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ale activității 
de Produse So- 

situat în imediata

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a continuat, miercuri, 
vizita de lucru in județul Vil- 
cca.

La vizită participă tovarășii 
Emil Bobu și Silviu Curticeanu.

Primul obiectiv înscris în 
programul zilei a fost COMBI
NATUL CHIMIC din Rîm- 
nicu Vîlcea, unde mii de 
oameni ai muncii au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu o 
primire entuziastă. Cei prezenți 
au aplaudat și ovaționat cu 
putere, au scandat numele 
partidului și al secretarului său 
general.

Au fost prezentate, în același 
timp, aspecte 
Combinatului 
dice Govora, 
apropiere.

Gazdele au exprimat cele mal 
calde mulțumiri tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu pentru sprijinul 
direct acordat combinatului în 
acțiunea de modernizare, ale 
cărei rezultate au o valoare 
deosebită atît în planul ridică
rii nivelului tehnic-calitativ și 
de competitivitate al produse
lor, cit și in cel al sporirii e- 
ficîențoi economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceausescu au 
fost invitați să viziteze in con
tinuare sectoare de producție 
ale Combinatului Chimic.

A fost vizitată apoi ÎNTRE
PRINDEREA DE UTILAJ CHI
MIC ȘI FORJA, modernă uni
tate a industriei noastre con
structoare de mașini situată pe 
aceeași platformă industrială.

Pe traseul străbătut, mii de 
locuitori din Rîmnicu Vîlcea 
au salutat cu căldură pc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, dînd 
glas sentimentelor lor de adîn- 
că dragoste și prețuire, de 
profundă recunoștință pe care, 
asemenea întregului popor, le 
poartă conducătorului partidu
lui și statului nostru.

Pe parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
stat de vorbă cu muncitorii, s-a 
interesat de modul cum își în
deplinesc sarcinile de produc
ție și își perfecționează pregă
tirea profesională.

La ÎNTREPRINDEREA 
TEXTILE NEȚESUTE, ultimul 
obiectiv vizitat, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu au fost pri
miți cu aceleași sentimente de 
caldă recunoștință, de aleasă 
prețuire.

In timpul vizitării unor sec
ții de fabricație au fost prezen
tate noi tehnologii de prelu
crare mecanică a materialelor 
textile, concepute de colectivul 
întreprinderii in colaborare cu 
specialiștii institutului de cer
cetare științifică de profil.
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La Campionatele Republicane de navomodele

ÎN PRIM-PLAN
Pe unul din lacurile de a- 

grement ale stațiunii Neptun, 
peste 160 de sportivi au parti
cipat la Campionatele Republi
cane ale navomodeliștilor, care 
au programat nu mai puțin de 
18 regate finale, la nouă clase 
de concurs, pentru desemnarea 
câștigătorilor întrecerilor de se
niori și juniori din acest an. 
Timpul favorabil și organizarea 
excelentă au favorizat dispute 
interesante, dintre care unele 
au reconfirmat valoarea unor 
modeliști, altele au furnizat 
surprize, dar cel mai îmbucu
rător lucru a fost faptul că în 
prim-planul competiției s-au 
aflat nu o dată sportivi care 
au folosit cu succes produse 
ale creației tehnice românești, 
în acest sens, cel mai elocvent 
exemplu l-a Oferit finala na- 
vomodelelor de curse, clasa 
FSR—V, avînd motoare cu ar
dere internă de 15 cmc, care 
a situat pe primele locuri trei 
navomodeliști din Tg. Mureș : 
1. Ladislau Porkolab (Electro

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
Îndreptat apoi spre, zona cen
trală a municipiului Rîmnicu 
Vîlcea, unde a avut loc marea 
adunare populară, străbătând 
principalele artere ale orașului. 
Pe tot traseul, zeci de mii de 
oameni ai muncii au făcut o 
emoționantă și entuziastă ma
nifestare de simpatie, salutând 
cu însuflețire. S-a scandat 
„Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu, fiu iubit, în Vîlcea 
bine-ați venit !“, „Ceaușescu — 
pace !“.

Dîntr-o 
tovarășul 
tovarășa 
răspuns cu căldură acestor ma
nifestări.

mașină deschisă 
Nicolae Ceaușescu, 

Elena Ceaușescu au

★
Cu prilejul vizitei de lucru 

întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în județul 
Vîlcea, în Piața centrală a mu
nicipiului Rîmnicu Vîlcea a 
avut Ioc o mare adunare popu
lară, la care au luat parte zeci 
de mii de oameni ai muncii — 
chlmiști, energeticieni, construc
tori de mașini, forestieri, mi
neri, petroliști, lucrători de pe 
ogoare și din alte sectoare ale 
vieții economico-sociale.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu la tribuna adunării 
populare a fost salutată prin 
îndelungi ovații și urale.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășa Venerica Pătru, prim- 
secretar al Comitetului Județean 
Vîlcea ai P.C.R. In continuare au 
luat cuvîntul tovarășii Panteli- 
mon Ungureanu, secretarul Co
mitetului de partid al Combina
tului Chimic din Rîmnicu Vîl
cea. Ion Sfîrc. secretar al Co
mitetului U.T.C. de la între
prinderea de Jenți Auto Drăgă- 
șani, și Victor Diaconescu, pre
ședintele C.A.P. Orlești.

întâmpinat cu însuflețite urale 
și ovații, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.
Participant! la adunare, ur

mărind cu cel mai viu interes, 
cu deplină satisfacție și una
nimă _ aprobare cuvîntarea 
conducătorului partidului și sta
tului, au scandat îndelung numele 
partidului, al secretarului său 
general.

Marea adunare populară din 
municipiul Rîmnicu Vîlcea a 
luat sfirșit intr-o atmosferă 
entuziastă, de profundă vibrație 
patriotică.

