 
XIV-lea Congres !“).

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ccaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ccaușescu,

Vă rog să-mi îngăduiți, in 
acest moment solemn, să dau 
expresie celor mai alese sen
timente ale poporului nostru și 
să vă urăm, din toată inima, 
să ne trăiți intru mulți ani, 
spre gloria Partidului Comunist 
Român, spre măreția scumpei 
noastre patrii, libere, indepen
dente și suverane. Republica 
Socialistă România. (Urale șl 
ovații. Aplauze prelungite. Se 
scandează: „Ceaușescu —
P.C.R. ’“).
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în finalele disputate ieri în Bazinul ,,23 August“ din București

ÎNOTĂTORII ȘI-AU DESEMNAT PRIMII CAMPIONI
înotătorii noștri de frunte au 

au urcat ieri pe bloc-starturile 
Bazinului „23 August" din Ca
pitală pentru primele întreceri 
din cadrul Daciadei de perfor
mantă, seniori și juniori I. 
concurs ce va continua pînă 
vineri spre seară. între alte 
nume de pe listele de înscriere
— medaliate ale marilor comps- 
tiții internaționale. Cum este 
și cea dinții campioană a edi
ției 1989, reșițeanca Luminița 
Dobrescu, cîștigătoare autori
tară a disputei la 100 m liber, 
cu timpul de 57,40. Eleva lui 
Ioan Schuster le-a devansat pe 
ploieșteanca Tamara Costache
— 58,23 și pe dinamovista Anca
Pătrășcoiu — 58,82. în cursa 
băieților, Robert Șovar a avut 
o sosire mai bună decît expe
rimentatul său coleg de la Di
namo, Ionuț Mușat-Harabagiu 
(care a avut o perioadă de în
trerupere forțată a antrena
mentelor), și dscît stelistul 
Robert Bandi. Cei trei au fost 
înregistrați tn 53,00, 53,20 și,
respectiv, 53,68.

Și proba de 400 m mixt a 
generat un ridicat interes. Cum 
va evolua prima dublă meda
liată olimpică a natației româ
nești, campioană a Europei și 
vedetă a Universiadei ’87 7 
Iată întrebarea pe care și-o 
puneau toți cei prezenți la reu
niunea de ieri după-amiază, 
cunoscîndu-se faptul că Noemi 
Lung vine după numai ceva 
mai bine de două luni de la 
reluarea pregătirilor. Maramu- 
reșeanca a răspuns printr-o 
victorie fără drept de replică 
și printr-un rezultat de 4:50,78, 
aflat la „distanță" de timpul 
său de vîrf, dar relevant în 
condițiile date, superior ori-

• Luminița Dobrescu a inaugurat lista laureaților • Noemi Lung 
revine... • Două titluri pentru Brăiia • Un succes scontat al dinamo-
vistelor șic surpriză produsă de steliști in întrecerea ștafetelor de mixt
cum, cu trei secunde, aceluia 
obținut sîmbătă, în întîlnirea 
cu Polonia. Iar dacă la craul 
ar fi înotat mai repede... în a- 
ceeași cursă, brăileanca Bea
trice Coadă a mai smuls peste 
trei secunde recordului catego
riei 14 ani, aduclndu-l la 
4:53,20. A treia, clujeanca 
Diana Ureche, cu 5:00,89. La 
băieți, succes clar al lui Ma
rian Satnoianu, din Brăila, cro
nometrat în 4:41,70, față de 
4:46,82 al băimăreanului Cătă
lin Hazotă și 4:49,31 al brașo
veanului Iulian Bone. Și tot o 
reprezentantă a centrului du
nărean, Carmen Roșiorii, a 
cîștigat la 800 m liber — 8:56,31.

în disputa cvartetelor, de 
mixt, sportivele de la Dinamo 
București s-au impus conform 
așteptărilor , în vreme ce îno
tătorii de la Steaua (cu Bay, 
fost campion la bras. în proce
deul spate) au izbutit să între
rupă un lung șir de victorii al 
multiplilor campioni din Șos. 
Ștefan cel Mare.

REULTATE TEHNICE
100 m liber, feminin: 1. LUMI

NIȚA DOBRESCU (CSȘ Reșița) 
57,40, 2. Tamara Costache (CSȘ 
— Petrolul Ploiești) 58,23, 3.
Anca Pătrășcoiu (Dinamo) 58,82, 
4. Carmen Georgescu (Dinamo) 
59,05. 5. Caria Negrea (Reșița) 
59,28, 6. Stela Pura (CSMS Baia 
Mare) 59,31; junioare: 1. Caria 
Negrea, 2. Diana Ureche (CSM 
Cluj-Napoca — C.O. Baia Mare) 
59,53. 3. Nadia Zgondea (Dina
mo) 1:00,34 ; masculin : 1. RO-

BERT ȘOVAR (Dinamo) 53.00, 2.
1. Mușat — Harabagiu (Dinamo) 
53,20, 3. R. Bandi (Steaua) 53,68.
4. T. Irimia (CSȘ Brăila) 54,18,
5. FI. Nițu (Steaua) 54,36, 0. I. 
Truță .(Steaua) 54,44; jun. 1. Flo
rin Nițu, 2. C. Stertl (CSS Arad) 
55,8, 3. Al. Ioanovici (Ploiești) 
56,11: 400 m mixt, feminin. ' 1. 
NOEMI LUNG (Bala Mare) 
4:50,78, 2. Beatrice Coandă (Bră
ila) 4:53,20 — rec. 14 ani (v.r. 
4:56,70), 3. Diana Ureche 5.00,89,
4. Liana Coman (CSȘ Sibiu)
5:01,82, 5. Carina Tărăpoancă 
(Reșița) 5:07,77, 0. Eniko Palenc- 
sar (Baia Mare) 511,80: jun. 1. 
Beatrice Coadă, 2. Diana Ureche, 
3. Liana Coman; masculin: 1. 
MARIAN SATNOIANU (Brăila) 
4:41,70. 2. C. Hazotă (Baia Mare) 
4:46,82, 3. I. Bene (C.T. Stea
gul Roșu Brașov) 4:19,31, 
Constantin (Baia Mare) 4:49,56,
5. S. Pinzaru (CSMȘ Suceava) 
4:58,64, 6. R. Doroftei (Suceava) 
5:03,69; jun.: 1. Catalin Hazotă,
2. Bene, 3. Constantin; 800 m li
ber; feminin: 1. CARMEN HO- 
ȘIORU (Brăila) 8:56,31, 2. Alice 
Simion (Ploiești) i :03,97, 3. Sori
na Hanceriuc (Suceava) 9:22,28;
— podium identic la junioare;
4X100 m mixt, masculin: 1.
STEAUA (Bay, Drăgulct, Nițu, 
Bandi) 4:00,10, 2. Dinamo 4:08,98,
3. CSS — Petrolul Ploiești 4:14,54
— campioană la juniori (ștafeta
a doua a Liceului ind. 37 Buc. a 
stabilit record la cat. 14 ani, cu 
4:29,84); feminin: 1. DINAMO 
(Pătrășcoiu, Marina Mlctea, Ge
orgescu, Zgondea) 4:25.10. 2. CSȘ 
Reșița 4:29,00, 8. CSȘ Brăila
4:32,90. întrecerile continuă, de 
la orele 10 și 17,30.

4. B.

G.R.

SECVENȚE MARAMUREȘENE
. . .Dacă veți zări, asemenea 

reporterului. în preajma Țible- 
șului spre pildă, o puștoaică 
de vreo zece ani jucind hand
bal sau chiar fotbal mai ceva 
ca băieții, să nu vă mire: cît 
îi Maramureșu’ oamenii săi 
dintotdeauna înfrățiți cu natu
ra, iubesc mișcarea, sportul, 
indiferent de vîrstă. Iar dacă 
acești oameni vă vor întîmpina 
cu o mindrie nedisimulată când 
vine vorba de sport iarăși nu 
trebuie să vă mirați, fiindcă 
vă vor spune, precum Vasile 
Pop, președintele C.I.E.F.S., că 
județul lor a fost al doilea din 
tară în întrecerea dc ’83 pri
vind performanța. contribuția 
la reprezentarea internațională, 
în primul rînd prin două me
dalii olimpice și un loc patru 
la J.O., o Cupă a Campionilor 
Europeni, o alta I.II.F. înotul, 
handbalul, popicele înseamnă, 
iată, fruntea, fără însă. ca 
sportul maramureșean să se 
reducă cumva la ele, tradiție 
au si altele, după cum un joc 
ca acela cu balonul oval și-o 
consolidează acum. . .

