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A 65 DE ANI DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN
La București a avui loc. joi, 

-adunarea solemni organizați 
de C.C. al P.C.R. cu prilejul 
aniversării a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist 
Român.

Miile de participanti la adu
narea solemni au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului o entuzi
astă primire. Cei prezenti în 
marea Sală a Palatului Repu
blicii au ovaționat îndelung 
pentru partidul nostru comu
nist si secretarul său general, 
pentru eroicul popor român, 
pentru patria socialistă.

Desfășurată în această me
morabilă zi de 8 Mai, mereu 
vie in conștiința poporului 
nostru, adunarea s-a constituit 
intr-un moment vibrant, 'înăl
țător. expresie a omagiului 
profund pe care întreaga tară 
il aduce Partidului Comunist 
Român, continuatorul celor mai 
înaintate tradiții revoluționare 
ale clasei muncitoare, ale maselor 
largi populare, stegarul si con
ducătorul neînfricat al luptei 
partidului oentru înfăptuirea 
idealurilor supreme de liber
tate si dreptate socială, de in
dependentă si unitate naționa
lă. oentru triumful socialismu
lui si comunismului pe pămin- 
tui României.

In această ambiantă sărbă
torească, in uratele și ovațiile 
participantilor. in prezidiul a- 
dunării solemne, alături de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. au 
luat loc membri si membri su- 
pieanti ai Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R. membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, conducă
tori ai organizațiilor de masă 
și obștești, ai unor instituții 
centrale unități economice, 
secretari ai comitetelor de 
partid din mari întreprinderi, 
oameni ai muncii din Capitală.

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

Adresindu-se celor prezenti, 
tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a spus :

„Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe. stimați 
tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți să 
declar deschisă adunarea so
lemnă consacrată mărețului 
jubileu al împlinirii a 65 da 
ani de glorioasă și eroică exis
tentă a Partidului Comunist 
Român, moment de Însemnăta
te excepțională in Istoria 
multimilenară a patriei, in via
ța poporului nostru.

Cu sentimente de legitimă 
mindrie. de cea mai înaltă vi
brație patriotică, de aleasă 
stimă și profund respect, eu 
nemărginită bucurie salutăm 
prezența la această adunare 
solemnă a conducătorului iubit 
al partidului și statului, a emi
nentului luptător și patriot 
comunist, marele Erou al 
națiunii noastre, militant de 
frunte al mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale, 
care iși consacră eu exemplar* 
dăruire intensa si ampla ac
tivitate revoluționară de peste 
cinei decenii înfăptuirii eelof 
mai scumpe năzuințe de drep-

fPartidul reprezintă astăzi centrul vital a! 

întregii națiuni, el este conștiința revoluțio
nară a poporului nostru, de la care radiază
energiile creatoare ale întregii națiuni și 
care luminează calea spre înaltele piscuri
ale civilizației comuniste.

N/COLAE CEAUȘESCU

late socială, de libertate și 
progres, de pace ale poporului 
român, înțelegere și colabora
re intre toate națiunile lumii 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Salutăm, totodată, cu căldu
ră și profund respect pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, mi
litant de frunte al partidului 
și statului, savant de largă re
cunoaștere internațională, care, 
prin întreaga sa activitate, a 
adus și aduce o contribuție de 
seamă la elaborarea și înfăp
tuirea programelor de dezvol
tare economico-socială * pa
triei, la avintul fără precedent 
al științei, invățămintulul și 
culturii în patria noastră.

Adresăm, de asemenea, un 
salut călduros celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului, membrilor corpului di
plomatic, tuturor participanților 
la această adunare solemnă.

Stimați tovarăși,
Omagiind cu deosebită satis

facție, cu adincă simțire pa- 
iriotică lungul drum de lupte 
și victorii, de slujire cu ne
țărmurit devotament a intere
selor supreme ale tării și po
porului, ale socialismului pe 
pămîntul patriei șl, îndeosebi, 
măreața epocă deschisă de 
Congresul al IX-lea, asociem 
in mod firesc marile înfăptuiri 
din acești 21 de ani de uriașa 
contribuție șl rolul hotăritor al 
neînfricatului revoluționar co
munist, de puternica persona
litate a celui care a conferii 
partidului tinerețe veșnică, ■- 
uitate de granit, vigoare șl 
minunată perspectivă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In această zi de mare sărbă
toare, atît de scumpă inimilor 
șl conștiințelor noastre, tuturor 
fiilor patriei, en deosebită sti
mă, prețuire și profund respect 
adresăm rugămintea ea la a- 
du narea solemnă consacrat* 
aniversării a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist 
Român să Ia envintul secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu*.

întâmpinat cu deosebit* căl
dură și însuflețire, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, (Reședințele 
Republicii Socialiste România.

Cuvlntarea tovartșulul 
Nicolae Ceaușescu a fost urmă
rit* eu deosebit Interes si de
plini aprobare, eu profund*

satisfacție și mindrie, fiind 
subliniată, in repetate rinduri, 
cu puternlee aplauze, urale și 
ovații.

In Încheierea adunării, au 
răsunat acordurile vibrantului

clntec „■ scris pe Tricolor 
unire !“.

Un grup de pionieri și șoimi 
ai patriei au urcat la tribună 
și an oferit, eu emoție 
șl caldă afecțiune, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei 
Elena Ceaușescu, buchete de 
flori.

Adunarea solemnă consacra
tă sărbătoririi mărețului jubileu 
a pus in lumină unitatea de 
nezdruncinat a Întregului popor 
în jurul partidului. al 
secretarului său general, sen

timentele de nețărmurită dra
goste, prețuire și recunoștință 
față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, holărirea 
fermă a tuturor cetățenilor 
patriei de a urma neabătut 
eroicul nostru partid comunist, 
de a acționa in strînsă unitate, 
cu răspundere și abnegație 
pentru Înfăptuirea Importante
lor obiective stabilite do 
Congresul al XIII-lea al P.C.R* 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a țării, pentru Înflo
rirea României socialiste.

TELEGRAMĂ ADRESATĂ TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
Mult iubite și stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
comandant suprem al Forțelor Armate,

La cea de-a 65-a aniversare a făuririi Parti
dului Comunist Român, conducătorul încercat 
al poporului in marile sale bătălii pentru 
lichidarea exploatării și asupririi, transforma
rea revoluționară a societății românești și 
triumful cauzei socialismului si comunismului, 
fotbaliștii și tehnicienii echipei „Steaua* iși 
îndreaptă gîndurile de profundă prețuire si 
nemărginită recunoștință către gloriosul nostru 
partid, către dumneavoastră, conducător încer
cat al României socialiste, fiul cel mal drag 
al tării, strălucit Erou intre eroii neamului. 
Înflăcărat patriot revoluționar, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane.

Pentru noi sportivii militari, ca si pentru 
armata tării si întregul nostru popor, 
aniversarea făuririi Partidului Comunist 
Român a constituit un minunat prilej de a 
cinsti acest glorios Jubileu cu rezultate deo
sebite. Cu inimile pline de bucurie si de 
satisfacția datoriei implinite, vă raportăm, din 
orașul Sevilla, locul natal al împăratului 
Traian, că mobilizați puternic de inflăcăratele 
îndemnuri cu care i-ati încurajat Întotdeauna 
pe sportivi, de a lupta fără preget pentru 
gloria culorilor patriei, de prețioasele orientări 
și indicații cuprinse In Mesajul pe care l-ați 
adresat Conferinței pe tară a mișcării sportive, 
in urma unor întreceri pline de dăruire M 
abnegație, am reușit să Învingem in cea mai 
grea competiție continental* de club si a* 
ciștigăm Cupa Campionilor Europeni, perfor
mantă fără precedent in Istoria fotbalului 
romanesc. Această mare victorie sportiv* o 
dedicăm Împlinirii a șase decenii «t jumâtat* 
de existentă eroici a Partidului Comunist 
Român, conducătorul Înțelept al poporului, 
centrul vital al națiunii noastre socialiste.

Ne facem o datorie de onoare sl conștiință 
din a exprima si de această dat* prinosul 
recunoștinței noastre fată de dumneavoastră. 
Omul si Revoluționarul Patriot can. fin ara 
tinereții, v-ați consacrat întreaga activitate 
luptei neînfricate Împotriva fascismului, revi
zionismului M războiului, atl militat pentru 
unirea tuturor forțelor progresist*. antifascist* 
6t democratice In scopul înfăptuirii idealurilor 
șt aspirațiilor suprem* al* poporului, pentru

binele șt fericirea patriei, pentru cauza socia
lismului și păcii.

In același timp, aducem un fierbinte 
omagiu tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om politic șl de 
stat, savant de renume mondial pentru 
remarcabila contribuție la elaborarea si 
transpunerea in viață a politicii partidului, la 
Înflorirea invățămlntulul si culturii tn patria 
noastră, 1* creșterea prestigiului internațional 
al științei românești.