După marea adunare popu
lară a avut loc solemnitatea 
încheierii vizitei de lucru efec
tuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în județul Vîlcea.
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CREAȚIA TEHNICĂ PROPRIE■>
mureș), 2. Daniel Cîlțea (Avîn- 
tul), 3. Iosif Szatmari (Electro- 
mureș). Toți au utilizat (cu 
brio, după cum se vede) pro
duse realizate în două cunos
cute și apreciate întreprinderi 
tîrgmureșene. Este vorba de 
stațiile de telecomandă create 
la I.P.L. „23 August" și de 
prototipurile motoarelor cu ar
dere internă create la Electro- 
mureș. Desigur, acest lucru nu 
a trecut și nu va trece neob
servat de iubitorii modelismu- 
lui, întotdeauna interesați (și 
dornici) să întrebuințeze apara
tură competitivă.

Despre întrecerile navomode- 
lelor veliere liber lansate se 
poate spune, succint, că la DX, 
Ionel Ivan (Voința Ploiești) șl-a 
reconfirmat clasa cîștigînd, pen
tru al treilea an consecutiv, 
titlul republican. La D10 dispu
tele au necesitat baraje de de
partajare, atît pentru locul I, 
cit și pentru cel de a>l III-lea. 
A cîștigat locul I Gheorghe 
Barbu (Cimentul Turda), ur-

I

Alte succese românești la C.M. și C.L de haltere juniori

5 MEDALII DE AUR 
ȘI UNA DE ARGINT!1

0
8

La Atena au continuat Cam
pionatele Mondiale și Europe
ne de haltere rezervate junio
rilor. In ziua a doua a între
cerilor, reprezentantul țării 
noastre, Attila Czanka, a obți
nut un splendid succes la ca
tegoria 60 kg, cucerind 6 medalii, 
dintre care 5 de aur și una de 
argint! Sportivul român s-a cla
sat'primul în ierarhia mondială 
și europeană la totalul celor 
două stiluri, cu 305 kg, depă- 
șindu-i net pe următorii cla
sați, Ching Hui (R.P. Chineză) 
— 290 kg și Nan Hingh Hum 
(R.P.D. Coreeană) — 285 kg. La 
stilul smuls, Czanka a realizat 
135 kg (medalie de argint), ter

Divizia A de fotbal, runda a 30-a

CRAIOVENII - SCORUL ETAPEI: 6-0 CU CORVINUL!
k

• Steaua, singura victorie în deplasare • Record de goluri (40) dar marea majori* 
tate înscrise de gazde : 29 • La Cluj'Napoca ți Tg. Mureș, oaspeții au atacat 
puternic în final • Bumbescu a înscris golul nr. 100 al liderului • Campionatul 

se reia la 8 iunie

REZULTATE TEHNICE
Dinamo — Rapid
C.S.M. Suceava - Steaua 
F. C. Argeș - F.C.M. Brașov
Flacăra — Sportul Studențesc
„U" Cluj-Napoca - „Poli" Timișoara 
Victoria 
S. C. Bacău 
Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș

g
— Petrolul
- Oțelul
— Corvinul
- F. C. Olt

ETAPA VIITOARE (miercuri 8 iunie) 
(0-4) 
(0-0) 
(1-3) 
(2-1) 
(1-2) 
(2-4) 
(0-2) 
(1-3) 
(3-5)

g
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Petrolul
Steaua
Corvinul
Sportul Studențesc 
Oțelul
F.C.M. Brașov
„Poli" Timișoara 
Rapid
F. C. Olt

— A.S.A. Tg. Muireș
— Dinamo
— C.S.M. Suceava
— F. C. Argeș
— Univ. Craiova
— Victoria
— Flacăra
— „U" Cluj-Napoca
— S. C. Bacău

Vaișcovici (tricou de culoa
re închisă)
gol din cele șapte înregis
trate in meciul Dinamo — 
Rapid

Foto: Aurel D. NEAGU 
g

mat de Nicolae Tudor (Voința 
Ploiești), Ovidiu Rocă (Meta
lurgistul Cugir) și Marin Jef- 
lea (Cimentul). La DM am a- 
sistat la cea mai mare surpri
ză a concursului: suceveana 
Adriana Cojocaru (CSTA) se 
instalase pe primul loc, cu 12 p, 
dar își încheiase evoluția. Era 
astfel de crezut că tricoul de 
campion va reveni fie cunoscu- 
ților Gh. Barbu — M. Jeflea, 
fie experimentatului Vasile Bor- 
tes (Marina Mangalia) care, 
înaintea celei de a 5-a (și ul
tima) lansări, aveau fiecare cîte 
10 p și deci șansa de a-și ma'i 
adăuga încă 4. Dar graba... 
strică treaba și modelele lor, 
împinse puțin în poligon, au 
făcut o întoarcere de 180°, nu 
au primit nici un punct, astfel 
că titlul a luat drumul Sucevei.

La navomodele veliere tele
ghidate, la două din clase 

loan NOVAC

(Continuare în pag. 2-3)

I I

minind la egalitate cu sporti
vul chinez, dar acesta din ur
mă s-a clasat primul, fiind mai 
ușor la cîntarul oficial. în ie
rarhia continentală reprezen
tantul nostru a terminat învin
gător. La stilul aruncat, Czan
ka a cîștigat categoric încă 
două medalii de aur (campion 
mondial și european) cu 170 kg.