Tntr-un sfîrșit de săptămînă. 
sigur că mai toate drumurile 
duc, în județul din nordul țării, 
spre bazele din Baia Mare. Dar 
pot duce foarte bine și la. să 
zicem, Tirgu Lăpuș, așezare 
atestată cu aproape șapte sute 
de ani în urmă, devenit oraș 
de două decenii, unde există, 
între altele o Filatură de bum
bac, o fabrică de scaune, alta 
de brânzeturi, S.M.A.-ul mereu 
apreciat pentru împlinirile din 
muncă, mai noua Exploatare 
minieră de fero-mangan. După 
ce precizează acestea primarul 
Petru Terșanschi intră repede 
în subiectul nostru, „că doar 
pentru sport ați venit, nu-1 
așa?", înoepînd (firește...) cu 
proaspăta victorie a fotbaliști
lor de la Voința în campiona
tul județean a] căror conducă
tor. inginerul Vaier Ion Man. 
ne va arăta imediat tribunele 
reamenaiate. fiindcă „barajul 
pentru divizie nu se poate des
fășura oricum". Era sîmbătă 
după-amiază, era în toi o com
petiție de handbal în toată re
gula. numită, pur și simplu, a 
prieteniei, cîștigată In final 
d« Lăpușul Tg. Lăpuș, urmată 
de Fa im ar Baia Mare Textila 
din localitate (organizatoarea 
întrecerii) si de băieții de la 
Stejarul Libotin. Ce este echi
pa din Libotin? Este, pur si 
simplu, o echipă sătească. Un 
amănunt ce subliniază o alt
fel de victorie a Jocului în ? 
din Maramureș, pentru că des- 
pre recentul succes al handba- 
lișlilor antrenați de Lascăr Fa. 
»ă si Petre Avramescu in Cu-

pa României se mai vorbește 
încă, la tot pasul... Tot la 
Tîrgu Lăpuș. tinerii rnai merg, 
intre altele, la oercurile casei 
pionierilor si șoimilor patriei, 
cel de karting, spre pildă, a- 
vînd 15 ani de activitate si 10 
grupe, dintre elevii profesoru
lui Silviu Cândea, remarcin- 
du-se Mihaela Vele, Emil 
Vișehi, Codruța Cândea. Crina 
Faur, Cristian Jurj, Marius

Carnet de reporter

Olteanu, Simona Băltan, Dă- 
nuț Braun, iar locul I ocu
pat între echipajele participan
te la Cupa Nordului apare ca o 
dovadă a unei pasiuni conti
nue. Și cînd vine vorba de mo- 
delism sau radiogoniometrie, 
profesorul Ilie Titi Buzarna 
sau tehnicianul lâvlu Baie au, 
la rindu-le. cîteva nume de a- 
mintit — Cristian Văsuț, Ovî- 
diu Filip Marian Radu Gavriș. 
Cristian Tura, Mariana Latiș, 
Radu Mureșan. Adrian Gher- 
gheli, Florin Ungur.

Din străvechea localitate si... 
tînărul oraș Tirgu Lăpuș. unde, 
am înțeles, cresc ambițiile pe 
toate planurile, deci și al spor
tului se poate merge, spre a 
descoperi secvențe asemănă
toare. la Sighetu -Marmațiel 
sau Cavnic. la Borșa sau Baia 
Sprie, la Vișeu sau poate în- 
tr-un sat. în căutarea unui 
puști sau unei puștoaice de ta
lent, precum micuța eroină a-

mintită în capul acestui re-, 
portaj 
pur și 
familie 
Cum a 
nioă și _ _
mare pe terenul de lingă Sala 
Sporturilor din Baia Mare, 
ne-am amestecat cu destul timp 
Înainte de ora derby ului în 
mulțimea acelora ce aveau să 
umple fiecare locșor din preaj
ma gazonului străjuit de bu
turi: dincolo de misiunea cro
nicarului era curiozitatea de a 
afla pe viu dt și cum a „prins" 
rugbyul în Maramureș, valoa
rea echipei-fanion fiind altfel 
știută. Ce am aflat? Oameni 
care cunosc (aproape) totul 
despre Noemi Lung sau Mări
cel Voinea, vedete incontesta
bile ale sportului în general, 
știu bine și din tainele jocu
lui cu balonul oval. Alături de 
Minaur, de C.S.M.Ș. de Aurul 
Baia Mare, în inimile lor de 
suporteri are un loc anume și 
Știința CEM1N. Pentru oame
nii care răscolesc pămîntul 
spre a-i aduce la lumină bo
gățiile pentru ceilalți oameni 
ai muncii din Maramureș, 
sportul e un prieten dintotdea- 
una. 11 practică și sînt, totoda
tă. alături de cei mai buni, pe 
terenul de întrecere dreaptă, 
dintre ei. Așa cum nădăjduiesc 
să revină. între fruntași adică. 
Si cel mai iubit dintre jocuri. 
Fotbalul băimărean nu mai 
poate trăi, chiar așa, doar din 
amintirile prezenței in Cupa 
Cupelor. ..

care ni s-a prezentat, 
simplu, ..Rodit»., dintr-o 
eu foarte mulți copii", 
doua zi era Insă dumi- 
se anunța mare meci-

DISPUTE FOARTE STRiNSE
PENTRU LOCURILE FRUNTAȘE

Ieri, la ora 9,50, a pornit în 
cursă primul dintre partici- 
panții la ’ cea de-a 31-a edi
ție a Campionatelor Interna
ționale de pentatlon modern 
ale țării noasare, concurentul, 
canadian Robin Hill, cu calul 
Seria. Se dădea astfel startul 
ultimei probe, călăria, a tra
diționalei noastre competiții, 
găzduită, ca de obicei, de co
chetul teren al clubului bucu- 
reștean Olimpia. Conform li
nei noi prevederi a regula
mentului de desfășurare a în
trecerilor de pentatlon mo
dern, primii au intrat în con
curs sportivii din partea in
ferioară a clasamentului (alcă
tuit pe primele patru probe), 
în total 11 participanți evo- 
luînd în primiele două serii 
programate marți. Ceea ce ar 
trebui subliniat de la bun în
ceput este faptul că federația 
noastră de specialitate a asi
gurat cai de foarte bună ca
litate, care s-au adaptat per
fect atît particularităților in
dividuale ale sportivilor, cit și 
terenului alunecos.
tn prima serie Adrian loa

der, din echipa de juniori a 
țării noastre, cu calul Must, a 
obținut cel mai bun punctaj 
— 1050. El a făcut o „curcă de 
așteptare", și-a calculat cu 
meticulozitate fiecare săritură, 
fiind destui de aproape de 
punctajul maxim. Numai că 
la obstacolul 10 ei s-a împot
molit și a suportat o penali
zare de 30 p. O impresie bu
nă pe cei 600 de metri ai tra
seului a produs și canadianul 
Robin Hill, înregistrat cu 1048 
p. Se aștepta mai mult de la 
Eugen Virag, component al re
prezentativei noastre secunde, 
dar el a abordat cam super
ficial cursa, avînd penalizări 
Ia obstacolele 1, 3, 6 șl 10. în 
momentul în care calul șl că
lărețul s-au adaptat perfect 
n-au mai fost probleme și fi-

v
Balul a fost excelent. în seria 
a II-a, în care au intrat In 
concurs și component! ai .echi
pelor Poloniei și “ 
nivelul disputelor 
simțitor, publicul 
prezent în tribune 
cu căldură reușitele__ _____
Boiko Antonov, cu calul Stea
ua, ne-a lăsat pînă spre final 
impresia că poate obține punc
tajul maxim, dar obstacolele 
13 și 15 i-au adus... 60 de 
puncte penalizare. Timpul său, 
în schimb, a fost remarcabil: 
1:42,49. Iulian Atanasov, tot 
din Bulgaria, cu calul Must, 
a reușit performanța de a 
parcurge traseul fără nici o 
penalizare la obstacole. Cele 8 
secunde cu care a depășit tim
pul stabilit pentru punctajul 
maxim l-au adus o penalizare 
minimă de 16 p, astfel că el 
a obținut 1084 p, cu care se 
situează în fruntea clasamen
tului. Concurentul român La- 
szlo Horga, din echipa secun
dă a țării, cu Seria are me
ritul de a fi realizat oel mai 
rapid traseu, 1:42,17, dar a 
doborît la obstacolul 2, avînd 
o penalizare de 30 p. Puncta
jul său, al doilea din concurs, 
1070 p.