Prețuind grandioasele realizări pe care țara 
noastră le-a dobindit in anii revoluției și con
strucției socialiste, cu deosebire tn perioada 
inaugurat* de Congresul al IX-lea al parti 
duiui, de clnd prin voința unanimă a poporu
lui ați tost ale* la ctrma destinelor națiunii 
române, șl noi, sportivii militari, vi adresăm 
Întreaga noastră gratitudine pentru preocu
parea permanent* pe care o manifestați tn 
ceea ce privește crearea celor mai bune posi
bilități de afirmare a activității sportive, asi
gurarea sănătății, vigorii șl vitalității poporu
lui român. Datorăm succesele obținute pin* 
acum, victoria tn Anala Cupei Campionilor 
Europeni, grijii deosebite a partidului, a dum
neavoastră personal pentru crearea celor mai 
bun* condiții de muncă șl viață, bogatei baze 
material* pus* la dispoziție mișcării sportive, 
•L in acest cadru și Clubului „Steaua*. Pentru 
toate acestea, v* rugăm să primiți, mult iu
bit* șl stimat* tovarăș* comandant suprem, 
cele mai profund* mulțumiri.

La acest eveniment aniversar de mare vi
brație patriotic* ne retnnoim tați de dum
neavoastră. mult iubite si stimat* tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, angajamentul solemn de a 
ne mențin* la Înălțimea prestigiului p* car* 
ț-am cucerit, d* a aduce noi și frumoase ir- 
Mnxi fotbalului românesc, de a ridica pe noi 
cuhni, Împreună cu celelalte secții ale clubu
lui nostru, sportul d* performanță, prin spo
rire* medaliflo* șl titlurilor cucerite fn com- 
P*tițil intern* șl internaționale, pentru gloria 
sportul*! șt măreți* scumpei noastre patrii — 
Republica SodaHată România.

ECHIPA DE FOTBAL A CLUBULUI SPORTIV AL ARMATEI „STEAUA"



9 Mai Ziua Independenței,
PUNCT FINAL IN DIVIZIA A L

Politehnica București — campioană abso

Ziua Victoriei (prin telefon). 
Diviziei A la șah 
in seara zilei de

MOMENTE ISTORICE
ÎN DEVENIREA TĂRII

o

Pentru poporul român. ziua de 9 Mai 
• ti de sărbătoare d de mindrie patrio
tică. ai de Istorie glorioasă eu dublă 
semnificație, aducătoare aminte de fap
te mărețe implinite cu multe si indir- 
ilte eforturi, eu impresionante sacrificii 
fi Jertfe, generate de idealuri scumpe, 
nerene. care l-au definit de veacuri fi
ința. existenta. Istoria: propășirea ca 
națiune liberă, suverană si independentă.

In această memorabilă zl. Înscrisă a- 
dînc. ca permanentă In conștiința nea
mului nostru si tn istoria-1 milenară, 
poporul nostru realiza, cu 109 ani In 
urmă — prin bărbăție si eroism făiă 
seamăn, prin greul tribut de singe al 
bravilor Iul fii — unul dintre marile 
sale deziderate. Independenta de stat a 
României, proclamată la 9 Mai 1877. In
dependenta. acest ideal scump, ce stă
tuse alături de cel al Unirii pe steagul 
de luptă al revoluționarilor de la 1848, 
a fost etstigată pe deplin pe timpul de 
luptă împotriva stăpiniril otomane, nrin 
strălucite fapte ale armatei române, 
sprijinită de întregul popor.

Prlntr-o simbolică coincidentă. după 
aproape șapte decenii ziua de 9 Mal isi 
îmbogățea semnificația Istorică In viata 
poporului nostru, care, alături de cele
lalte ponoare doritoare de libertate, tră
ia marea zl a Victoriei asupra celui 
mai crtncen flagel al secolului nostru, 
fascismul hitlerlst generatorul celei mal 
mari conflagrații mondiale. Pagini stră
lucite de vitejie au Înscria românii. In 
istoria națională st universală. In lupta 
Împotriva cotropitorilor hltleristl. pen
tru eliberarea gliei strămoșești ai a al
tor țări fl popoare subjugate, aduetn- 
du-sl o contribuție de primă însemnă
tate la victoria finală • coaliției anti- 

^hltlerlste. victorie eonsfisțltă te 9 Mai

1945. In această uriașă luptă, in mobili
zarea forțelor întregii noastre națiuni 
un rcl esențial l-a avut Partidul Comu
nist Român, exponentul cel mai fidel 
al năzuințelor de dreptate, libertate, in
dependență ale poporului, al celor mai 
progresiste idealuri ale vremii. Condu- 
cînd cu iscusință si clarviziune revoluția 
de eliberare socială si națională, anti? 
fascistă si antiimperialistă din august 
1944. partidul comuniștilor s-a constituit 
intr-un adevărat nucleu in jurul căruia 
S-au grupat cele mal largi categorii so
ciale In lupta pentru eliberarea patriei, 
pentru transformarea' ei revoluționară. 
Actul istoric de la 23 August 1944. arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, .* 
dus Ia cucerirea adevăratei independen
te a patriei, la transformarea revoluțio
nară a României. Masele populare și-au 
dobîndit. eu arma In mină, dreptul la 
libertate si neatirnare. dreptul de a fl 
stăpine pe bogățiile naționale, de 
făuri destinele potrivit intereselor si 
piratiilor proprii*.

Sărbătorind astăzi 
flăcărare patriotică 
te de răscruce in, 
Ziua Independentei
poporul român, pe deplin liber, indepen
dent si suveran, trăind o epocă de mart 
Împliniri, de istorice realizări pe tărl- 
mul vieții sale materiale si spirituale, 
aduce un Înalt omagiu Înaintașilor, 
luptei tor plină de jertfe pentru împli
nirea viselor tale de veacuri, partidului 
comuniștilor, eare-1 călăuzește spre noi 
ri impresionante victorii ta eforturile 
sale de înflorire continuă a patriei, de 
bunăstare ri fericire pentru toți fiii sil. 
tntr-e lume e păcii ai înțelegerii Intre 
nattani.

BUZIAȘ, 8
Campionatul 
s-a încheiat.
Joi, cu victoria formației Poli
tehnica București, care cuce
rește titlul republican la echipe 
mixte. în lotul noii campioane 
au evoluat M. Ghindă, Val. 
Stoica, Th. Ghițescu. M. Marin, 
Tr. Stanciu. Dr. Dumitrache, D. 
Drimer, O. Berechet — la băieți; 
Marina Pogorevici. Elisabeta 
Polihroniade, Eugenia Ghindă 
— la fete ; Gr. Călinescu, D. 
Vlad, Raluca Stegăroiu, Nico- 
leta Mustețea — la Juniori- 
junloare.

Iată ordinea clasamentului 
final : 1. Politehnica București 
33 p, 2. I.T. București * . . ~
A.E.M. Timișoara 27 p, 4. Elec
tromotor Timișoara 17 
Universitatea București .. 
Politehnica Iași 14 p, 7—8. Me-

n p. s.
P, 8-

16 p. 6.

talul București si Petrolul 
Ploiești — 13 p, 9. Mecanică 
fină București 12 p, 10. Voința 
Rffl. Vîlcea 9 p, 11. Calculatorul 
București 7 p, 12. C.S.M. 
Icctromctal Cluj-Napoca 4 
Ultimele trei formații vor re
trograda. locul lor fiind ocupat 
de ciștigătoarele seriilor Divi
ziei B : Otelul Galați, Automo
tor Timișoara șl Electromures 
Tg. Mureș.

In ultimele două runde s-au 
Înregistrat. în general, rezulta
tele scontate. Runda 10 : Voința 
— Mecanică fină 5,5—4,5; Elec
tromotor — Politehnica Buc. 
4—6 ; Petrolul — Electrometal
6.5— 3,5 ; A.E.M. — Calculatorul
7.5— 2,5 ; Universitatea — T.T.B. 
6—4 ; Metalul — Politehnica 
Iași 3,5—6,5. Runda 11 : Meca
nică fină — Electromotor 5—5 ; 
Politehnica Buc. — Petrolul 7,5—

E- 
P.

2,5; Elect 
3—7 ; Cal 
tatea 4,5— 
5,5—3,5 ; ( 
Voința 6-

La mas 
asemenea 
cu 47 p, 
P și I.T. 
pe podim 
(Dana Ni 
dita Chir 
nica Buc. 
14 p. La 
București 
dulescu. 
A. Birer). 
13 p.