La categoria 67,5 kg, țara 
noastră nu a fost reprezentată. 
Campion ai continentului și. al 
lumii este Israil Militosian 
(U.R.S.S.) cu 342,5 kg — record 
mondial de juniori ; 158,5 kg la 
stilul smuls — record mondial 
de seniori I

(3-D 
(0-1) 
(2-0) 
(1-0) 
(2-1) 
(1-0) 
(3-0) 
(2-0) 
(2-0)

înscrie primul

„Cupa Federației41 la baschet masculin

ICED A ÎNVINS ECHIPA R.D. GERMANE!
CONSTANȚA, 25 (prin tele

fon). Meciul inaugural al edi
ției a 12-a a turneului inter
național de baschet masculin, 
dotat cu „Cupa Fcderației“, 
desfășurat între reprezentativa 
~ ~ Germane și echipa 

C.S.Ș. 4 București a 
' ca o adevărată fi- 

19-19 (min. 11) 
s-au desprins 

23) datorită apâră- 
dînd impresia că

ii. D.
I.C.E.D.
fost disputat 
nală. După 
bucur eș tenii 
(62—43, min. 
rii agresive, 
vor cîștiga cu ușurință. Treptat 
insă, oaspeții s-au apărat la

Joi 26 moi 1988

A. Czanka

CLASAMENTUL
1. STEAUA 30 27 3 0 101-15 57
2. Dinamo 30 27 2 1 87-20 56
3. Victoria 30 17 3 10 51-34 37
4. Oțelul 30 16 3 11 42-38 35
5. Univ. Craiova 30 14 4 12 47-43 32
6. Flacăra 30 12 6 12 34-39 30
7. Corvinul 30 12 4 14 46-52 28
8. A.S.A. Tg. Mureș 30 13 1 16 45-56 27
9. F. C. Olt 30 11 4 15 36-48 26

10. F.C.M. Brașov 30 10 5 15 41-43 25
11. „U" Cluj-Nap. 30 9 7 14 36-48 25
12. S. C. Bacău 30 9 7 14 32-48 25
13. Rapid 30 8 9 13 29-48 25
14. F. C. Argeș 30 9 6 15 32-42 24
15. Sportul Stud. 30 8 7 15 34-45 23
16. „Poli" Tim. 30 8 6 16 28-44 22
17. Petrolul 30 8 6 16 19-44 22
18. C.S.M. Suceava 30 8 5 17 29-62 21

Cronicile etapei. în vaa 2--3

rîndu-Ie cu mal multă ambiție, 
au redus din handicap, a- 
jungînd la numai un coș dife
rență (75—77, mln. 39), pentru 
ca în ultimul minut C. Ioan și 
Mădîrjac să înscrie coșurile 
decisive. în general, în jocul 
tinerei echipe a R. D. Germane 
s-a resimțit lipsa de experiență. 
Scor final, 83—77 (53-41) în

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pa®. a 4-a)



FiNALUL LA RUGBY - MAI PASIONANT CA ORICÎND >
dată I

A- IAm căutat îndelung, dînd îna
poi firul Campionatelor de 
rugby, spre a găsi un termen 
de comparație pentru un atît 
de agitat final de sezon cum e 
cel de acum, dar în nici una 
din ultimele zece ediții, de pil
dă, nu am putut afla un prece
dent. Ce-i drept, Steaua poate 
răsufla oarecum ușurată, la 
adăpostul avansului de șase 
puncte creat duminică, grație 
jocufui rezultatelor, numai că 
pe drumul ce duce către un 
nou titlu partenerele echipei 
antrenate de Theodor Radules
cu si Adrian Mateescu se nu
mesc Știința CEMIN, la Baia 
Mare, Grivița Roșie, Dinamo, 
Farul (îi e necesară campioanei 
o unică victorie, diferența din
tre punctele marcate și primite 
fiindu-i mai mult decît asigu
rătoare, cu plus 264 față de plus

S3S

CAMPIONATELOR Ut CANOTAJ
Moderna bază nautică de pe 

malul Lacului Dorobanțu din 
apropierea lașului găzduiește 
începînd de astăzi pînă sîmbătă 
finalele Campionatelor Națio
nale individuale de canotaj.

întrecerea programează nu
mai probe de simplu, la seniori 
și juniori masculin și feminin, 
fiind înscrise în concurs și 
ambarcații de categorie ușoară.

Joi și vineri vor avea loc ca
lificările, iar sîmbătă se vor 
desfășura finalele. Competiția; 
care reunește la start fruntașii 
acestei discipline sportive, con
stituie un bun prilej de verifi
care al gradului de pregătire la 
care se situează în această eta
pă, îri perspectiva celui mai im
portant obiectiv al anului, 
Jocurile Olimpice.

79 în cazul maramureșenilor). 
Afirmația din capul acestor 
rînduri are însă în vedere, 
mai cu seamă, incertitudinea 
ce planează asupra celorlalte 
poziții, de la a doua la a un
sprezecea, adică de la podium 
la locul ce va desemna forma
ția care urmează să însoțească 
„cincisprezecele” universitar 
bucureștean în grupa, valorică 
secundă a Diviziei A ! Firește, 
în cursa pentru medalii o șansă 
mare are Știința CEMIN, a că
rei ascensiune s-a văzut mate
rializată printr-un parcurs mai 
sigur ca oricînd în (relativ 
scurta) istorie a rugbyulul din 
nord-vestui țării. Dar mai sînt 
alte cinci echipe, dacă nu șase, 
trăgînd cu coada ochiului spre 
podium : mal înitîi Dinamo, cu 
un lot de o valoare efectiv 
peste unele rezultate recente, 
apoi revelația primăverii, Uni
versitatea Timișoara, plus două 
teamuri, Grivița Roșie și Fa
rul, cu prestații controversate 
în ultima vreme, totuși încă 
puternice, și un „XV“ buzoian 
mai ambiționat ca niciodată.

Dacă atîtea “echipe speră, e, 
de bună seamă, dreptul lor. Au 
ele și șanse reale ? — lată în
trebarea. Să le... cîntărim, 
parcurgînd programul ultime
lor patru etape.