Date fiind diferențele mini
me dintre fruntașii clasamen
tului individual, este de aș
teptat ca miercuri, în ultime
le două serii programate, în
oepînd 
dispute 
pentru 
locuri, 
noastre 
dreptățire la ocupare^ primu
lui loc pe echipe, în timp ce 
la individual polonezul Jacek 
Suszczynski va tebui să su
porte asaltul concurenților ro
mâni Cornel Isac și Marian 
Gheorghe. care țintesc și 
la locul I.

Constantin MACOVEI

Bulgariei, 
a crescut 

numeros 
aplaudînd 
din teren.

de la 9,50, să urmărim 
extrem de interesante 
adjudecarea primelor 

Concurenții primei 
formații aspiră cu în-

activitate competițională mereu mai bogată
Tn imediata vecinătate a în

treprinderii de țevi „Republi- 
ca“ din Capitală, o unitate de 
invățămint cm profil profesio
nal și liceal constituie princi
pala furnizoare de muncitori și 
tehnicieni a acestei mari uni- 
tați economice din domeniul 
industriei noastre socialiste. O 
unitate de invățămint cu peste 
1 000 de elevi și eleve, care se 
specializează într-o diversitate 
de meserii, elevii de aici deve- 
nind electricieni, mecanici. !a- 
minoriști, trefilatori etc. Un 
proces de școlarizare moderni
zat an de an, la nivelul actua
lelor cerințe și exigențe, asigu
ră pregătirea „schimbului de 
mîine" al celor ce muncesc Ia 
„Republica", ceea ce vrea să 
însemne nu numai aparatură 
adecvată (pe lingă cea folosită 
direct în secțiile întreprinde
rii. la orele de practică în pro
ducție), ci și un colectiv de 
dre didactice de excepție

Iubitori ai muntelui!

CABANELE VĂ AȘTEAPTĂ
Amatorii de drumeții montane sînt întîm- 

pinați cu o caldă ospitalitate la cabanele de 
pe taseele turistice.

O odihnă plăcută, o vacanță reconfortantă 
în peisaje fermecătoare.

LA CABANELE MONTAN3

In această perioadă, se pot obține locuri 
la cabane adresîndu-vă oficiilor 
de turism și I.T H.R. București I

Rețineți !
județene

CABANA

CABANA

— punct de plecare în 
montane

drumeții

tuturor— locul de întîlnire al 
celor care îndrăgesc natura.

Geo RAEJCHI
ca-

’Tu
......

director, prof. N. Predau 
maiștri, profesori și ingineri cu 
vocație pentru o astfel de acti
vitate deosebit de complexă gl 
în același timp educatori, pe
dagogi cu o bună reputație. Do
vadă: valoarea ridicată a pro
moțiilor de absolvenți. care 
sînt asimilate întreprinderii și 
răspund prompt sarcinilor și o- 
bligațiilor ce le revin Ja locu
rile lor de muncă, situîndu-se 
nu o dată printre fruntași. A- 
colo, la „Republica", dar și în 
alte întreprinderi și instituții 
în care sînt repartizați (între
prinderea de țevi sudate, Ne- 
feral, Institutul de Cercetări 
Metalurgice etc).

Conducerea Liceului indus
trial, care poartă — firesc — 
numele întreprinderii tutelare 
precum și celelalte cadre didac
tice afirmă că la formarea 
pentru muncă și viață a viito
rilor absolvenți, lecțiile de e- 
ducație fizică, activitățile spor- 
tiv-educative cuprinse în ca
lendarul corn ceti țional al aso
ciației sportive au o pondere 
demnă de luat în seamă. De 
aici, preocuparea celor doi pro
fesori de specialitate, Mihai 
Popescu și Mircea Comșa, pen
tru a preda lecții cu un con
ținut cît mai bogat, adecvat 
meseriilor spre care se în
dreaptă calitățile elevilor; și, 
paralel, completînd orele de e- 
ducație fizică, grija pentru or
ganizarea unei bogate vieți 
sportive la nivelul tuturor cla
selor și anilor de studii.
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ȘTIRI DIN VO
• CIRCUITUL de turnee 

„play-off“ dotat cu „Trofeul 
Sportul" oferă iubitorilor de vo
lei din Capitală un program 
interesant cu cite 4 meciuri, mîi
ne și vineri (de la orele 9 și 
17) șl două sîmbătă, în cadrul 
turneului nr. 2 feminin, găz
duit dc sala Rapid.

• ECHI 
partlcipan 
<1389—1990 
publicane 
lesrafic 1 
(pînă la

nr. • JUNI, 
legitimare 
de contro



ULTIMA ETAPA
TA A DE RUGBY
l în Di- 
ima eta- 
i mult 
liu, pen
men tul ui 
litâ. dis- 
deschisă 

onz“. în 
: Stadio- 
le 15,30), 
eu C.S.M. 
îtîlni (de 
nd. Con- 
mul me
ri țară: 
• Știința 
Stadionul 
); Ștîin-

ta Petroșani — Contactoare Bu
zău (Stadionul Știința, orele 
17); Universitatea Eltim — Gri- 
vița Roșie (Stadionul 1 Mai II, 
orele 16), Politehnica Agrono
mia Iași — Farul (Stadionul 
Agronomia, orele 17).

în grupa a 2-a: Sportul Stu
dențesc TMUCB — C.S.M.I.M.U. 
Suceava (Complexul Tei, orele 
17), IAMT Oradea — Rapid 
Metrou. Petrolul Arad — Ma
șini Grele București, Metalur
gistul Cugir — Hidrotehnica 
Iași, Constructorul Constanța — 
Energia București, Hidrotehni
ca Focșani — Petrochimistul 
Pitești.

AOTIVA" LA CAIAC-CANOE,
RECERE DE VACANTA

caiac-ca- 
ău din 
>nio(iva“. 
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păna se- 
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mterna- 
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bine 
și Car- 

exemplu, 
ndicat si 
imineată. 
?anță cu 
jzenți la 
frumoase

2. (Dinamo);

Petre. El. Ștefan (Triumf), 2.
Toniță, D. Mititelu (Dinamo); __ 
4 — 1. L. Petre, L. Radu, C. Ra- 
che, M. Mitu (C.S.U. Construc
ții), 2. V. Sandu, L. ’ ~
Zamfir, M. Marian țju»muiiiv; , 
juniori II: K 1 — G. Urse (Tri
umf), 2. M. Dobrin __
C 1 — 1. C. Voiculescu (Triumf), 
2. G. Moescu (Locomotiva); K 2 

—1. S. Niță, D. Săulescu. (Loco
motiva), 2. C. Radu G. Tomo- 
șoiu (Dinamo); C 2 — 1. G. Flo- 
rea, E. Mătrăcaru (C.3.Ș. Stea
ua), 2. M. Ion, T. Dumitrache 
(Olimpia); K 4 — 1. P. Oprea, 
C. Diți, E. Ivan, I. Voicu 
(Triumf), 2. M. Grigore, D. Tă- 
năsescu D. Apetrei, A. Faun (O- 
limpia); C 4 — 1. G. șineă. M. 
Alexandrescu, A. Tudose, M. ion 
(Olimpia), 2. G. Fio rea. E. Mă
trăcaru, G. Dima, P. Militaru, 
(C.S.ș. Steaua); junioare I: K 1 
— C. Aguridă (Olimpia), 2. A. 
Iordache (C.S.U. Construcții): ju
niori I: K 1 — 1. M. Cristea 
(Olimpia), 2. G. Hașcu (Aero
nautica) ; C 1 — 1. D. Terente 
(Triumf), 2. Al. Tronam (Loco
motiva) K 2 — 1. C. lacob, A. 
Stanciu (Olimpia), 2. D. Costa- 
che. A. Vasile (Dinamo). C 2 —
1. B. Dumitru, B. Tănase (Loco
motiva), 2. M. Costaciic, E. Mă
trăcaru (C.S.ș. Steaua); K 4 —
1. C. Bistriceanu, T. Druțan, C. 
Vîrtosu, G. Găină (Aeronautica).
2. F. Corbu, V. Nistor, S. Bălă- 
șescu, M. Ungureanu (Dinamo).

c. K

Sirnion, B. 
(Dinamo) ;

I

2.