Foarte 
misiune 
compusă 
Alexe, C. 
D, TopcI

După turneele de calificare pentru C. E. de b

FETELE ȘI-AU VALORIFICAT POȚI

a-fl
*8-

în-cu Însuflețire si 
cele două evenimen- 
devenirea tării — 
,1 Ziua Victoriei —

BĂIEȚII AU JUCAT SUB AȘT

PROGRAMUL TURULUI CICLIST 11 «CCI

AL ROMÂNIEI, EDIȚIA A 24-a

Două din cele patru echipe 
naționale de baschet ale tării 
noastre — cele de Junioare fi 
de juniori — au susținut exa
menele turneelor de calificare 
pentru Campionatele Europene 
respective, urmînd ca selecțio
natele celelalte să la parte la 
Întreceri intre 15—26 mai (se
niorii) șl 12—14 septembrie (se
nioarele). Dintre cele două re
prezentative, eea de junioare 
șl-a Îndeplinit obiectivul, ob- 
țlnind — in turneu] desfășurat 
la Budapesta — promovarea in 
turneu] final al Campionatului 
European (16—30 iulie). Tinere
le noastre baschetbaliste au 
avut o prestație bună, datori
tă căreia au obtinut in primul 
meci o prețioasă ($1. pini la 
urmă, decisivă) victorie in fața 
teSecționatd Bulgariei (79—73), 
alcătuită din jucătoare eare se 
pregătesc de multă vreme îm
preună «i eare vor constitui 
baza echipei pentru Olimpiada 
din anul 1988. Secretarul res
ponsabil al F.R. Baschet Se
ria Satmart ne-a relatat unele

interesante amănunte in legă
tură cu comportarea formației 
române : .^Apărarea foarte *• 
gresivă, ritmul permanent alert 
șl buna pregătire fizică au de
terminat succesul sportivelor 
pregătite de antrenorii Hor’a 
Pop șl Adrian loan. Cele mal 
bune jucătoare au fost Aurora 
Dragoș (al cărei progres este 
remarcabil ; in meciul eu Bul
garia a înscria 23 de puncte fi 
a anihilat-o pe Polina Țekova 
— 1,90 m). Gabriela Petre (eu 
pregătire tehnlco-tactică depli
nă), Tunde Enyedi, Elena Va- 
sile (conducătoare de joc eare 
au Impus un tempou rapid si 
eare eu realizai multe Inter
cept! I), Roxana Ștefan și An- 
toaneta Barbu. Au mai fost 
folosite : Iulia Alioman, Ana- 
maria Gera. Erzsebei Bemad și 
Ildiko Manasses (ultima 
deatîndu-se după partida 
Bulgaria)*.

Trerfnd la juniori, eare 
ratat ealifiearea, trebuie 
că șl ei au avut posibilitatea 
de a se clasa pe unul din pri-

restant la handbal Bascului (Divizia A)

DINAMO BUCUREȘTI - H. C. MINAUR BAIA MARE (11-8)
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A fost definitivat programul 
celei de-a 24-a ediții ■ Turului 
României la ciclism. Organizată 
de Federația Română de Ct- 
Hsm, ziarul „Sportul* ei AJ8. 
loto-Pronosport. importanta 
competiție este concepută pe 
măsura posibilităților actuale 
ale secțiilor de ciclism din aso
ciațiile și cluburile sportive din 
întreaga țară, cărora te sînt 
create condițiile necesare de 
participare, de afirmare. Îndeo
sebi pentru tinerele talente 
promovate In ultimul timp.

Cea de-a 24-a ediție începe 
duminică 81 august și se va în
cheia după e săptămînă, la 7 
septembrie, In Capitală.

Programul pe etape va fl 
următorul :

— duminică 31 august, etapa 
I. BUCUREȘTI — BUZĂU — 
FOCȘANI (175 km).

— luni 1 septembrie, etapa a 
Il-a, FOCȘANI — BACĂU — 
P. NEAMȚ (116 km) ;

— marți 2 septembrie, etapa 
a ni-a. PIATRA NEAMȚ — 
BICAZ — VATRA DORNEI 
(150 km) ;

— miercuri 3 septembrie, eta
pa a IV-a. VATRA DORNEI — 
BISTRIȚA (80 km) ;

— joi 4 septembrie, etapa a 
V-a, BISTRIȚA — DEJ — 
CLUJ NAPOCA (120 km) ț

— vineri 5 septembrie, etapa 
■ VI-a, CLUJ NAPOCA — 
TURDA — ALBA IULIA (115 
km) ;

— simbătă 6 septembrie, eta
pa a VH-a, ALBA IULIA — 
6IBIU — CĂLIMĂNEȘTI (160 
km) ;

— duminică 7 septembrie, eta
pa a VIII-a, CĂLIMĂNEȘTI — 
RM. VÎLCEA — PITEȘTI — 
BUCUREȘTI (175 km).

★

Au fost desemnați campionii 
municipali la ciclism : CON
TRATIMP INDIVIDUAL, se
niori — Cristian Neagoe 
(Steaua), juniori mari — Ni- 
eolae Pătrașcu (CSȘ 1), juniori 
mici — Adrian Radu (Voința) 5 
6EMIFOND — Alexandru Ion 

(Steaua), juniori mari — Sie- 
llan Anton (STIROM), juniori 
miel — Alexandru Ivan (CSȘ 
1), CONTRATIMP ECHIPE — 
Steaua (C. Neagoe. AL Ion. C. 
Papa, Gh. Vaslllu).

*
După desfășurarea a patru 

etape (două la Ploiești fi două 
la București) situația in cea de-a 
XlX-a ediție a „Cupei Ora
șelor*, competiția tradițională 
pentru tinerii cicliști, care de
semnează pe campionul de 
mare fond al tării, este urmă
toarea :

INDIVIDUAL : 1. Marian Tîr- 
lea (Ploiești) 5.48:12. 2. Uviu 
Suciu (Brașov) la 1 secundă. 3. 
Constantin Stan (Brașov), 4. 
Petre Șanta (București), ambii 
la 18 secunde, 5. Wilhelm Gross 
(Brașov) la 19 secunde. 6. So
rin Moldoveanu (București) la 
23 sec.

ECHIPE : 1. Selecționata Plo
iești 18.20:39, 2. Sel. București, 
același timp, 3. Sel. Brașov la 26 
sec., 4. Sel. Cluj Napoca la 
1:42 min., 5. Voința București 
la 4:57 mln., 6. Sel, Arad la 
13:48 mln.

Horațiu SIMA

• ClȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 2 MAI 1986. Cate
goria 2 : 1 variantă 100% a 
17.700 lei gi 12 variante 25% a 
4.425 lei ; categoria 3: 22.50 
variante a 3.147 lei ; categoria 
4 : 42 variante a 1.686 lei ; ca
tegoria 5 : 129,50 variante a 
547 lei ; categoria 6 : 276 var
iante a 257 lei; categoria X: 
1.517,15 variante a 100 lei. Re
port Ia categoria 1 : 460.385 lei.
• ClȘTIGURILE TRAGERII

LOTO DIN 27 APRILIE 1988. 
FAZA I — categoria 1 : 1 va
riante 25% — autoturisme Dacia 
1300 ; categoria 2 : 9,25 variante 
a 5.665 M i categoria 3 : 13,50 a

Joi după-amiază, in Sala 
Floreasca din Capitală s-a dis
putat ultima dintre partidele 
restante ale Diviziei A ta 
handbal masculin datorate par
ticipării echipelor Steaua fi 
H.C. Minaur Baia Mare în Cupa 
Campionilor Europeni și, res
pectiv, Cupa Cupelor. S-au în- 
tîlnlt de această dată DINÂMO 
BUCUREȘTI, lidera clasamen
tului, și H.C. MINAUR BAIA 
MARE. Scor : 22—22 (11—8),
după un meci cu destule faze 
spectaculoase la ambele porti. 
Dinamo ia repede conducerea 
cu 2—0 (min. 4) prin golurile 
înscrise de Jianu. Este apoi 
rindul băimărenilor să treacă 
ta conducere (așa cum o vor 
mai face de patru ori în prima 
repriză și de Încă șase ori după 
reluare) prin M. Voinea, de 
două ori din 7 m. Marta și 
Covaciu. Dogărescu și Bedivan 
înscriu succesiv și tabela de 
scot indică 4—4, min. 12. Din 
nou M. Voinea transformă o 
aruncare de la 7 m și apoi în
scrie un gol in stil propriu 
— cu efect de pe extremă — 
și: 4—6. Dogărescu și Durău 
restabilesc egalitatea. Era mi
nutul 18. Din acest moment, 
elevii antrenorilor Chită Lieu