Un joc-cheie poate fi socotit 
acela de duminică, de la Baia 
Mare, unde se întîlnesc prime
le două clasate, fiecare țintind, 
fără doar și poate, victoria, 
ambele capabile de victorie. 
Puncte mari în joc, înaintea 
unui final solicitant ■ pentru 
protagoniste. Dacă despre ur
mătoarele partenere ale Stelei 
am amintit, să precizăm că 
Vasile Ion șl coechipierii se 
vor deplasa la Sportul- Studen
țesc T.M.U.C.B., care a aflat — 
în fine ! — gustul succesului 

•în actuala ediție, apoi vor pri
mi vizita unui incomod „XV” ai-

bian și vor mai evolua o 
în București, ou Dinamo, 
ceasta din urmă are în calea... 
speranțelor de podium pe Gri- I 
vița Roșie și Universitatea Ti- | 
mișoara,- pe terenul bănățeni
lor, plus amintitele partide cu | 
Steaua și Știința CEMIN. Să I 
recunoaștem, Mircea Paraschiv ■ 
ți colegii săi trebuie să-ți ■ 
strfngă cu adevărat rîndurile I 
pentru a putea ajunge la o I 
medalie, într-o dispută în care 
a reapărut spectaculos, după 
ani buni, și Universitatea Ti
mișoara, cu două deplasări — 
la Suceava șl Buzău, cu două 
meciuri acasă — cu Dinamo 
plus Grivița Roșie. Aceasta din 
urmă, cu al său transformer 
T. Radu, autorul a 210 puncte 
(internaționalul stelist D. Ale
xandru a marcat 201), va mai 
juca cu Sportul, care evolu
ează duminică pe Litoral, cu 
Farul,, pentru constănțeni alți 
adversari fiind C.S.M. la Sibiu 
și Politehnica Iași, pe propriul 
stadion. în fine, buzoienii nă
dăjduiesc un procentaj cit mai 
bun în întîlriirile de acasă, cu 
„Poli” Iași și Universitatea, dar 
și în deplasările de la Suceava 
sau Sibiu.

în privința penultimei poziții, 
se poate aprecia că, prin ma
rea surpriză produsă în Capi
tală, 15—12 cu Dinamo, Știin
ța Petroșani așteaptă cu încre
dere ultima parte a campiona
tului. Cu atît mai mult, cu cit 
elevii lui I. Lomotă s-au arătat 
realmente schimbați în bine, 
mai angajați în joc și mai com
bativi ca odinioară. Un amă
nunt în plus : studenții găzdu
iesc partida cu contracandidata 
la menținerea în eșalonul de 
frunte, formația suceveana.

Cum va arăta, oare, ierarhia 
finală ? Vă lăsăm pe dumnea
voastră, stimați cititori, să 
continuați șirul anticipărilor...

Geo RAETCHI

I
I
I
I
I
I
I

«se

in competiție, micii gimnațti din școli

PRIMII PAȘI SPRE CONSACRARE.

Divizia A

RECORD DE SPECTATORI PE STADIONUL

etapa a 30-a

I C.S.M. SUCEAVA 1 (Ol 11 STEAUA 3 (1) |

Stadion „Arenii” ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — cârca 
20 000. Șuturi : 10—22 (ipe poartă: 
3—11). Cornere : 3—10. Au mar
cat : BELODED1CI (infim. 27), 
BUMBESCU (min. 52), BALINT 
(m’n. 65), respectiv CAȘUBA 
Cmttn.. 74 — dffln 11 m).

C.S.M. : Alexa 8 — Ungurean 
5 (man. 66 Gălușcă 5). Cristescu 
6, BrenSluc 5, Ciobanu 6 — Ga- 
fen.cu 5. ȘumulanscM 5. Buliga 7 
— Păiuș 6. Sfnbjan 5 fmtai. 62 
Muirartu 5). Ciașuba 7.

STEAUA : Stîngaolu 7 — Io van 
8, Biuim.bescu 8 (min. 66 Cireașă 
7) Belodedlici 8. Rotariu 7 — Bă
lan 7, T. stoica 7 Majaru 7, 
Hagi 7 — Lăcătuș 7. Pițuircă 7 
(tmdn 46 Ballnt 7).

A arbitrat foarte biine Ad. Mo- 
roianu ; la linie : V. Banu (am
bii dlim Ploiești) și Gr. Teodo- 
nesau (Buzău).

La speranțe : 2—2 (0—0).

I
I 
I

I
I
I

ÎNTRECEREA CELOR 160 I 
DE VIITORI LUPTĂTORI I

• Un frumos succes ol elevilor I 
din liceele cu profil energetic |

I

SUCEAVA, 25 (prin telefon).
Un stadion arhiplin și alte 
cîteva mii de iubitori ai fot

balului pe afară au așteptat cu 
interes evoluția campioanei în. 
frumosul oraș din Țara de Sus. 
Timp admirabil, organizare 
frumoasă, atmosferă de meci 
mare, deși se întîlneau locu
rile 1 și 18. Campioana a în
vins fără probleme, ultimele 
30 de minute a jucat „la pas”, 
echipa gazdă a făcut eforturi 
lăudabile pentru a face față 
partenerei, a jucat deschis și 
sportiv, partida plăcînd publi
cului. Caseta tehnică ne scu
tește de multe comentarii. în 
min. 5, Cașuba a șutat fulge
rător de la 25 ni în „trans
versală”, deschizînd seria unei 
suite de ocazii, cele ?hai multe 

oaspeților. A înce- 
fapt, un „dialog” 
portarul Alexa, care 
patru, cinci rînduri 
excepționale. Dar, 

27, la al cincilea 
executat de Hagi, 

înscris spec- 
cu capul, un gol im-

O VICTORIE
„U" CLUJ-NAPOCA 2 (2) 
„POLI" TIM. 1 (1)

de partea 
put, de 
Steaua — 
a avut în 
Intervenții 
in min.
corner,
BELODEDICI a
taculos, 
parabil.