I
IVasile TOFAN

tineretului studios, crosul se bucură de o 
și in rindul elevilor Liceului industrial 

Foto : Gabriel MIRONtată
I

a liceului, ing. Mircea Vătui, 
apreciat arbitru internațional, 
face parte- din colectivul Cen
trului de perfecționare a în
treprinderii, iar Stanca, după 
un stagiu la Gloria diviziona
ră B și acum în A. a fost ti
tularizat la Sportul Studențesc 
T.M.U.C.B.. de asemenea divi
zionară A. Se înțelege nu sint 
singurele exempie în sporturile 
amintite, altele s-ar putea a- 
dăuga și în cazul popicelor.

în sprijinul unei complexe 
pregătiri fizice, iată, elevii de 
aici — componenți ai echipei 
Bucureștiului — s-au afirmat 
recent, cu prilejul ceiei de a 
16-a ediții a Complexului apli
cativ „Pentru apărarea patri
ei", la finala pe țară de la Tir- 
goviște din cadrul Baciadei- 
locul I la ciclul II băieți. Ală
turi de Ilie Dragoș, elev la Li
ceul „Spiru Haret". Marius 
Spandale și Nicolae Manole, e- 
levii Liceului „Republica" — 
pregătiți de maistrul D. Butu- 
oclea — au dominat întrecerea 
din frumoasa pădure Priseaca 
(Tîrgoviște), într-o competiție 
cane a reunit aproape 500 de 
elevi din întreaga tară. Un 
prilej de bucurie și de mîndrie 
pentru colectivul acestui liceu 
Și, desigur, ambiții pentru noi 
reușite!
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JUNIORI 
a viitoare 
ațelor Re
primită te- 
înscrieril?

Tîberiu STĂM A

de A sau B la care vor să 
activeze. Dreptul de joc la a- 
cestea este condiționat de în
deplinirea haremurilor respecti
ve.

ora 16,15. Cele 12 numere ex
trase vor fi retransmise pe ace
lași program, la ora 33,15 șl 
mîine, joi, la ora 8,55. Reamin 
tim că șansele dc cîștig cresc în 
raport direct proporțional cu 
numărul variantelor jucate.

• PERIOADA DE TRANSFE
RĂRI pentru toate eșaloanele 
este 1—15 Iulie. Dosarele com
plete trebuie depuse i> F.R.V. în 
această perioadă Cele incomple
te nu vor fi primite. Deci, a- 
tenție !

icită dublă 
probele 

u echipele

thduUkU______
AUTOTURISME]

I

AȘTEPTAM 0 MARE FINALA...» Dinamo, campioana speranțelor. In rindul din față de la stingă 3 
Răzvan Stan, Viorel Țițeica, Răzvan Matache, Gabriel Roșu, Nicvlat 
Grozea, Marius Alexandrescu. tn picioare ; Constantin FrițUă — 
antrenorul principal, Vasile Ghernescu. Bogdan Bucur. Adrian Mesei, 
Cristian Șerban, Viorel Stoian, Radu Crețulescu, Dan Colța, Bogtan 
Lascu, Claudiu Jijie, Paul Barariu ?! Marian Andrei — antreaor.

...un epilog f<iir p!<n; al unui sezon dens

și un prolog avintot pentru ciamcnclc dificile din (oumnâ

I
I
I
I
I
I
I echipă națională

I
I
I

I
I
I

Mîine, ia Brașov. >in meci aș
teptat cu mare interes: finala 
„Cupei României", competiție 
desfășurată în cadrul „Dacia- 
dei“, care opune echipele Stea
ua și Dinamo. Ca întotdeauna, 
iubitorii fotbalului așteaptă de 
la finală mai mult decit de la 
orice derby — o partidă fru
moasă. așa cum au fost, nu o 
dată de-a lungul anilor, întil- 
nirile dintre echipele care 
cuprind în loturile lor aproape 
întreaga
Steaua și Dinamo avînd pe ga
zon si pe banca de rezerve ma
rea majoritate a internaționa 
Iilor.

Emoția cu care este așteptată 
finala de la Brașov este accen. 
tuată si de faptul că ea repre
zintă punctul terminus sau, 
mai bine zis, „vîrful" unei pi
ramide ia baza căreia s-au a- 
flat peste 3 000 de echipe. In 
această finală se adună parcă 
toate speranțele, dorințele și 
iluziile, fotbaliștilor de Ia sate, 
din micile orașe, care, toate, 
și-au supralicitat forțele avînd 
in Unirea Slobozia un emisar 
de curaj și generozitate, răs
plătit de faptul că a jucat la 
Constanta, cu însăși finalista 
Cupei Campionilor Europeni.

Finala se anunță pasionantă, 
dar asta nu înseamnă că pa
siunile au dreptul să afecteze 
spectacolul sportiv, în cadrul 
căruia fair-play-ul trebuie să-și 
ia o dorită revanșă asupra tu
turor manifestărilor mai pu(;n 
sportive de Ia alte confruntări 
fotbalistice din campionat sau 
din Cupă, handicapate tocmai 
la acest capitol.

Punînd punct sezonului fot
balistic, finala Steaua — Dina
mo. are și menirea de a des
chide sezonul de toamnă, mai 
important ca orîcînd pentru 
fotbalul nostru, în perspectiva 
meciurilor cu selecționata Da
nemarcei. caro vor fi decisive 
pentru participarea la C.M. din 
Italia. Din acest punct de ve
dere. vrem să credem că „tri
colorii" noștri vor ști să pri
vească cu un ochi spre frumo
sul trofeu al „Cupei României" 
și cu un altul spre ziua în 
care echipa națională — reu
nind forțele celor două cluburi 
fruntașe — ar putea să trăias
că bucuria infinită a calificării 
pentru turneul final din Italia.

în aceste condiții, finala de 
la Brașov trebuie să fie cpilo-

1910 PRONOSPORT INFORMEAZĂ

(12 rezultate) 
a 211 le

fi 53 lei.
categoria 

minim de

) 719
17 974și

CIȘT1GURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25 IUNIE 1989

Categoria 1 (13 rezultate) 65
variante 100% a 1.156 lei și 1.301 
variante 25% a 289 lei.

Categoria 2 ~
variante 100% 
variante 25%

Cîștigul de 
sub plafonul 
conform regulamentului, 
acestei categorii a 'ost 
celorlalte

fiind 
lei

3
40

fondul 
atribuit

două.
dintre evenimentele 

interesante ale acestei 
este — fără îndoială — 

prima dată 
PRONOSPORT

• Unul 
cele mai 
săptămîni 
participarea pentru 
a iubitorilor de 
la concursuri axate pe meciuri 
din cunoscuta competiție „CUPA 
INTERNAȚIONALA INTERTO
TO*. ce se va desfășura în peri
oada 1—22 iulie. Din țara noas
tră participă la această compe
tiție echipa RAPID. Menționăm 
că PROGRAMUL LOTO-PRONO- 
SPORT, precum și alte publicații 
de specialitate, oferă celor inte
resați diverse informații privind 
echipele participante la compe
tiția respectivă.
• TRAGEREA

PRONOEXPRES 
miercuri, 28 iunie, 
în București, în___  _______
din str. Doamnei nr. 2, începînd 
de la ora 15,50. Aspecte de la 
tragerea respectivă vor fi trans
mise la radio, pe programul I, 

OBIȘNUITA 
de astăzi, 
Va avea loc 

sala clubului

gul fair-play al sezonului care 
se încheie și prologul avîntat 
al sezonului de toamnă. O fi
nală in care să putem evalua 
potențialul actual ni perechi
lor Hagi — Lăcătuș și Cămăta- 
ru — Mateuț, ca tandemuri de 
reper ale oelor două echipe fi
naliste și, în egală măsură, ale 
echipei naționale, care nu pot 
privi eu nepăsare eforturile 
deosebite ale echipei daneze 
de a se constitui intr-un ad
versar redutabil pentru parti
dele din octombrie și noiem
brie.