ADMINISTRATA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
IJM1 lei ; categoria 4 : 15,50 a 
1.476 lei ; categoria 5 : 133,25 a 
398iei;categoria•: Ml a 317 lei ; 
categoria X : 1439,75 a 10O lei. 
Bepoi ‘ la categoria 1 : 342.385 lei. 
FAZA a n-a — categoria H : 1 
variantă 100% a 10.000 lei, ta ca
drul căreia o excursie de un loc 
ta U.R.S.S. șl diferența ta nu
merar și f variante 25% a 3.500 
lei • categoria I : 19 variante 25% 
a 1.250 lei ; categoria J : 40 a 
1.900 iei ; categoria K : 11445 a 
500 lei ; categoria L : 513 a 100 
lei. FAZA a m-a — categoria M: 
1 variantă 100% — autoturism Da
cia 1.300 și 4 varianta 25% a 
17.500 lei ; categoria N : I varian
te 100% a 24.193 lei, In cadrul că
rora o excursie de două locuri 

fi Valentin Samungi joacă din 
ee in ce mai bine, mai ales In 
apărare, șl numai forma bună 
(din nou) a portarului Mircea 
Fetran face ca scorul «ă nu ia 
proporții, prima repriză termi- 
nîndu-se cu un avantaj de trei 
goluri in favoarea dinamovlș- 
tilor. Imediat după pauză. Do
gărescu mărește avantajul bucu- 
reștenilor la patru goluri (12— 
8, min. 31). cri mai mare din 
acest meci, dar handbaliștii an
trenați de Lascăr Pană și Pe
tre Avramescu nu se împacă 
cu situația înscrisă pe tabela 
electronică, înscriu de cinci ori, 
față de numai o reușită a gaz
delor și astfel scorul devine 
13—13 (min. 35), apoi 14—14 
(min, 37), 15—15 (min. 40). La 
acest scor, băimărenii apasă pe 
accelerator. Măricel Voinea În
scrie goluri deosebit de specta
culoase, dar Dogărescu și Gra- 
bovschi îl imită și : 17—17, 
min. 48. Doru Porumb preia 
conducerea pentru oaspeți. In 
min. 48, în Inferioritate — M. 
Voinea eliminat pentru protes
te, apoi arbitrii îl elimină și pe 
Boroș 2 minute și, în inferior- 
ritate de doi jucători, tot oas
peții înscriu prin același Po
rumb. în două faze anterioare, 

ta U.R.S.S. șl diferența ta nume
rar șl 9 variante 25% a 5.048 lei; 
categoria O : 10 variante 100% a 
1.913 lei, ta cadrul cărora o ex
cursie de un loc ta U.RJS.S. și 
diferența In numerar șl 38 varian
te 25% a 2.228 lei ; categoria P : 
81 a 2.091 lei ; categoria R : 172,50 
a 982 lei ; categoria S : 322 a 300 
lei ; categoria T : 1.262,25 a 200 
lai ; categoria U : 2.945,50 a 100 
lei. Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit participanților : Popescu 
Valerlu din București (Ia catego
ria M). Cioroba Maria din Mo
roni șl Niculae Mari* din Bucu
rești (la categoria 1).
• INCA DOUA ZILE la dispo

ziția participanților pentru pro
curarea biletelor la TRAGEREA

Petran a fost din nou excelent. 
DinamoviștU egalează In min. 
53. Jocul capătă nerv, ambele 
echipe aruncă în luptă ultime
le resurse. Petzan apără tot și 
după 21—19, min. 55, pentru Mi
naur. M. Voinea parcă nu vrea 
să mărească avantajul la trei 
goluri, tace o angajare pe se
micerc total neinspirată, con
traatac bucureștean si Dogă
rescu înscrie și apoi tot el adu
ce egalarea : 21—21. min. 57. 
Cu două minute înainte de 
fluierul final, băimărenii iau 
din nou conducerea — 22—21,
min. 58 — prin M. Voinea care 
transformă impecabil o arun
care de Ia 7 m și tind nu mai 
erau decît 86 de secunde de 
joc, George Dogărescu egalează, 
nici una dintre echipe nemai- 
riscind in continuare nimic. 
Au marcat : Dogărescu 1®, Du
rău 4, Bedivan 3, Jianu 3. Gra- 
bovschi 1 și Flanges 1, pentru 
bucureștenl, respectiv. M. Voi
nea 13, Porumb 3. Covaciu 2, 
Marta 2, Boroș 1 și Rădulescu 1. 
Au condus. în general bine, 
Gh. Șandor (Oradea) și N. Ian- 
en (Buzău).

Mihail VESA

EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES 
de duminică, 11 mal *.c., care o- 
feră șanse multiple de dștiguri, 
in autoturisme „Dada 1300-, ex
cursii in R.D. Germană fl im
portante sume de bani.
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri 9 mal, va avea loc 
ta București, In Sala duhului din 
etr. Doamnei nr. 2, cu Începere 
de la ora 15,50. Transmisia des
fășurării tragerii se va face la 
radio la ora 18,15. Numerele ex
trase vor fl radiodifuzate, de a- 
semenea, ia ora 23 pe programul 
L precum șl miine, joi, la ora 
8,55 pe același program. După e- 
fectuanea tragerii, va rula filmul 
artistlo „Grăbește-te Încet*. In
trarea liberă.



Pentru cei doi sportivi români

S-A DAT STARTUL 
ÎN C. E. DE JUDO

BELGRAD, I (prin telefon). 
La Sala Pionier din capitala 
Iugoslaviei au început întrece
rile Campionatelor Europene de 
Judo pentru seniori, ta actuala 
ediție fiind prezenti reprezen
tanți ai acestei discipline spor
tive din 25 de țări.
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Icare au Intrat în concurs In 
prima zi. Adrian Clinei (semi
grea) și Mihai Cioc (grea), tra
gerile la sorți au fost nefavora
bile. De pildă. reprezentantul 
nostru la categoria grea a Intrat 
în serie cu trei campioni euro
peni din ultimii ani. Astfel, 
pus in fața unor asemenea di
ficultăți, Mihai Cioc n-a mai 
reușit să se numere printre me- 
daliații competiției ca în edi
țiile anterioare. în primul meci, 
campionul nostru l-a tntîlnit pe 
Henry Stohr (R.D.G.) 
campion 
dintre cei 
pînă spre 
Cioc a 
adversar.
conducerea la puncte ___
Acest avantaj a fost decisiv si 
Stohr a primit victoria. în re
calificări, Mihai Cioc l-a Învins 
prin ippon în ultimele secunde 
ale intilnirii pe maghiarul 
Laszlo Tolnay, Jar apoi, in dis
puta cu actualul campion con
tinental, Grigori Vericev, re-I

I CUPA DA VIS

I
I
I
I
I

In Cupa Davis sînt progra
mate astăzi 11 meciuri dta ca
drul primului tur al sondor 
europene și tuiul doi al nonei 
asiatice: Turcia — Luxemburg 
(Izmir) Egipt — Malta (Cairo), 
Bulgaria — Cipru (Haskovo), 
Portugalia — Zimbabwe (Por
to). meciul Polonia — Fin
lande va avea fee ta 23—25 
mai. la Varșovia, ta sona A; 
Ungaria — Iran (W.O.), Nige
ria — Norvegia (Lagos), Irlan
da — Belgia (Dubita) ta sona 
B; Japonia — Taiwan, Hong 
Kong — HP. Chineză. Thai
landa — Indonezia. Coreea de 
Sud — Pakistan.

Echipa României va Juca ta 
sona A. cu Învingătoare» din 
meciul Polonia — FlnSanda.

R. FOTBAL
oscut că etapele programate ta 
: reprogramate astfel:

etapa a XXVn-a a Diviziei A 
partidele echipelor de speranțe).

— etapa a XXV-a a Diviziei B 
ei C. precum si etapele campio
ni I, ora 13 (seria a V-a la ora 
(ora 9).
data de 11 mal la Diviziile B 
I si II va avea loc Ia ÎS mal 
91 n la ora 16).
cele delegate inițiat

Arut
<■âhul
rtiii
, bal din Mexic, perspec- 

• tivele „tricolorilor* tn

preliminariile „Euro *88", 

beletristica, probleme de 

șah, cuvinte încrucișate, 

palmaresul sportiv al 

anului 1985.

prezentantul nostru * fost 
învins prin ippon. in min. 1,18. 

Celălalt sportiv român care a 
Intrat tn competiție in prima zi, 
proaspătul medaliat eu bronz 
la C.M. de tineret. Adrian 
Clinei, n-a reușit să facă față 
cu succes durității Întrecerilor 
seniorilor. El ■ fost Învins la 
puncte (hanței) de italianul 
Marcello Landj si a fost nevoit 
să părăsească întrecerea.

Vineri nu intră in competiție 
nici un sportiv român, iar 
sîmbătă si duminică vor concura 
Dorin Drîmbe $i Stefan Nagy . . -- - _ .(sîmbătâ), Gheorghe Dani 
Valentin Bazon (duminică).