Repriza secundă a început în 
așteptarea golului... 100 al

DIFICILĂ

campioanei. Și 
min. 52 : o , 
gă a lur^Rota 
pe piept și 
14 m, cu c 
înscrie alt gol 
în min. 65, la < 
cătuș-Bălan-BA 
fentat și a șut 
pentru Alexa, 
avea întîlnire 
sala“, în min. 
violent, minge: 
și a ieșit afar; 
T. Stoica l-a I 
pe Gafencu și 
transformat cu 
naltyul, după 
menținut la ci 
ră să mai in 
de gol.

Co

Mfl
FLACĂRA 
SP. STUDEN1

A nelma tie neobișnuită pe co
voarele de gimnastică așternute 
In Sala Sparturilor din Iași, un
de au evoluat flnaliștli Campio
natului Republican școlar: local
nicii, adică fetele de la Școala 
nr. 6 și băieții de la Școala nr. 
4, celelalte echipe venite de la 
Deva, București, Fălticeni, Galați, 
Bala Mare, Brașov, Tg. Jiu, Pia
tra Neamț, Poiana Țapului, Con
stanța, Craiova și Timișoara, re
prezentanți ai sportului de masă 
care au încintat prin grație și 
îndemînare pe cel prezențl.

Cel aproape 100 de participant! 
la această frumoasă întrecere în
scrisă sub genericul marii com
petiții naționale Dacdada și-au 
apărat cu ardoare șansele,

întrecerea a constat dlntr-un 
exercițiu individual (la sol), pro
be de Sărituri și de ansamlblu și a 
propulsat pe primul loc pe re
prezentantele lașului — la fete și 
pe cei al Bucuneștiulul — la bă-

lețl. Au fost echipele cu evoluția 
cea mai constant valoroasă si cu 
note pe măsură. De remarcat că 
singurele note de 10 au fost a- 
cordate ieșencelor Gabriela Io
nel șl Alina Chihala, primele 
două sportive șl m clasamentul 
general individual (cu nu irai 
puțin de 5 gimnaste din Iași in 
primele 6, singura... intrusă fiind 
Ioana Hodorogea din București 
— locul 4).

In clasamentul băieților, pe lo
cul I s-a situat echipa Liceului 
nr. 37 din București, urmată de 
cele ale Scolii nr. 18 Timișoara 
și nr. 32 Constanța. In clasamen
tul general individual, 4 din cei 
6 sporiivl finaliști au fost de a- 
semenea de ' “ " '
Capitală, pe 
Nicu Mir el, 
nuț Corlaci.

Monica STANESCU, coresp.

la Liceul nr. 37 din 
podium aflîndti-se 

Răzvan Hădu si lo-

CAMPIONATELE DE NAVOMODELE

Finalele pe țară la lupte ale 
elevilor din liceele cu profil 
energetic au reunit, tot la lași, 
sportivi din 13 unități de învă- 
tămînt — peste 160 de aspiranți 
la titlurile de campioni. „O În
trecere de bun nivel tehnic”, a- 
preciază directorul de concurs, 
prof. Ion Badea, de la Liceal ind. 
m 2 din Iași, „cu tineri Sn mă
sură să progreseze In planul per
formanței. in prunul rlnd, cel 
situați pe primul loc.„“

Iată și numele lor, In ordinea 
categoriilor de greutate: la gre- 
co-romane, Calotă (Tg. Jiu), 
Sfetcu (Rm. Vîlcea), Dumitru, | 
Irimla, Berijan, Grîu (Iași), Chi- 
lom (Drob. Tr. Severin), Oprcscu 
(P. Neamț), Ciobanu (Timișoara), 
Chersan (lași), Bindilă (P. 
Neamț) și Medeioiu (Rm. VUcea); 
libere: Leahu (Iași), Gutuș (Or. 
Gh. Gh. Dej), Gheorghe (Sibiu), 
lut (Or. Gh. Gh. Dej), Bogorin (Si
biu), Darie (Constanța), Mache 
(Iași), Pieptușelu (Craiova), Glă- 
van (Tg. Jiu), Ciornei (Craiova), 
Ștefan (Or. Gh. Gh. Dej) șl Vasile 
(Tg. Jiu).Pe locul I în clasamentul ge
neral, tinerii luptători din lași, 
urmați de cel din Tg. Jiu, Cra- | 
iovia Or. Gh. Gheorghiiu Dej. Sa- ■ 
biu 'și Piatra Neamț. I

I
I
I
I
I
I
I

ei r mare im oao D
(F 5 M și F 5 10) gălățeanul 
Nicu Mitu (Oțelul) s-a dovedit 
imbatabil, el ocupînd, ca și a- 
nui trecut, primul loc la se
niori, la diferențe apreciabile 
față de principalii săi adver
sari La juniori, de menționat 
comportarea altui gălățean, 
Daniel Ungureanu (ICEPRO
NAV), care si-a adjudecat două 
locuri întîi (F S M și F 5 10).