Această finală este un exce
lent prilej — pentru internați
onalii noștri — de a spune cu 
claritate: aceștia sîntem acum, 
după un sezon foarte greu. A- 
ceștia sintem. și trebuie să fiți 
convinși că vom părăsi terenul 
cu gîndul că peste numai o 
lună vom fi nu în două tabe
re, ci ÎMPREUNA, pentru a 
împlini visul de aur al oricărui 
soccer — acela de a-i trimite 
pe cei mai buni reprezentanți 
ai săi nu în tricourile clubu
rilor, ci în echipament 
lor", cel care i 
narea imnului, 
intimplă la o 
internațională, 
amploarea ei.

Au fost de-a 
ilor mari finale 
namo. Este momentul ea finala 
de la Brașov să anunțe victo
ria din toamnă a „tricolorilor". 
Este momentul ca la termina
rea celor 90 de minate specta
torii — de la care se așteaptă 
o participare entuziastă, în 
spiritul deplinei obiectivități și 
sportivități — să poată spune: 
„Da, a fost o mare finală! O 
finală pe care nu o vom pu
tea uita prea ușor...“

„trico- 
determină into- 
ceea ce nu se 
altă competiție 
indiferent de

lungul deceni-
Sieaua — Di-

MECIUL PENTRU TITLU LA JUNIORI
VĂZUT DE PE BANCA TEHNICA

Florin Marin (Steaua) și Aurică Beldeanu (Univ. Craiova) ne vorbesc
despre jocul de miine al celor două finaliste

Miine, în deschiderea cuplajului de. pe stadionul „Municipal" 
din Brașov, care încheie sezonul oficial, este. programată par
tida finală a Campionatului Republican al juniorilor. Titlul și-I 
vor disputa STEAUA și UNIVERSITATEA CRAIOVA, cele mai 
bune echipe ale ediției 1988/1989, formații antrenate de Florin 
Marin și, respectiv, Aurică Beldeanu. foști jucători de perfor- 
foimanță. Cum văd ei confruntarea de mîine ?

FLORIN MARIN 
(Steaua)

„Orice prezență intr-o fi
nală, fie ea și de juniori, con
stituie un frumos vis, un ideal 
pentru fotbalistul de perfor
manță. Ca jucător am avut sa
tisfacții depline, cite o Cupă 
cu Rapid și Steaua, un titlu de 
campion cu Steaua. Am trăit 
atunci, in preajma respective
lor meciuri decisive, momente 
deosebite, eram emoționat. A- 
cum, parcă este altceva, sint 
mult mai implicat, deoarece 
doresc ca actuala _ generație de 
juniori pe care âm preluat-o 
in urmă cu doi ani, de la an
trenorul Vasile Negrea să facă 
pasul spre seniorat cu fruntea 
sus, cu sentimentul datoriei 
împlinite, să demonstreze că a 
fost cea mai bună in această 
ediție de campionat. Am în
credere in posibilitățile aces
tor tineri dotați, ii cunosc des
tul de bine, le intuiesc nive
lul de receptivitate, dar mai 
ales cota ambiției. în perioada 
petrecută împreună, dominante 
au fost munca și disciplina, am 
căutat pe cit posibil să formez 
o echipă omogenă, in care fie
care jucător să respecte sarci
nile colective de joc și de post 
cit mai bine. M-arn preocupat 
ca echipa să-și însușească o 
idee de joc in care așa-zisa 

■ vedetă» să fie ECHIPA. Ca 
tinăr antrenor doresc enorm a- 
c.est titlu. Sint optimist in pri
vința nivelului tehnic și spec
tacular al finalei, pentru că, 
la rindul lui și Aurică Beldeanu 
vizează titlul și o evoluție in 
consecință".

Campionatul speranțelor

ÎNVINGĂTOARE, DINAMO DUPĂ CI

• Steaua și Universitatea Craiova pe podium,
in urma unui retur jucat in forță

Marți, o dată cu meciurile eta
pei a 34-a a Diviziei A. s-a în
cheiat și întrecerea paralelă — 
competiția rezervată echipelor de’ 
speranțe ale cluburilor din pri
mul eșalon al fotbalului nostru. 
La sfîrșltul turului, Dinamo se 
afla pe primul loc, cu 29 de 
puncte, fiind urmată de două e- 
chipe — revelații, A.S.A. Tg. Mu
reș (23 p) șl F.C. Bihor (tot 23 
p). Steaua se afla pe locul 4, 
iar Universitatea Craiova ocupa 
locul 5, ambele avînd același 
punctaj: 20. De pe aceste poziții 
au început returul echipele 
fruntașe ale întrecerii. Șl — așa 
cum subliniam în avancronica 
reluării campionatului — era de 
așteptat: 1. replica viguroasă a 
formațiilor din pepinierele bine 
organizate ale cluburilor Steaua 
și Universitatea Craiova și 2. a- 
ducerea la rampa Diviziei A a 
unor Jucători tineri, SPERANȚE 
VERITABILE ale fotbalului nos
tru, cele care dau și... titulatura ’ 
întrecerii.

Ce-a fost în retur? Exact ce
ea ce s-a anticipat! Steaua șl 
Universitatea s-au lansat în ur
mărirea liderului și. etapă de 
etapă, distanța dintre .fugar" și 
principalele contracandidate s-a 
micșorat, pînă la diferența mi
nimă de un punct dintre Dina
mo și Steaua, care i-a asigurat 
echipei dinamoviste oel de al 
doilea titlu de campioană la 
speranțe, primul fiind cîștlgat in 
ediția 1980/1981. Interesant de

AURICA BELDEANU 
(Universitatea Craiova)

„Datoria echipei noastre este 
să validăm, dacă se poate spu
ne așa, resursele recunoscute 
ale școlii craiovene de fotbal, 
care a alimentat necontenit cu 
tinere talente echipa fanion a 
orașului, fără să fi reușit, insă, 
vreodată, să ciștlge măcar una 
din cele 46 de ediții ale cam
pionatului national de juniori. 
Altfel spus, mergem la Brașov 
hotăriți să aducem tricourile 
de campioni in vitrina clubului 
nostru. Ar fi o mare satisfac
ție, care ar incununa contri
buția ■«Băniei» în aria fotbalu
lui nostru, precum și exigenta 
cu care ne-am pregătit in ve
derea atacării vîrfului de pira
midă al competiției. Nu-mi fac 
iluzii că va fi un meci ușor. 
După informațiile noastre, 
Steaua, cu cîțiva internaționali 
in formație, Dicu, Deaconu și 
Cioacă, practică un fotbal ra
pid și eficace, cu o bună cir
culație a jucătorilor în teren. 
Se pare că principalul atu al 
bucureștenilor, dacă ar fi să 
comparăm protagonistele, con
stă in valoarea ridicată a am
bilor portari, Ene și Cioacă, 
demonstrată cu prisosință la 
-zona» de la Piatra Neamț, 
unde poarta Stelei a rămas ■"în
chisă». echipa neprimind gol. 
Argumentele noastre ? Maniera 
ofensivă de joc, capacitatea fi
zică generală, individualitățile 
formației, care se 
Papa, Girleșteanu, 
Predai".

numesc,
Mitriți,

0 • •

CLASAMENTUL
1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.
3.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

DINAMO 
Steaua 
Univ. Craiova
F.C. Bihor 
F.C. Farul 
Corvinul 
Otelul
F.C. Argeș 
F.C.M. Brașov 
Victoria