Costin CHIRIAC

CAMPIONATELE EUROPENE DE HALTERE
KARL MARX-STADT. 8 (prin 

telefon). După comportarea me
ritorie a lui Teodor Iaeob (AJS. 
Clujana — antrenor Spiridon 
Herghelegiu), cane a cucerit o 
medalie da bronz și a avut o 
prestație meritorie, la eategoria 
următoare, 56 kg., sportivul ro
mân Gheorghe Maftet n-a mai 
putut reedita performanțele co
legului oău. După ee a ratat la 
•mula 1024 kg (rezultat mult 
sub posibilitățile sale), la a 
doua încercare a scăpat bara 
din mîlnl suferind un neddent 
la cot. Astfel ei a fost nevoit 
al lasă dta concura I

Nouă concurențl au hiat «tor
tul la categoria 36 kg. șt «șa 
cum era de așteptat, tagrta pen
tru primele tocuri a-a dat tatre 
sportivii bulgari •! reprezentan
ta U.RJSJ8. Bete vorba da 
Nene Terriaki ri MHko Grablev 
(ambii Bulgaria) H Oksaa Kr- 
sotaa (UJLSJB.). Ptaă ta wmă, 
Grablev a rămaa pe fees* ai 
traSeo. d Pentru tntoaete două

AZI ÎNCEPE „CUPA CAPITALELOR"

LA TIR

I

O noul toteecera da tir oAc- 
aatâ tinerelor talente ala a- 
eeotui aport începe ratări ta 
Capitală : „Cupa Capiâateler", 
pentru arma «a iteni si ea aer 
eomprlmat. aceaată compe
tiție. care are un caracter In
ternațional. vor participa, ta 
afara reprezentanțSor Bucu- 
reștiului ri trăgători ta afir
mare <Kn Budapesta, Soft* ri 
Varșovia. Așa eă rfnt da prevă
zut întreceri de ridicat ntvei 
calitativ, soldate cu rezultate 
Înalte, la valoarea școlilor de 
tir din Bulgaria. Polonia. Un
garia ri dta tora noastrL Pro
bele vor fi găzduite pe standu
rile de ta poligoanele Tunari 
ți Dinamo (acoperit).

Pentru trăgătorii noștri. „Cupta 
Capitalelor" are a ' importanță 
deosebită Intrudt este una din
tre ultimele ocazii da afir
mare ta vederea alcătuirii lata 
rilor naționale, pe arme, oare 
vor participa, in prima Jumătate 
a lunii iunie, la Campionatele 
Europene ale Juniorilor, de la 
Budapesta. Un motiv ta ptaa.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

TINERI LUPTĂTORI ROMÂNI 
ClȘTIGÂTORI IN CONCURSUL

DIN 8NGARIA -
Zilele trecute, la Budapesta 

a-a desfășurat Turneul inter
național de lupte libere rezer
vat lunlorilor. La Întreceri au 
participat sportivi din Bulga
ria. Cehoslovacia. R.D. Germa
nă. Polonia. România si. fireș
te. Ungaria. Tinerii noștri re
prezentanți au avut o compor
tare frumoasă, obținlnd rezul
tate meritorii. Astfel D&nut 
Prefit (56 kg). Teodor Vlad 
<63 kg) si Daniel loniță au 
devenit eîstigătorl ai concursu
lui. Emil Emineseu (48 kg) si 
Alexandru Ktitekeț (+87 kg) an 
ocupat locul 2. tar Laszlo Sza
bo (81 kg) s-a clasat pe lo
cul 3.

pozițil au concurat Terziski și 
Mirzoian. Sportivul bulgar a 
reușit la smuls 122,5, ta timp 
ea Mirzoian a ratat 12S kg. 
Apoi, la aruncat, situația s-a 
repetat. Terziski a ridicat 1624 
kg. tar Mirzoian, pentru a ciș- 
tlga. a Încercat 1674 kg. dar 
mișcarea nu a fost validată de 
arbitri.

Iată primii clasați al catego
riei : 1. Nano Terziski (Bulga
ria) 285 kg,; 1 Okaen Mirzoian 
(U.R.S3.) >80 kg: X Mitko 
Grablev (Bulgaria) 273 kg; 4.
Frank Maviua (R.D.G.) 262.5 kg. 
8. Holger Hoffmann (R.D.G.) 
250 kg ; 8. Ervo Hojtalehto (Fin
landa) 240 kg SMULS : 1. Ter- 
ataki 1224 kg ; X Mirsoiaa 120 
kg ; X Grablev 1174 kg. ARUN
CAT: I. Terziski 162,8 kg; X 
Mnaten 180 kg; X QreHev 
1474 kg. la următoarele rsu- 
•taci vor intra ta concurs alți 
sportivi românit Barei Mateeș 
«N kg) 01 Andrei fierari (TO kg).

1.

Harîo CR1STEA

JUNIORI
And. pentru cn tfnentl nrati 
tinted st realizeze nu numai 
victorii, ei șl rezultate competi
tiva.

CAMPIONATE, CUPE
• lată situația exactă ta 

campionatul ri in Cupa Bel- 
gleL ta finala Cupei disputată 
duminică, F.C. Bruges a tavtoa 
ee 3—8 (1—0) pe Cercle Bruges, 
tar ta medul de baraj pentru 
desemnarea echipei campioane, 
ta retur, F.C. Bruges șl Ander- 
lecht au terminat la egalitate: 
5—2 (2—0). ta prima manșă : 1—1. 
Mardnd mal multe goluri in de
plasare, Anderlecht a cucerit cam
pionatul. ta acest al doilea Joc, 
golurile au fost marcate de Paptn 
pnin. 15), WeHens (min. 55) pep- 
tru gazde, respectiv Vandereyc- 
kea (min. 82) șl Demol (mln. 72).
• ta Austria, lupta pentru pri

mul loc continuă Intre F.C. Aus
tria Vlcna M Rapid Viena. Prima 
are 52 de puncte, urmată de Ra
pid eu 50 p. ta etapa a 32-a, F.C. 
Austria a terminat 1a egalitate

float fiind ciștlgat da Iriands- 
aul Bean Ketly. Un alt rutier 
•panici, JOa Egularte • obținui 
victoria ta «tapa a 18-a (Aran- 
taes — AAiacete, tn km) ta 
U8d8. Tot ta fruntea plutonului, 
dar după 38 o, s-a aflat Keffly. 
Uder se menține Alvara Fino 
Spaala) VMM urmat la 83 a 
da englezul Robert Miller • 
Competiția „Cete 4 afle eldiste 
de la Dunekerțue- (Franța). E- 
tapa prolog a tost dștlgată de 
francezul Bernard Hinault fl dft 
pe M km — medie orară de 
4S,8« km 1> iar prima etapă (304 
km) s-a Încheiat cu victoria bel
gianului Dirk de Wolf In 8.33:15 
(timp cu bonlfleațfe) • La U- 
monx (Franța). Tund Aude ete
rnei). Etapa a treia (75 km) a

Sărbătoarea națională a R.S. Cehoslovace

TOT MAI MULf! PRACTIC ANJ!

A! SPORTULUI $1 TURISMULUI
Poporul cehoslovac sărbătorește, astăzi, împlinirea a 41 de 

•ni de (a eliberarea patriei sale de sub dominația fascistă. 
Eveniment de importantă istorică pentru destinele Ceho
slovaciei, care a marcat renașterea sa ca stat liber și in
dependent, deschizind, totodată, calea trecerii puterii in mii- 
nile celor ce muncesc, calea edificării socialismului, tn toată 
•ceastă perioadă de dupd 1945, oamenii muncii de la orașe 
Și sate du înfăptuit cu succes dezvoltarea continuă a poten
țialului economic și spiritual. Cehoslovacia cunoscind In pre
zent un avlnt deosebit pe toate planurile, tn acest context 
se înscriu ti progresele permanente înregistrate de mișcarea 
de educație fizici ti sport, reprezentanții Cehoslovaciei ob- 
tinind numeroase victorH la marile competiții internaționale, 
h» paralel cu amplificarea continui a activităților sportive 
destinate maselor largi.

Praga strălucește sub 
•oarele primăverii. Vltava 
curge domol, străbătută de 
mici vaporașe. In fata ce
lebrului
•au, sus ta Hradăany —- un 
veritabil simbol al „orașului 
de aur" — zed, sute de tu
riști din multe țări ale lu
mii Capitala Cehoslovaciei 
isi dezvăluie vizitatorului, 
dornic de a vedea dț mai 
mult si rit mai multe, nu
meroasele sale puncte de a- 
tracție. din Stare Mesto. și 
ptaă ta noile si modernele 
cartiere.

Desigur, însă, că gazetarul 
■portiv via căuta In drumu
rile oale prin marele și fru
mosul oraș aă descopere si 
locui unde tri dau lntîtalre 
iubitorii sportului. Si aceștia 
stat foarte multi dovadă, 
•pre exemplu, ei ta atft de 
cunoscuta „Spoctovni Hala" 
— gazdă ta ultimul «fert de 
secol a unor campionate eu
ropene șl mondiale de ho
chei. gtameticâ. voie! aa. 
precum ri a participanților 
la finalele Spartacbladri — 
ea fost present! rilnie, la 
recentele ..europene” de te
nta de maeă. arii da apecta- 
tori. tineri ri rirstold. Ace
la aveam al-4 tatitataL de 
momim. pa mteM „vtal- 
tori” de autografe, ea ca
lote ii ortenoM gata pregă
tita. pentru a *a pierde pel- 
MM da a-ri taacrie tacă • 
•ecanătară a amri atare 
•portiv, aUturi de alltea al
teia, peMratAPrașaa feri 
ri este, eonatant, locul de 
desfășurare a unor mari 
eaiftpe&țM «aaetioeafcaâe fi 
mondiale, aid dtodu-ri ta- 
tilnlre sportivi ai aportlva 
dta multe țări ata iumti. 
pentru a ae întrece sub no
bilele Idealuri da pace oi 
prietenie fetea toate po
poarele.

ceas astronomic

ți—1) ta deplasare eu Wacker 
tansbrdck, ta timp ee Rapid a 
Învins pe teren propriu eu 8—1 
pa Admira Wacker. Alte rezul
tate : Klagenfurt — Sturm Graz 
0-8, Grazer A.K. - L.A.S.K. 1—1.
• După 23 de etape, ta frun

tea clasamentului dta X.D.G. pe 
Brtmul toc se situează Dynamo 

erllh eu 31 p, urmată de Jena 
8T p, Lokomotive Leipzig 37 p. 
Union Berlin 18 p. Pe ultimele 
locuri: 13. Frankfurt/O 31 p, 11 
Rostock U p, 14. Zwickau 13 p.