Cele mai spectaculoase între
ceri au fost, de departe, cele 
dintre navomodelele de curse, 
clasa FSR—V, motoare cu ar
dere internă. A fost o dispută 
asemănătoare celor ale „bo
lizilor” de Formula 1, navomo
delele teleghidate avînd de 
parcurs în serii semifinale și 
finale un traseu (pe apă, evi
dent) în formă de V, câștigător 
fiind desemnat sportivul al că
rui model făoea cele mai mul
te ture înitr-o jumătate de oră. 
Performerul competiției a fost 
juniorul Ștefan Plesch (Voința 
Reghin). Ca și în 1987, el a 
reușit să se claseze pe primul 
loc la 3,5 cmc și 6,5 cmc, dar 
acum și-a adăugat titlul de 
campion și la 15 cmc. Cu re
zultatele obținute la ultimele 
două clase (49 ture și respec
tiv, 45 ture) ar fi ajuns, la 
seniori Pe locul I la 6,5 cmc și 
pe al II-lea la 15 cmc. La se
niori, cu toate că în cea mai 
importantă dintre finale, cea de 
15 cmc, nu mai puțin de șase 
redutabili navomodeliști nu 
s-au calificat — I. Suciu și P. 
Olasz (Avîntul Tg. Mureș), 
Gh. Siici (Voința Arad), H. Or-

ban (Voința Timișoara), L. 
Ciortan (Jiul Petroșani), N. Mă- 
lescu (ASIM) — concursul a 
fost de bun nivel tehnic și 
spectacular, tîrgmureșenii 
menționați evoluînd (încă din 
semifinale) cu măiestrie și ocu- 
pînd, pe merit, primele trei 
locuri.

CLASAMENTE, seniori, indivi
dual, navomodele vellere liber 
lansate, DX : 1. Ionel Ivan 16 p, 
2. Gheorghe Barbu 13 p, 3. Flo
rin Bucin (Voința Reghin) 11 p ; 
DM : 1. Adriana Cojocarii 12 p, 
2. Gheorghe Barbu, 3. vasile Bor- 
tes, ambii 10 p ; D 10 : 1. Gheor
ghe Barbu, 2. Nicolae Tudor, am
bii 11 p, 3. Ovidiu Bocă 8p; 
veliere teleghidate, F 5 M : 1. 
Nicu Mitu 6,25 p, 2. Sergiu Po- 
povici (Poirtui Constanța), 3. Do
re] cîlțea (Avîntul Tg. Mureș), 
ambii 14,75 p ; F s E : 1. Gheor
ghe Topîrceanu (Portul Constan
ța) 7,25 p, 2. loan Ungureanu 
(ICEPRONAV) Ml,5 p, 3. Nicolae 
Mălescu (ASIM) 14,25 p ; F 5 10 :
1. Nicu Mitu 5 p, 2. loan Ungu
reanu 8,75 p, 3. Sergiu Comino- 
vied (Portul Constanța) 15 p ; 
navomodele de curse, clasa FSR- 
V, motoare cu ardere internă de 
3,5 cmc : 1. Petru Olasz 58 ture,
2. Sorin Pârloagă (C'STA Bucu
rești) 54 t, 3. vasile Petrache 
(ICEMENERG) 53 t ; 6,5 cmc ; 1. 
Ovidiu Saragea (Voința Reghin) 
41 t, 2. Victor Hack (Aeronau
tica) 20 t, 3. Tonei Aanei (CSU 
Galați) 10 t ; 15 cmc : 1. Ladislan 
Porkolab 50 t, 2. Dorel Cîlțea 381,
3. Iosif Szatmairi 37 t. CIȘTIGA- 
TORI, juniori, individual, DX : 
Petrică Nicolae (Cetatea Giurgiu); 
DM : Narcis Ștefan (Fulgerul 
Giurgiu) ; D 10 : Radu Alexa 
(Voința Reghin); F 5 M și F 510: 
Daniel Ungureanu ; F 5 E : Lehel 
Vass (Voința Reghin) ; 3,5 cmc, 
0,5 cmc, 15 cmc : Ștefan Plesch.

TO

La terminarea oelei de a XXX-a 
ediții a Campionatelor Naționa
le de handbal, Divizia A, clasa
mentele arată astfel:

FEMININ
MUREȘUL 
Știința Chimistul 
Rulmentul 
TEROM 
Rapid 
Construe.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Confecția
9. Hidroteh.

10. Dorobanțul
11. CSM Ind. Sb.
12. Oțelul

22 18 1 3 592-424 59
22 15 4 3 625-493 56 
£2 16 0 6 549-485 54
22 12 1 9 469-443 47
22 10 4 8 575-548 46

9 2 11 514-546 42
8 3 11 446-477 41
8 1 13 483-538 39
7 1 14 401-434 37
6 2 14 423-505 36
6 2 14 395-518 36
5 3 14 463-524 35

22 
£2
22
22
22
22
22

MASCULIN

1.
2.
3.
4.
5.
s.
7.
8.
». ASA Tg.

10. Dacia
11. Relonul
12. Metalul

STEAUA 
Dinamo Buc. 
H.C. Minaur 
„Poli” Tim. 
Știința 
Dinamo Bv. 
Unlv. Cv. 
„U“ Cj.-N.

M.

22
22
22
22
22
22
22
22

Așadar, titlurile de campioane 
ale ediției 1987/88 au fost cucerite 
de Mureșul Tg. Mureș, primul in 
istoria celor 30 de ediții, echipă 
antrenată de prof. Gheorghe lo- 
nescu, ajutat de prof. Valentin 
Pop — în competiția feminină, iar

Stadion „Mundicipial” ; teren 
foarte bun ; timp frumos ; spec
tatori — circa 10 000. Suturi: 17—11 
Cpe poartă: 7—5). Cornere : 8—4 
Au marcat : I. MOLDOVAN
(min. 10). MUNTEAN (min. 37), 
respectiv BANU (min. 43).

,,U” : Mia 6 — Meszaros 6,
Neamțu 6, Doboș 7, Dobrotă 6 — 
Mujjnat 6. I. Moldovan 7 (min. 
80 El. Pop). Biro 5 — Cad'ar 5 
(min. 60 Poplcu 5), Cîmpeianu H 
6. ’Muntean 7.