Cj.-Nap.
F.C. Inter
F.C. Olt 
A.S.A.
S.C. Bacău 
Sp. Stud. 
Flacăra
Rapid

5 n-a S3
3 73-12 S3
7 38-0 47

F.C. Argeș — Corvk• Partida
nul (pe teren 1—1) a tost omo
logată cu 3—0 in favoarea btaoe- 
dorcnilor.

spus că șl atunci Dinamo a ctș- 
tigat tot cu antrenorul Constan
tin Frățilă la conducerea 
că. De ce așa greu? l-am 
bat pe antrenorul recentei 
gătoare. Răspunsul a 
prompt și vizează în mare 
ră șl al doilea obiectiv al 
cerii, acela de „laborator*___
tru marea performanță: „In pri
ma parte a campionatului, am 
folosit, de regulă, următoarea 
formație: Tene (Stoian) — Ha- 
ralambie (Lascu), Bucur, Popes
cu, Grozea (Dumitrache) — A- 
lexandrescu, Stan, Oprean, Cbl- 
riță — Matache, Roșu. Tene a 
plecat la Moreni și a devenit
portarul-revelațle al returului.
Haralamblc și Popescu au fost 
transferați la Tg. Jiu. Oprean și 
Dumitrache la Focșani. Chiriță 
la Iași. Acestora Ii s-a adăugat 
Timiș, care a jucat și el in 
toamnă Ia speranțele noastre șl 
a devenit apoi titular la Flacă
ra. Au plecat, deci, șapte jucă
tori și n-a fost ușor să se for
meze din mers o echipă atlt de 
omogenă ca cea din toamnă. 
Iată șl formația care a trecut, 
totuși, prima linie de sosire : 
Crețulescu (Colceag) — Barariu, 
Bucur, Ghernescu (Colta). Gro
zea — Alexandrescu, Stan (Șer
ban), Jijie, Titeica — Matache, 
Roșu. De la echipa mare, doar 
Sabou, Matei și Dochia au Ju
cat citeva meciuri, greul ducta- 
du-1 grupul format din Gher
nescu, Barariu. Jijie, Alexandres
cu, Stan, Matache. Grozea șl Ro
șu, cu toții nu doar talentați. ci și 
... alergători de cursă lungă, adi
că jucători care au pus umărul, 
care n-au dat înapoi la greu, 
care — după eșecurile cu Steaua 
și Craiova — au strins din dinți 
șl au continuat lupta, deși ân 
simtit tot mai aproape pasul ca
dențat al celor de la Steaua, A- 
cum. la sfîrșit, ce să mai zie“ 
Mă bucur pentru acest titlu 1* 
fel de mult ca la primul, ciș- 
tigat cu Juniorii. în 1980. ca »■ 
celelalte trei care s-au lnterp»» 
intre victoria de acum noua am 
(victovia lui Mirea. Poplcu. Ba
laur, Mltracu) și succesul de atu 
al lui Bucur Crețulescu si al ce
lorlalți. Și mă bucur neutru Te
ne produs al clubului nostru, 
club care — prin antrenorii »ț 
conducătorii Iui - acordă 
atenția necesară propriei »epi 
nie»re. schimbului de mline.o.

Revenind la campionat, nu pu- 
tem încheia însă aceste orlme 
considerații fără a sublifnîa 81 
comportarea celorlalte două echi
pe de pe „podium*. Steaua (an
trenor î Teodor Anshelini) a for
țat la maximum. în retur. Dar, 
pierzînd la Galați, a ratat titlul 
La rindul el. Universitatea Cra
iova (antrenor : Nicolae zamfir 
în retur. Petre Petculescu în tur) 
a fost echipa care a dat culoare 
disputei. SI. după cum au afir
mat cel ce au văzut-o jucînd în 
retur, care a etalat cel mai spec
taculos fotbal. Un singur argu
ment aducem acum în sprijinul 
aces<tei idei î cele 98 de goluri 
marcate de echipa craioveană. 
Dar. asupra competiției vom mal 
reveni.

Laurențiu DUMITRESCU

tehnl- 
între- învSn- 
venit măsur 

întee- 
pen-
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NICOLAE CEAUSESCU REPREZENTATIVA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1) multi- 

inain-

tării socialiste și comuniste, 
împotriva bunăstării și in
dependenței poporului. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Nu doresc să mă refer 
alte probleme, deoarece 
face aceasta în cuvîntul 
de Încheiere.

Doresc. încă o dată, să 
prim mulțumirile mele pen
tru încrederea ce mî-o acor
dați și să asigur Comitetul 
Central, să asigur întregul 
partid și întregul popor că, 
dacă îmi vor acorda din nou 
încrederea, voi acționa, ca și 
pînă acum, cu întreaga forță 
pentru a asigura înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare a 
patriei noastre în perioada ur
mătoare pînă in anii 2 000, 
realizarea neabătută a Pro
gramului partidului de făuri-

Ia 
voi 

meu

ex-

re a societății socialiste i 
lateral dezvoltate și de 
tare spre comunism.

Pentru mine nu există 
va exista niciodată țel 
inalt. suprem, decit cauza so
cialismului, a comunismului, 
cauza bunăstării și fericirii 
poporului, a măreției sale, 
a independentei și suveranită
ții patriei noastre socialiste — 
Republica Socialistă România. 
(Aplauze și urale 
se scandează
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu,

și nu 
mai

I
puternice ; 
îndelung : 
P.C.R. !“, 

poporul !“, 
la al g 

XIV-lea Congres !“. într-o at- 
mosferă de puternică insufle- 
H-ra cî .cfrtn«3 iinîtat.A. fnt.î rpi i

Și 
reales

țire și strînsă unitate, toți cei 
prezențl în sală aclamă și o- 
vaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul său 
neral, tovarâșu 
NICOLAE CEAUȘESCU).

ge-
1

A CÎȘTIGAT „TROFEUL MĂRII NEGRE" DE LA VARNA

LUCRĂRILE PLENAREI

La sfîrșitul săptămînii trecu
te s-a încheiat la Varna „Tro
feul Mării Negre" la handbal 
feminin, competiție organizată 
de forul de resort din Bulgaria. 
La startul întrecerilor s-au ali
niat reprezentativele Ceho
slovaciei. Franței, R.D. Germa
ne (tineret), României, U.R.S.S. 
(tineret), precum și cea a Bul
gariei.

La capătul unei evoluții de-a 
lungul căreia nu a cunoscut în- 
frîngerea, reprezentativa Româ
niei a cucerit primul loc în 
clasamentul final. Turneul de 
la Varna a însemnat pentru 
handbalistele noastre o etapă 
în cadrul ciclului de pregătire 
în vederea abordării cu succes, 
în luna decembrie, a Campio
natului Mondial de calificare 
în grupa valorică A din Dane
marca.

„Din dorința de a verifica 
potențialul întregului lot — ne 
spunea Dida Ioncscu. conducă
toarea delegației — antrenorii 
Bogdan Macovei și Gheorghe 
lonescu au fotoșit, de regulă, 
în prima repriză, «șaptele» de

bază, pentru Ca în partea a 
doua a fiecărui meci să rodeze 
și celelalte jucătoare. Din acest 
punct de vedere opinez că re
zultatele au fost cele scontate. 
Un bun randament — prntru a 
nu mă referi dccît la debutan
te — l-a dat Florica Ivan".

Iată rezultatele obținute de 
echipa țării noastre: 29—24 
(16—9) cu U.R.S.S. tinerei, 
30—19 (21—6) cu Franța. 28—25 
(19—12) eu R.D. Germană ti
neret, 28—22 (13—9) cu Ceho
slovacia (interlocutoarea apre
cia că în această ultimă parti
dă handbalistele noastre au 
făcut cel mai bun joc al lot 
din turneu) șl 28—27 (11—8) cu 
Bulgaria. Simpla parcurgere a 
rezultatelor întîlnirilor ne „spu
ne" că, dacă eficacitatea atacu
lui s-a ridicat la o ootă apre
ciabilă. apărarea, în schimb, 
s-a dovedit oarecum fragilă, 
primindu-se mult prea multe 
goluri. Handbalistele noastre și 
antrenorii lor au. deci obliga
ția de a lucra cu atenție și în 
această direcție, pentru că în
tre atac și apărare trebuie, să

existe o deplină concordantă 
La nivel maxim.