MECIURI INTERNATIONALE
• Ia Geneva, echipa Algeriei, 

calificată pentru turneul final 
al C.M, a fost Învinsă de repre
zentativa Elveției. Gazdele au 
dștigat eu 3—8 (2—0), prin go
lurile Înscrise, eu capul, de Her- 

prilejult victoria sovieticei EUa 
Iakovleva ta LMflâ. Etapa a pa
tra (80 km) a teveni* canadlan- 
eai Maria Claude Audet in 1.44 UI. 
Lideră a cursei ra menține, ta 
continuare, americana Phyais 
Htaea ta 7.1230, armată la 7 a da 
Virgina Letarague (Franța) • 
Tarul Romandlei (Elveția), etapa 
a doua (Crane Montana — Fri
bourg, 172,7 km) a foat dștlgată 
de olandezul Maarten Ducrot 
8.85 UL • Marți a început la Kiev 
a 35-a ediție a Cursei Păcii. Eta
pa prolog « tom dștlgată de 
Uwe Ampler (838 pe 7 km), tar 
prima etapă a revenit cehoetova- 
eolul Tosef Regeo (8.22 ns pe 158 
km).

HOCHEI PE IARBA • La Essen, 
R.F.G. — Belgia 5-1 (4-0).

„Tinerii noștri sint mari 
iubitori ai sportului, ai tu
rismului — ne spune dr. Er
nest DemetroviC, vicepre
ședinte al Uniunii de Cultu
ră Fizică și Sport —. fapt 
pentru care ei își petrec o 
bonă parte din timpul liber 
pe stadioane și in săli sau, 
la sfirșit de săptămînă, eu 
rucsacul în spate, in pito- 
reștile zone din jurul Pra- 
găi". într-adevăr. aveam să 
totilnim, in zilele șederii 
noastre în acest frumos oraș, 
numeroase grupuri care ple
cau să petreacă o zi la peș
tera de la Koneprusy, ta 
marea grădină botanică de 
la Pruhonice. to zona caste
lului medieval de la Ko- 
nopiătă, pe malurile lacu
lui Rabynă ori mai departe 
•pre ztmele montane. Cei ce 
rămineau. Insă, ta Capitală. 
IM puteau Împărți, la rindul 
lor, preferințele tatre sta- 
dtoanele Strahov sau Sparta 
(fotbalul își are ea pretutin
deni miile sale de simpa- 
fixanți printre praghezi. iar 
binecunoscutele echipe Du- 
kta, Slavia ri Spart» ae 
bucură de o largă populari
tate). tatre «ata „Tetra Smi- 
ebov* aau bazinul de vAo 
Podoli. între terenurile de 
tente de la Stavntoe sau pte- 
ctaa de pe Vltava, ta timp 
ee tocurile de Joacă oferă 
actor mici tot ce le trebuie, 
TOWtiite dta noile cartiere 
fiind amenajate cu grijă și 
fantezie.

Agenția .JSport-Turlam", 
care oferă un bogat pro
gram oeior ee vor aă c«- 
Booecă această țară, nu uită 
•ă acrie ta mai toate plian
tele că „fiecare turist are U 
de argumente pentru a vizi
ta Cehoslovacia", Printre ■- 
eeatea, ri «portul.

Emanuel FANTANEANU

mann, tn min. 8 și 14. in repriza 
secundă elvețienii au ratat nenu
mărate ocazii.
• la Toulon a început un tur

neu pentru echipe de tineret. Pri
mele rezultate : Portugalia — Ca
merun 1—8, Franța — Ungaria 3—L
• In med amical, la Moscova, 

reprezentativele U.R.S.S. fi Fin
landei au terminat la egalitate s 
1-8.
• La Curitiba (Brazilia), tot tn 

Joc amical, Brazilia șl Chile au 
terminat nedecls : 1—1 (0—1). E- 
ehlpa Chilians a fost foarte a- 
proape să furnizeze o surpriză. 
Oaspeții au deschis scorul prin 
Puyol (mln. 20) Iar brazilienii au 
egalat abia tn min. 81, prin Ca- 
sagrande. Brazilia a aliniat echi
pa : Carlos — Leandro (Edson), 
Oscar, Edlnho, Junior — Elzo 
(Alemao). Falcao, Zlco (Socrates), 
Dlreeu — Mailer (Casagrande), 
Careca.

Forest

Gunnarsson
- Westphal

TENIS • Turneul de la 
Hills : Becker — Aguilera 
a—4, NystrOm — Stefanskl 
8—4, Noah — ---------------
6—4, Tulasne 
3—8, Gomez — Panatta 8—4, 
Arias - Slozfl 8-4. 3-8,
• Turneu feminin ta Bourne
mouth (Anglia) : Corsato (Bra
zilia) — Moise (România) S—9, 8—41
• Competiția de la Mllnchen. 
primul tur : Luna — GQnthardt 
8—3, 7—8, R. Krishnan — Segăr- 
ceanu 7—5, 7—5, Teltacher — 
Woodforde 5—4, 8—1.

volei • Turneu la Roma, 
pentru calificare la C.M. feminin: 
Bulgaria — Polonia 3—9. Italia- 
Bulgaria 3—2. Olanda — Austra
lia 3—8, Ungaria — Noua Zeelan- 
dă 3—0, R.F.G. — Venezuela 5—0, 
R.F.G. — Ungaria 3—1.



O ECHIPA ROMANEASCA-CEA MAI BUNA DIN EUROPA
STEAUA NU MAI ESTE DOAR REVELAȚIA SEZONULUI,

EA A DEVENIT 0... STEA A FOTBALULUI CONTINENTAL
III MAI ADUCI AMINTE, DUCADAM ?..

SEVILLA, 8 (prin telefon). 
STEAUA, CAMPIOANA EURO
PEI l STEAUA. O ECHIPA MO
DEL PRIN abnegația cu care 
A LUPTAT f STEAUA N-A ÎN
VINS DOAR PE F.C. BARCELO
NA, STEAUA A ÎNVINS UN 
STADION CU ZECI DE MII DB 
CATALANI IN TRIBUNELE LUI I 
DUCADAM — UN PORTAB CU 
O PERFORMANȚA UNICA IN FOTBAL — PATRU PENALTYURI 
APARATE 1 STEAUA NU MAI 
ESTE DOAR REVELAȚIA EDI
ȚIEI 1986 A CUPEI CAMPIONI
LOR EUROPENI, STEAUA A DE
VENIT ... STEAUA FOTBALU
LUI CONTINENTAL 1 ANTRENO
RUL EMERICH JENEI A DAT O 
LECȚIE DE TACTICA LUI TERRY VENABLES I VICTORIA 
CAMPIOANEI ROMÂNIEI — O 
VICTORIE A FOTBALULUI NOUI

...Și am putea continua enu- 
trirarea titlurilor șl Ideilor din 
comentariile ziarelor din Întreaga 
Europă șl ale agențiilor de presă 
de pretutindeni. Steaua este, de 
miercuri seara, o formație mon
dială. Această victorie străluci
toare a făcut înconjurul globului, 
ea s-a petrecut în fața celor mal 
reputațl comentatori de fotbal 
nu doar din Europă, d șl de pe 
alte continente ; iar pe televi
zoarele din țările de pe bătrtnul 
nostru continent, plus pe apara
tele TV din S.U.A, din Brazilia 
și Argentina, transmisia finalei a 
prezentat pentru zeci de milioa
ne de privitori imaginea acestei 
noi campioane a Europei. Am 
trăit tn zecile de minute de după 
meci, tn vestiarele stadionului din 
Sevilla In sala iul de conferin
țe de presă, pe străzile frumosu
lui oraș andaluz unele dintre 
cele mal fericite clipe ale carie
rei de reporter, momente de o 
mare satisfacție, de emoție I PER
FORMANȚA DIN FINALA CU
PEI CAMPIONILOR EUROPENI 
SE PLASEAZA ÎN GRUPUL CE
LOR MAI STRĂLUCITE VICTO
RII ALE SPORTULUI NOSTRU 
EGALIND CA AMPLOARE VIC
TORIILE OLIMPICE SAU TITLU
RILE MONDIALE t PENTRU CA 
IN FAPT. STEAUA A CÎȘTI- 
GAT CEA MAI DIFICILA COM
PETIȚIE DE CLUBURI A GLO
BULUI ȘI, ÎN TOAMNA, EA IȘI 
VA ONORA — StNTEM SIGURI — 
TITLUL CONTINENTAL IN CELE 
DOUA INTtLNIRI CU DEȚINĂ
TOAREA CUPEI CUPELOR — DI
NAMO KIEV — ȘI CU INVIN- 
GATOAREA CUPEI CAMPIONI
LOR AMERICn DE SUD.