„POLI” : Moise 6 — Pascu 6, 
Oancea 6, Orăcilun 6, Va>rga 
6 — Neagu 5. Manea 5 (min. 69 
Stoiioov 6), Bozeșan H 6 — Vlaicu 
5 (tm’in. 60 Bobaru 6). Oloșultean 
5, Biainu 7.

A arbitrat foarte btoe G. Io- 
nescu ; la Muie: N. Voinea si T. 
Badea (toți din București).

Cartonașe galbene 1 C. VARGA, 
OLOȘUTEAN.

La speranțe : 2—2 (2—1).)
CLUJ-NAPOCA, 25 (prin tele

fon). Angajate în lupta pentru 
evitarea retrogradării, cele două 
echipe studențești au oferit pu
blicului un joc alert, deschis și 
foarte echilibrat. încă din de
butul partidei acțiunile ofensi
ve au alternat la' ambele porți 
și cel dinții care a avut oa- 
reoari emoții a fost portarul 
gazdelor, Mia, la șutul lui Ma

nea din min. 7. Clujenii se do
vedesc însă mai incisivi și mai 
periculoși în atacurile lor și, 
în min. 10, vor reuși să des
chidă scorul : lovitură de colț 
executată de Mujnai și I. MOL
DOVAN înscrie printr-un șut 
surprinzător, cu efect, din mar
ginea interioară a careului oas
peților. Cinci minute mai tîr-

ziu, Cîmpeanu II șutează im
precis dintr-o poziție favorabi
lă, după care, în min. 23, la o 
frumoasă pătrundere a lui Ca- 
dar, Muntean ratează și el o 
bună ocazie, trimițînd balonul 
mult peste poartă. MUNTEAN 
se va reabilita însă curînd 
(min. 37) în fața spectatorilor, 
mărind avantajul echipei sale 
cu un șut puternic și plasat de 
Ia circa 30 m. Replica timișo
renilor nu se lasă așteptată și, 
după un șut al lui Oloșutean 
(min. 39) care a greșit cu puțin 
ținta, vor reduce din scor în 
min. 43, cînd BANU reia în 
plasă, cu capul, mingea precis 
centrată de fundașul Varga.

După pauză timișorenii for
țează egalarea, atacă mai in
sistent și ceva mai penetrant 
decît partenerii lor, care vor 
lupta uneori din greu pentru a 
menține rezultatul. Totuși, oas
peții nu vor reuși să obțină 
punctul sperat, deoarece Mia a 
avut intervenții oportune in 
min. 69 și 70, la acțiunile în
treprinse de Boșezan II și, res
pectiv, Banu, i'ar alteori au ra
tat ei înșiși marile ocazii crea
te, cum s-a întîmplat în min. 
81 și 85, cînd aceiași Banu și 
Bozeșan II au șutat imprecis. 
Cu o evoluție de ansamblu 
mai modestă decît în prima re
priză, clujenii ar fi putut da 
totuși un contur mai clar vic
toriei lor, însă la șutul lui Biro 
(min. 59) mingea a șters „trans
versala”, Dobrotă a șutat im
precis din poziție bună- în min. 
66, iar Moise s-a opus cu brio 
la „bombele” lui Meszaros 
Mujnai din finalul meciului.

lllît //// i
în cea masculină — de Steaua, 
al 21-lea titlu, formație pregătită 
de prof. Radu Voma și prof. Ște
fan Birtalan, ambii maeștri eme
riti ai sportului (indiferent de 
rezultatul partidei restante. de 
la București, in compania recen
tei cîștigătoare a „Cupei I.H.F.”, 
echipa H. C. Minaur Baia Mare). 
De altfel, ordinea primelor patru 
clasate nu mal poate fi schimba
tă nici după disputarea celeilal
te partide aminate, Minaur — 
„Poli”.

Pe ultimele locuri — C.S.M. In
dependenta Sibiu și oțelul Ga
lați (feminin), Relonul Săvinești 
și Metalul Bistrița (masculin), e- 
chipe care în ediția viitoare vor 
activa în Divizia B, de tineret.

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

— Feminin —
Cu 25 de goluri Înscrise inCu 25 de goluri Înscrise în ul

timele două etape, Esztera Matcfi 
(Mureșul) a cîstlgat, detașat, 
trofeul pus în joc de ziarul nos
tru, reeditînd performanța de 
anul trecut. Clasamentul se pre
zintă astfel : 1. Esztera Matcfi 
(Mureșul) 201 goluri ; 2. Mariana 
Tircă (Știința) 187 ; 3. Simona 
Tudor (Dorobanțul) 182 ; 4. Ga
briela Antoneanu (Oțelul) 160; 5. 
Daniela Paștiu (C.S.M. Indepen
dența Sibiu) 150 ; 6. Maria Veri- 
geanu (Chimistul) 133 ; 7. Rodica 
Grigoras (Confecția) 130 ; 8. Ro- 
dica Covalluc (TEROM) 122 ; ?. 
Edit Torok (Chimistul) 121 : IC. 
Rodica Pălfci (Constructorul) 119;

Constantin FIRÂNESCU

11. Vasillca Dobre-Mirea (Rapid) 
115; 12—13. Eva Mo zel (Mureșul) 
și Irina Cămui (Hidrotehnica) 109.

— Masculin —
Deși mai sînt de disputat două 

restanțe (Minaur — „Poli” ți 
Steaua — Minaur), actualul lider 
al eficacității se poate considera 
cîștigătorul trofeului, ca și in 
ediția anterioară: 1. Măricel Voi- 
nea (Minaur) 163 de goluri (două 
partide mai puțin jucate de echi
pa sa); 2—3. T -—
namo Brașov) si Petre 
(Dacia) 134; 4. Sergiu Pop 
Cluj-Napoca) 124; 3. Marian 
mitru (Steaua) 119 (—1): 6. 
briei Marian (Universitatea 
iova) 117; 7. Adrian Bondar 
ința) H2; 0. Alexandru 
(„Poli”) 109 (—1) ; 9. 
gă (Steaua) 100 (—1);