Organizatorii au oferit Evei 
Mozsi trofeul de cea mai teh
nică jucătoare. în timo ce Ma
riana Tircă a devenit golgeteră 
(39 de goluri înscrise).

Clasament final: 1. ROMA
NIA 10 p 2. U.R.S.S. 8 p. 1 
Bulgaria 6 p, 4. Cehoslovacia 
4 p. 5. Franța 2 p. 6. R.D. Ger
mană 0 p.

Ion GAVRILESCU

C.C. AL P.C.R
Eurobaschet 1989

(Urmare din pag. 1)

planului pe primele 6 luni ale 
anului și măsuri pentru înde
plinirea planului pe semestrul 
II și pe întregul an 1989.

5. Cu privire la proiectul 
Planului național 'unic de 
dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România 
în anul 1990.

Lucrările plenarei Comite
tului Central al partidului au 
fost marcate de un moment de 
profundă semnificație, trăit cu 
vibrantă emoție, cu legitimă 
mîndrie de toți cei prezențl.

In fața plenarei a fost pre
zentată propunerea Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind realegerea, Ia 
Congresul al XIV-lea al parti
dului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în suprema funcție 
de secretar general al Partidu
lui Comunist Român. Propu
nerea Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., pre
zentată de tovarășul Manea 
Mănescu, a fost primită cu 
imensă bucurie și satisfacție, 
cu nespus entuziasm.

Membrii Comitetului Cen
tral. ai Comisiei Centrale de 
Revizie a partidului, toți cei 
aflați în sală au aprobat, în- 
tr-o însuflețitoarc unanimita
te, ca tovarășul 
Ceaușescu, eminent 
revoluționar, patriot înflăcărat, 
ctitorul de geniu al României 
socialiste moderne, să fie pro
pus la Congresul al XIV-lea 
al P.C.R. pentru a fi reales în 
fruntea partidului nostru co
munist — forța politică con
ducătoare, nucleul vital al în
tregii societăți —, să conducă 
pe mai departe destinele po
porului român pe drumul lu
minos al socialismului și co
munismului.

In legătură cu propunerea 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., aprobată cu 
înflăcărare de participant!! la 
plenară, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarca tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost urmă
rită cu vie emoție și deosebit 
interes și subliniată în repeta
te rînduri cu puternice aplau
ze, urale șî ovații. Participan- 
ții la plenară au aclamat cu 
multă însuflețire, au scandat 
cu căldură numele partidului 
nostru comunist, al încercatu
lui său conducător.

Au urmat dezbaterile 
marginea problemelor înscrise 
Ia ordinea de zi.

Tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al 
guvernului, a prezentat plena
rei stadiul îndeplinirii planului 
pe primele 6 luni și măsurile 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe semestrul II și pe în
tregul an 1989.

In continuare, au luat
— uwauu rvtrcsvu, js

Ion Dincă, Mihai Marina, Nicu $5 
Ceaușescu, Iuliana Bucur, § 
Alexandrina Găinușe, Ale- 3
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in continuare, au luat cu- g 
vîntul tovarășii Barbu Petrescu, g

xandru Czege, Ion M. Nicolae, 0 
loan Foriș, Comei Pacoste,
Dumitru Constantin, Marin Ion, 
Ilie Matei, Eugeniu Rădulescu, 

- j Catană, Diamanta

Nicolae 
militant

pe

VICTORIA JUCĂTORILOR ATLETI,
1 ’

TEHNICI Șl EFICIENȚI

Gheorghe ___ ___________ _
Laudoniu, Ion Traian Ștefă- 
nescu.

Toți cei _ _____  ______
au subliniat deosebita însem
nătate pe care o are pentru 
partid, pentru destinul socia
list al patriei, realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția supremă de secre
tar general al Partidului Co
munist Român și au exprimat 
deplina aprobare față de ho- 
tărirca de a supune dezbaterii 
partidului și 
greșului al 
propunere, 
convingerea _____
tuturor fiilor țării că 
firea tovarăș 
Nicolae Ceaușescu in 
supremă de secretar 
ai Partidului Comunist______
opțiune politică de importanță 
fundamentală pentru prezentul 
și viitorul națiunii noastre, 
constituie cea mai sigură ga
ranție a înfăptuirii mărețului 
program al partidului, de dez
voltare economică și socială a 
patriei, de creștere continuă a 
bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor, de 
înălțare a României pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Vorbitorii șl-au exprimat 
deplinul acord față de docu
mentele supuse dezbaterii și 
s-au angajat, în numele co-

ce au luat cuvîntul
I
l

l

aprobării Con- 
XIV-Iea această 

A fost reafirmată 
nestrămutată a 

reînves- 
u 1 u i 
funcția 
general 
Român,

l

ă

muniștilor, al colectivelor de 
oameni ai muncii in care iși șî**** ■ xexsa ev* uiivii axa I ll
desfășoară activitatea, de a g 
realiza exemplar <
de dezvoltare economico-so- 
cială a tării și de ridicare 
necontenită a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporu
lui nostru, intîmpinînd cu 
succese tot mai însemnate 
Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român.

Lucrările plenarei continuă.

obiectivele J? 
nomico-so- î?
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l

Astăzi, 28 iunie, în jurul orei 11.00, posturile noastre de 

radio șî televiziune vor transmite în direct cuvîntarea 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, la încheierea lucrărilor Plenarei 
Comitetului Central al partidului.

5

g
g

In interval de numai două 
sâptămîni s-au desfășurat Cam
pionatele Europene de baschet 
pentru senioare (la Vama) și 
seniori (la Zagreb). Pentru 
prima dată, de mulți ani. la 
fete nu au evoluat jucătoare 
super-gigant, în schimb a im
presionat pregătirea atletică a 
finalistelor (8 echipe) in spe
cial a primelor patru clasate 
(1. U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 3. 
Bulgaria. 4. Iugoslavia) și mal 
cu seamă a baschetbalistelor 
cu talie între 1,85—1,93 m, îna
inte vreme lente, cu alergare 
greoaie. Apărarea om la 
om agresivă, lupta aprigă 
pentru recuperarea mingilor 
sub panouri, precizia aruncări, 
lor la coș, iată caracteris
ticile întrecerii feminine.

La băieți nu se mai punea 
problema taliei, gabaritului șl 
pregătirii atletice, aceste ele
mente fiind frecvente de mulți 
ani In baschetul european de 
valoare, așa cum s-a constatat 
și la Zagreb. Aici au apărut 
în plus înalta tehnicitate a „gl- 
ganților" și, mai cu seamă, pre
cizia aruncărilor la coș. uneori 
de-a dreptul uimitoare (în fi
nala dintre selecționatele Iu
goslaviei și Greciei învingăto
rii obținuseră un procentaj de 
71 la sută la aruncările din ac
țiune, cînd conduceau cu pes
te 30 de puncte la jumătatea 
reprizei secunde). Toată „tacti
ca" în atac a reprezentativelor 
clasate pe primele locuri (1. Iu
goslavia. 2. Grecia, 3. U.R.S.S.,

4. Italia) a constat în căuta
rea fracțiunii de secundă ne
cesară aruncării la coș. De alt
fel, în aproape toate meciuri
le s-au înregistrat procentaje 
de peste 50 la sută la aruncări
le din acțiune.