Altă probă de maturitate tac
tică. După reușitele din manșele 
precedente clnd strategiile 
tehnicieni 
peste cap 
forța de

doi antrenori 
Jenei si An- , 

„__ __________ ____ .'1 J noul
probă a capacității lori In con
ferința de presă de după meci, 
care a reprezentat un moment 
de mare succes pentru antreno
rul Jenei, se sublinia că Steaua 
a găsit cele mal potrivite anti
doturi manevrelor conduse de 
celebrul Schuster : multe mane
vre cu ,1 fără minge, un joc a- 
parent de așteptare in prima re
priză, izbucnirea din al doilea 
act, rularea fundașilor la marca
jul celor mal avansați adversari, 
totul pe fondul unul mare anga
jament, al unei dăruiri totale și 
efectuate prin mijloace tehnice de

noștri, Și acum cel 
ai Stelei, Emerich 
ghel Iordănescu. au dat o

de o ambiție care a Înfrânt un 
moment greu al carierei lui. Să 
notăm aici că, dintr-o eroare de 
Înregistrare telefonică, numele lui 
a fost trecut printre cel care au 
primit cartonașe galbene. In rea
litate, acel cartonaș galben a fost 
acordat Iul Belodedld.

O schimbare senzațională și de 
mare efect 1 Clnd Iordănescu 
s-a apropiat de tușă, cerind ar- 
bltrulul-asistent să anunțe schim
barea, cel peste 600 de trimiși al 
presei mondiale, plus comenta
torii de la pupitrele TV șl radio 
s-au Întors, mirați, spre sectorul 
unde se aflau reprezentanții pre
sei române 1 Da, Iordănescu, 
nărui antrenor secund al

Te cunosc atit de bine. Iți 
mal amintești primul interviul 
Parcă ieri debutai in poarta 
unei reputate echipe, U.T.A. 
Da, produs sută la sută al 
fotbalului arădean (Aradul lui 
Emerich Jenei, azi antrenorul 
numărul 1 al fotbalului d* 
club european), cu debutul 
la juniorii Clubului școlar, cu 
anH de ucenici* (altfel nici 
nu se poate) la prima echipă 
arădeană, cu primele salturi 
spre afirmare, meciurile de 
Divizia A. Șl un ochi pri
ceput, al Iul Ion Alexandres- 
co, fost international, azi șe
ful secției de fotbal ds la 
Steaua, te-a văzut și a crezut 
ta tine.

Dar n-a fost suficient. Trans
ferul la Steaua, ta 1883, nu a 
Însemnat și satisfacții imedia
ta. Dimpotrivă 1

Iți mai aduci aminte, Duca- 
damr Era o zi de vară, eu 
soare strălucitor. Intr-o dumi
nică. la prtaz. Vecini da 
blocuri, ta frumosul nostru 
cartier Drumul Taberei, oe-am 
tatitalt la „Favorit*. Erai cu 
soția șl cei doi copil, tatr-o 
plimbare, pe largul bulevard. 
Șl te-am Întrebat, ce mal 
fad 7 Al zimbtt, cum o fad 
mereu, cum al făcut-o șl 
miercuri seara, pe gazonul tal 
„Sanctaez Plzjuan*, șl ml-al 
spus : „Aș vrea să mă Întorc

la Arad. Simt că nu mă pot 
acomoda la Steaua*.

Da, moment greu. Știam. 
Erai rezerva lui lordache și 
timpul trecea. Dar, strângtad 
din dinți, și harnic șl modest, 
cum ești, te pregăteai și spe
rai, fără s-o spui nimănui. Șl 
au apărut primele satisfacții.

Șl, lată, a venit ziua ta I 
A venit minunata seară de la 
SevUla! Au vrut, pe rind, să te 
Învingă, din acel punct de 
var fatidic pentru toți porta
rii, cel de la 11 metri, Ale- 
sanoo, Pedrazza, Alonso și 
Marcos, DAR N-AU REUȘIȚI 
Patru penaltyuri apărate In- 
tr-o finală continentală (a 
campionilor 1 t) e o perfor
manță unică ta fotbalul mon
dial. Fantastic I Fantastic nu 
o spunem numai noi. Ieri, la 
redacție, ne sunau agențiile 
de presă și Întrebau : „Cine 
• Ducadamf* Ce să le spu- 
nem7 E un tânăr din România, 
are 37 de ani, masiv, puter
nic, dar blind, tată bun a doi 
copii, soț atent șl gospodar 
șl UN EXCELENT PORTAR. 
Ce să le spunem mal mult 7

Un om care a trecut peste 
un moment de cumpănă și 
despre care vorbește azi În
treaga Europă fotbalistică.

Constantin ALEXE i

VERTIGINOASA Șl APLAUDATA

unor 
celebri au fost date 

de inventivitatea și 
gîndire a antrenorilor

mare spectaculozitate 
smuls ropote de aplauze înfocă
rilor suporteri al Barcelonei. 
Intr-un rol principal s-a plasat 
torța psihică solicitată ptnă la 
paroxism de acele dramatice sec
vențe ale penaltyurilor 1 Retrălți 
pentru cîteva clipe momentele 
văzute pe micul ecran. Un sta
dion întreg îl apăsa pe campio
nii noștri I Ei au Învins totul, 
tracul, nesiguranța și i-au între
cut de o manieră categorică pe 
atlt de faimoșii lor adversari, care 
au recunoscut — ta unanimitate 
— după partidă justețea sucee- ■ 
sulul alor noștri. In prim-planul 
performanței se situează Duca- 
dam, acest băiat tăcut șl așezat, 
plin de energie însă ta teren șl

SEVILLA, MIERCURI,

INTRE ORELE 18 Șl 23,57
SEVILLA, 8 (prin telefon). ...Miercuri, orele 18. In holul hotelului 

Macarena. Febra finalei a atins cote maxime. Cel mai liniștit din 
delegația noastră pare, totuși, neliniștitul Cristian Gațu : „Nu pier
dem finala 1 Pentru fotbalul nostru, greu a fost să ajungem aici. De 
regulă in sportul românesc, clnd s-a ajuns In finala unei mari com
petiții, am cîștlgat*. Ora 18,37. Autocarul cu echipa Stelei pleacă spre 
stadion. „Căpitanul nejucător* al campionilor noștri. Stoica, indică : 
„1—0 la pauză 1*. Bârbulescu e vesel : „Forzza ragazzl !«. Bumbescu 
vine in spatele autocarului. Belodedlcl e pe rindul doi, tn față. In 
spatele antrenorului Jenei. Emerich Jenei e destins. Lingă el, tn 
dreapta, Pulu Iordănescu, cam neliniștit. Pe rindul din stingă, Duca- 
dam e meditativ. Lăcătuș privește și el grav pe geam. Plțurcă parcă 
ar cînta la pian cu degetele pe genunchiul drept, tn spatele auto
carului, pe ultimul rind, Iovan pare ușor nervos. Un grup de supor
teri arată din stradă 2—0 pentru Barcelona I „N-o să fie așa I* — 
zice el. „Să credeți voi că luăm noi azi gol I* — dialoghează Bum
bescu cu galeria parcă infinită a Barcelonei, înșirată pe străzile se- 
vlllei. Ajungem la stadion. Afară, mii de oameni fără bilete nu cu
nosc declt un singur refren : „Barcelona, Barcelona I* Lăcătuș mai 
reușește să reamintească : „Am promis că voi da un goi astăzi. 
Nu uitați de acest lucru 1*. Și echipa se pierde tn vestiare, unde nu 
are voie nici un ziarist, nici un fotograf.

...Ora 19,40. Bârbulescu iese primul la încălzire stadionul e un vul
can. Petarde, focuri bengale, torțe. Un adevărat infern. La dteva se
cunde, apare și Carrasco, in fruntea jucătorilor catalani. La 19,SS 
Barcelona intră In vestiar. Ultimul e Archibald. Steaua mai stă trei 
minute la încălzire. Ultimul rămtne BâlOni, care li mai trage două 
penaltyuri tui Stlngadu. Așteptarea amplifică tensiunea din tribun*. 
La 20,08 Steaua iese tn capătul tunelului care o duce spre arenă. Pri
mul e Iordănescu, antrenorul anunțat azi Șl... pe foaie, ca rezervă. 
Ultimul e Jenei. Se uită tn tribune, la grupul de suporteri români 
care scandează cu fervoare : „Steaua, Steaua, România, România f*. 
Barcelona tnttrzie. Campionii noștri se retrag spre tunel. K un război 
psihologic. Dar Lăcătuș • vesel. Jenei ride. Barcelona apar* abia 
la ora 20,18. Stadionul Irumpe din nou. Pesta un minut, clasicele fo
tografii Steaua nu ara emoții. Acceptă prima să pozeze armatei de 
fotoreporteri, venită din toate colțurile lumii. Intlrzlerea Barcelonei 
n-a enervat-o. Lovitura de începere se amină. Arbitru! Vautrot se 
duce spre poarta lui Dueadam. Portarul Stelei U arată o cutie metalici.