în aceste condiții, jocul pu
tea deveni simplist, lipsit de 
spectaculozitate. In realitate, 
dinamismul acțiunilor, virtuozi
tatea, subtilitatea șl fantezia în 
tehnică au fost frecvente, mai 
cu seamă în finala dintre e- 
chipele Iugoslaviei (cu o gene
rație nouă de baschetbalist! de 
excepție în frunte cu super- 
starul Drazen Petrovici: 1,93
m — 25 de ani) și Greciei 
(care prin calificarea în fina
lă. a confirmat în mare măsu
ră performanța din 1987. cînd 
a cîștigat locul I, la Atena). 
Mai mult chiar dealt la fete, 
apărarea în zonă a fost ca șl 
inexistentă. Sistemul de
fensiv om Ia om a fost exem
plificat în mod magistral de 
selecționata iugoslavă în finală, 
unde Nikos Gallis (1.83 m — 
32 de ani, 45 de puncte în 
semifinala cu echipa U.R.S.S.) 
a fost anihilat în mare măsură, 
iar Panagiotis Fassoulas (2.13 
m — 26 de ani) s-a văzut „șah- 
mat“ prin „capacele" lui Vla- 
do Divac (2,12 m — 21 de ani), 
Toni Kukoe (2,06 m — 21 de 
ani), Zarko Paspalj (2,06 m — 
23 de ani). Stojan Vrankovici 
(2,14 m — 25 de ani) ori Dino 
Radja (2,07 m — 22 de ani).

Dumitru STANCULESCU

START In TURNEUL DE TENIS
DE LA MMBIEDON

LONDRA 27, (Agcspres). în 
primul tur al turneai'ii de te
nis de la Wimbledon, favoritii 
au obtinut victorii scontate. 
Foarte pasionantă a fost întîl- 
nirea dintre Ivan Lendl si ve- 
nezueleanul Nicolas Perreira. 
Lendl s-a întrebuințat serios 
cîștigînd în... 5 seturi: 7—3, 
4—6. 6—3. 6—7. 6—1. Alte re
zultate: Becker — Shelton 6—1, 
6—4 7—6; Edberg — Pridbam
(Canada) 6—3. 6—4. 3—1; Wi- 
lander — Gustafsson 6—2. 6—2, 
6—2; Connors — Cerkasov 
6—3, 6—2. 4—6. 6—3: Bates
(Anglia) — Motta (Brazilia)
6- 7 6—1. 4—6, 7—6 6—3;
Chang — Scanlon 6—4. 6—3,
2— 6, 6—3: Gomez (Ecuador) — 
Lavalle (Mexic) 3—8. 6—4, 6—4,
7— 6; Zivojinovici — Jarryd
3— 6, 7—6 6—3, 6—0.

Din turneul feminin: Monica 
Seles — Brenda Schultz (O- 
landa) 7—6. 1—6. 6—4; Claudia 
Kohde — Nathalie Tauziat 
(Franța) 6—4, 6—2; Helena Su- 
kova — Monique Javer (An
glia) 6—4, 6—4; Natalia Zvere
va — Ronnie Reis (S.U.A.) 
6—2 6—0.

PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM | Cursa des

fășurată pe circuitul de la Ja- 
rama (Spania) a fost cîștigată da 
pilotul francez Jean-Louls Schles- 
ser („Mercedes”) cu o medie 
orară de 139,719 km. Pe locul doi 
s-a clasat olandezul Jan Lam
mers („Jaguar").

BOX • Americanul Charles 
Williams și-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria se
migrea (versiunea I.B.F.), învin- 
gîndu-1 prin abandon în repriza 
a 11-a, pe compatriotul său Bo
bby Czyz, în meciul disputat la 
Atlantic City (New Jersey).

ÎNOT • La campionatele R.F. 
Germania, desfășurate Ia Dort
mund, Andreas Schadt a cîștigat 
proba de 100 m liber cu 50.77. 
iar Frank Hoffmeister s-a cla
sat pe locul întîi la 200 m spate 
în 2:01.53. Rezultate din con
cursul feminin: 200 m liber: 
Stephanie Ortwlg — 2:01. 200 m 
spate: Marion Zoller — 2d 8.44; 
200 m mixt: Alexandra lianei — 
2:19,02. La Campionatele Euro- 
ne (ediția a 19-a) care se vor 
desfășura în perioada 1-—20 au
gust la Bonn, R. F. Germania va 
fi reprezentată de 37 de sportivi: 
16 în probele feminine șl 22 la 
masculin.

DE LA O ȘTIRE LA ALTA
CITEVA amănunte, după ter

minarea campionatelor din Spa
nia șl Italia.
• DECI, REAL MADRID a CÎș- 

gat din nou campionatul (pentru 
a 24-a oară !) și este pe punctul 
de a cuceri șl Cupa, în finala cu 
Valladolid, care este programată 
vineri, în capitala Spaniei. Ibe
ricii vor fi prezențl în cupele eu
ropene cu 6 fomații : Real în 
C.C.E., Valladolid, Împreună cu 
F. C. Barcelona (cîștigătoarea ul
timei ediții a Cupei Cupelor) în 
C 2, Iar Valencia, Atletico Madrid 
șl Beal Zaragoza în C 3. Din 
prima ligă au retrogradat pînă 
acum Murcia și Elche. Alte două 
vor fi cunoscute în urma meciu
rilor de baraj dintre Majorca 
(liga a doua) — Espanol și Be
ds Sevilla — Teneriffe (liga a 
doua). Partidele sînt programate 
la 28 Iunie și 2 iulie. învingă
toarele (după cele două manșe) 
vor activa tn prima divizie. 
• tN ITALIA, Internazionale a 
cîștigat pentru a 13-a oară pri
mul loc în campionat, cu un nu
măr record de puncte (58). Ea 
va fi prezentă tn C.C.E. alături 
de A. C. Milan (deținătoarea

trofeului). In Ci va lua startul 
Napoli (sau Sampdoria). Finala 
(meci retur) dintre Sampdoria șl 
Napoli va avea loc miercuri, la 
Milano, deoarece stadionul de la 
Genova este în transformare. (In 
prima manșă, Napoli a cîștigat 
cu 1—0). In C 3 vor evolua 
Sampdoria (sau Napoli), Juven
tus, Atalanta și cîștigătoarea 
meciului de baraj dintre Floren
tina șl Roma, ambele acumulînd 
34 de puncte în campionat. Am 
anuntat care sînt echipele re
trogradate : P“scara, Torino
(după 30 de ani din nou tn 
„B“ !), pisa și Como. Au pro
movat : Genoa, Bari, Udinese și 
Cremonese. Aceasta din urmă a 
cîștigat meciul de baraj cu 
Reggtna, după o partidă drama
tică desfășurată Ia Pescara 
(după 120 de minute scorul a 
fost egal : 0—0 ; în urma lovitu
rilor de la 11 m a cîștigat Cre
monese cu 4—3 t). In clasa
mentul golgeterllor : 1. Aldo Se
rena (Inter) 22 goluri, 2. Marco 
Van Basten (Milan) și Careca 
(Napoli) ambii cu cite 19.„ 
Citiva autori de goluri din ul
tima etapă : Van Basten 2 tu

nul din penalty) la Bologna, 
unde Milan a cîștigat cu 4—1 ; 
Mancini a semnat cele două 
puncte ale Sampdoriel cu Ce
sena (2—0) ; Michael Laudrup șl 
Barros (2) au fost autorii victo
riei obținute de Juventus In 
fața Veronel (3—0) ; Renica a 
înscris golul „de aur“ din pe
nalty, pentru Napoli, Ia Como j 
pentru Roma în partida cu Ata
lanta (2—1), au marcat Giannini 
și Rudi Voller. In partida inter- 
Fiorentina (2—0) vest-germanul 
Lothar Matthăus a fost eliminat 
din joc In mln. 30, pentru lo
virea intenționată a unui adver
sar. • FINALA CAMPIONATU
LUI statului Rio (Brazilia) : Fla- 
mengo — Botafogo 1—0 (0—0). A 
înscris Mauricio (mln. 57). • LA 
EREVAN, tntr-0 partidă jubilia
ră, o selecționată a foștilor in
ternaționali sovietici a dispus cu 
3—2 (1—0) de o reprezentativă a 
Europei. Au marcat : Soloviov 
(2), Maximenkov, respectiv Van 
der Kerkof șl Lubanskl. La 28 
Iulie, va avea loc un alt meci 
jubiliar, cu prilejul retragerii 
din activitatea competițlonală a 
Iul Blohin. Partida se va des
fășura la Kiev, între Dinamo 
și o selecționată internațională 
din care vor face parte, dună 
toate probabilitățile Zenga. Vialli, 
Kempes, Van Basten, Gullit, R. 
Koeman, Pfaff ș.a.

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFELD
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