...Meciul U știe acum toată lumea. L-a văzut la T.V„ l-a ascultai 
la radio, a citit despre el, t-a vorbit otita despre el, Ceea ce nu M 
știe este că primul dintre titulari care s-a du* *4 săruta Cupa a 
fost Bârbulescu. Ceilalți erau grămadă peste Dueadam, care apărase 
și al patrulea penalty, cel decisiv, al hst Marco*. „Stați, cd mal am 
unul de apărat*, le-a zi* Dueadam, aflat ta priza formidabilei sale 
serii care l-a făcut eroul nopții spaniole. Autocarul Stelei pleacă de 
la stadion la ora 23.ST. In aplauzele suporterilor Barcelonei șl a *p*o- 
tatorttor din Sevilla, fascinați de focul campionilor României. Pert* 
drum de stadion, hotelul Loe Lebreros, unda, cu o seară înainte, ta 
hol, văzusem un tricou al Barcelonei pa care seria „Campioana Eu
ropei*. Se cam grăbiseră catalanul In autocar, Lăcătuș explică liniștit: 
’.Am tras tare la penaltyul meu. Promisesem ua gol, l-am Înscria pe 
primul 1*. Antrenorul Emerich Jenei mulțumește emoționat fucâtorOori 
.Băieți, visul tuturor Iubitorilor fotbalului din Romănta a devenit • 
realitateI Nu m-am îndoit o clipă că vom dștiga mare* finalii*.

pioanel României, intra In 
finalei intr-un moment de 
cumpănă. O schimbare de 
senzație, dar șl de vizibil 
pentru că internaționalul 
a dat curaj, Încredere coechipie
rilor prin acțiunile Iul perpendi
culare spre poartă, prin driblin
gurile amețitoare pentru adver
sar. Să spunem că că a avut cu
rajul de a-și lua această mare 
răspundere de care s-a achitat 
exemplar. Este rodul perfectei 
vieți sportive pe care a dus-o, 
al antrenamentelor efectuate cu 
elevii lui, zi de zi ! De miercuri 
seara. Steaua are un nou valo
ros jucător : ... IORDĂNESCU,
pe care II scriem eu majuscula 
pentru ceea ce a realizat in am
bele Ipostaze !

Dispunlnd de această echipă de 
vis, cum o numea chiar se
cretarul forului european, Han* 
Bangarter, fotbalul românesc 
trebuie să recolteze din plin alte 
noi victorii, stimulat de admira
bilul exemplu de construcție a 
unei echipe dat de puternicul 
nostru club, beneficiar al admi
rabilelor condiții de pregătire 
create, de sprijinul neîncetat al 
conducerii Ministerului Apărării 
Naționale.

încheind, să le transmitem cal
de felicitări tuturor eelor ce au 
contribuit direct la marea victo
rie de miercuri șl să le dorim 
să continue admirabila cursă de 
consacrare in fotbalul mondial.

locul 
grea mar* 

efect, 
nostra

Eftimie IONESCU

Spicuiri

TERRY

Mircea M. IONESCU

ASCENSIUNE A FORMAȚIEI NOASTRE
SBVIIXA, t (prin telefon). Am lăsat in urmă, cu destule ore. ma

rele episod al Cupei Campionilor Europeni — FINALA dintre F.C. 
Barcelona șl Steaua, găzduită de stadionul sevillan ,,Sanchez Piz- 
Juan*. eu a hil ambianță de sărbătoare a fotbalului. Vacarmul de 
nedescris stârnit de zedle de mii de suporteri fanatici s-a stins. 
Încetul cu Încetul, persistă doar bătăile inimii — ale bucuriei — In 
piepturile tuturor acelora care am trăit „pe viu* acest inegalabil 
succes repurtat de fotbalul românesc, de sportul nostru in general.

Europa și, prin intermediul televiziunii, multe alte țări de pe ma
pamond au „descoperit*, miercuri seara. In această excelentă echipă 
a Stelei, „o nouă stea strălucitoare care a urcat vertiginos pe fir
mamentul fotbalului mondial*, cum sublinia In comentariul său 
trimisul special al ziarului L’Equlpe, Jean Philippe Rethacker.

Intr-adevăr, foarte rapidă a fost ascensiunea formației campioana 
a României spre piscurile cele mal Înalte ale fotbalului- de pe bă
trânul continent I A fost mal tatii (in Intervalul care s-a scurs din 
septembrie '85 șl ptnă la neuitata zi de 7 mai ’86) victoria obținută 
asupra echipei Vejle, din Danemarca, care a declanșat, precum o 
reacție In lanț, .seria Honved Budapesta — Kuusysl Lahti — Ander- 
lecht Bruxelles*.

...O serie Încheiată la modul cel mal strălucit cu putință cu suc
cesul repurtat, acum, in dauna lui F.C: Barcelona, o echipă căreia 
dlntr-o vitrină rarisimă ii mai lipsea un singur trofeu, Cupa Cam
pionilor Europeni, cei după care prestigiosul club catalan a alerga* 
— In zadar — timp de 30 de ani I Atlt dt s-a scurs de la primul 
triumf in această prestigioasă Întrecere ai mare] sale rivale, Real 
Madrid. A fost O cursă obsedantă, după cum rezultă și din titlul 
cu litere mari apărut, in preziua medului, in cotidianul „Sport*, 
care apare la Barcelona : „Obseslon Blaugrana : GANAR I* (obse
sia „roș-albaștrilor* : să câștige).

„Es la Copa de ml vida* (este Cupa vieții mede), declara, înainte 
de joc, șl Bernd Schuster, jucătorul vest-german de superclasă, cel 
pe care, pentru a-1 obține, duhul catalan a trebuit să-l plătească cu 
câteva milioane de dolari.

„Estamos mentallzados para ganar* (sin tem mobilizați pentru a 
dștiga), avansa — optimist — alt nume devenit celebru, in ultimii 
ani, Terry Venables, antrenorul Iul „Barța”, care continua astfel : 
„Steaua ml mere* much* respeto, perono es lnvenclblie* (Steaua 
merită mult respect, dar ea nu este de neînvins).

Deșartă iluzie, așa cum de miercuri seara se știe, Steaua s-a do
vedit invincibilă, chiar dacă „ultima el probă* s-a petrecut intr-e 
confruntare eu o reprezentantă a unui fotbal fruntaș In lume, pe 
terenul acesteia.

Spre surprinderea tuturor, demonstrând prospețime șl un sing* 
rece imperturbabil mal mult decât 126 de minute (incluzlnd și re
priza ‘penaltyurllor), Steaua a fost miercuri seara vedeta „Fiestel 
din Sevilla*. Șl astfel campioana noastră a produs o Imensă bucu
ri* ta rândurile tuturor iubitorilor fotbalului din țara noastră.

Gheorghe NICOLAESCU

VENABLES „CAMPIOANA ROMÂNIEI
NE-A DEPĂȘIT FIZIC, TEHNIC Șl MORAL"

produs o mare... decepție pentru 
a preparat totul pentru a sârbă- 

, Revista ,ABC“ scrie din titlu: 
______  ___/'________ ’ _ și comen

tează : „Echilibrând forțele pe parcursul Între
gului med și de-a lungul prelungirilor, steaua 
București a clștlgat Ieri noapte Cupa Europei*.

Ziarul „Dlarto 18* scrie: .Această echipă ro
mână car* a veni* eu toată modestia sa ta Spa
nia nu putea II Învinsă de jocul catalanilor, În
trunit numitul Dueadam a trebuit să aștepta 
două or* ca să albă c* apăra, lăsindu-șl ta fi
nal cartea ea 4* vizită pe stadion după lovitu
rile d* la U m*.

Și-acum. dteva declarații din tabăra Barcelo
nei. Schuster I „Na puteam dștiga partida 
deci* ta prima repriză. Steaua merită felicitări 
pentru aim a «vomat. Nu cred eă era indicat ea 
Archibald st Joace • finală după ea se aflase 
ta grija medicilor de 1a 1* martie*. Antrenorul 
Terry Venables 1 „Mă așteptam la o replică pu
ternică din partea Stelei șl, Intr-adevăr, jocul el 
d* la SevtUa ne-a depășit fizic, tehnir șl mo- 
ML n («Ud* pe Învingători*. Președintele clu
bului Barcelona, Nunez, a dedarat șl el presei : 
„Am tataak o echipă eu un Joc complet, mo
dern, eu un moral excelent. Iar portarul său, ce 
■i mal spun despre *L di* moment ee a apărat 
patru pomaltyurl 7*.

câ „Steaua a
an ora, caro 
toii triumful*. ______ ______ ___
„Suspans pini Ia ultimul penalty*.

n
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