Tudor Roșea (Di-— • Cozma 
(„U“ 
Du- 
Ga- 

Cra- 
(Ștl- 

Matei 
Vasile Stîn- 

__ , , 10. Cristi- 
nel Bursuc (Relonul) 98; 11. Mir
cea Grabovschl (Dacia) 97; 12.
Vasile Zamfir (Relonul) 92.

FAIR-PLAY
Minutul 52 al partidei Doro

banțul — Chimistul ; scorul 19 - 
20; Cristina Anton, scăpată pe 
semicerc, încearcă egalarea, dar 
portărița Carmen Moldovan se 
opune. In efortul el, plc-ieștean- 
ca se accidentează, dar mingea 
ajunsă la Edit loiok întîrzle să 
mal fie lansată pentru, un nou 
contraatac. Și. fără să stea prea 
mult pe gînduri, prin gesturile 
sale handbaliste vilceană i-a de
terminat pe arbitri! Al. Virtopea 
nu și șt. Georgescu să oprească 
meciul pentru a se acorda în
grijirile medicale cuvenite celei 
accidentate. După cîteva minute. 
Chimistul a repus mingea joc șl meciul a continuat. Felicitar. 
pentru gestul de sportiv,tete tă
cut de Edit Torok!

Rubrică realizată de 
Mihail VESA

12.

Stadton Fliac 
timp frumos ; 
ca 4 000. Șuturi 
tă : 10—5) Cor 
marcat : MARC 
84), respectiv 
și M. POPA (t

placAra : 
creanu 7, î. E; 
Stănesicu 7,5 — 
rea 7,5. C. P4a 
Sa va 6), Mafcu 
Lala P (min.' 7

SPORTUL ST 
tiian 6 — M
C. Pană 5. M 
tea 6. Ticlel® 
team 6). Polo? 
TMea 6, Stăni 
Răducanu 6).

A arbitrat fo 
(Constanța) ; Ii 
(ICirailova) si A. 
cea).

La speranțe :O
MORENL 2 

în prima pai 
avut perioade 
minat copios, 
din poziții ui 
lă decît ceai, 

țărilor l-a d: 
14, cind. fiin 
poartă, s-a 

minge ; dup 
Dragnea a fa 
cont propriu, 
reu, a șutat 
tian a respir 
lucru s-a în 
minut : o
a lui Dragni 
și MARCU a 
1—0. Flacăra 
prinderea n

BACĂU, 2 
Nici un mini 
sc de la prii 
bitrului, cînd 
tor al forma 
tea balonul 
trimisese acol 
venind promi 
doua, pentr 
combinație 
partea sting 
si Fulga. Ini 
tul
zburda 
mă ta tea 
repede 
bucura 
la un atac dt 
dată, pe arip 
man a centra

lansat, 
pur 5 

ad

din

A.S.A. TG. 
| F. C. OLT

.,23Stadion 
bum.: timp 
circa 8 000. 
poartă: 7—4). 
marcat •• CRAH 
nalty, și mii 
PENA (tmliin. 69

A.S.A. : Varo 
van 7, Jenei 7. 
6 — C. H'ie 6. ' 
CiorceTi 6' 
do van 7. Albu 
6), Crafiu 7.

F.C. OLT : G 
danliuic 6. Mih: 
Dumitrescu 7 ■ 
6. EMmie 8 — 
(min. 67 Laure 
geseu 6.

A arbitrat bi 
la ltoie I. Por 
mașoara) și 1 
(Buouresti).

Cartonașe g 
DOVAN. LETA

La speranțe :



DINAMO 
RAPID

5 (3)
2 (1)

11“
nit în 
“ lun- 
rduaJe 

de ia 
BESCU 
los. Iar 
ție tă
unul a 
per ante 
Cfișuba 
insver- 

șutat 
; bara 
in. 74, 
careu 

3A a 
ă pe
rna s-a 
lui, fă- 
fazele

LEXE

Stadion Qjin-amo î teren foarte 
bum : tinw" frumos ; spectatori — 
ci^a 18 000. Suturi : 23—7 (pe
poartă : 11—2) Cornere : 12—4.
Au marcat î VAIȘCOVICI (min. 
13. 32 — d'iin penalty, și 86), CA- 
MATARU (jmdin. 36), VARGA 
(mim. 66 h respecWiv VAMEȘU 
(mim.. 35) și T*RA (min. 56 — 
dlin penalty).Dinamo : MoraiTu 7—1. Var
ga 7. Redndc 8, Andone 8, Sabou
6 — L/U'pescu 6.5, Mihăescu 7 
(miin. 80 Movlfl'ă). Mateuț 6,5, O- 
rac 7 — Vai'șcfO'Vioi 8,5, Cămătaru
7 (mim. 71 Răducdoiu 7).

RAPID : Toa-der 6 — Marinescu 
6. Maitei 6. Rada 7, Bacoș 6 
(min. 60 Mustătea 6) — Dirăghilci 
5. Șt. Pops- 6. I. Lucian 6. Go an
tă 6,5 — Țî-ră 7, Vam.eșu 7.

A arbitrat satisfăcător V. Ale
xandru ; ia linii-e : J. Grama și 
D. Vaisdn-P — to ti din Bucuirestl.

Cartonașe tralbene : I. VARGA, 
RADA. MUSTĂTEA.

La speranțe : 4—0 (2—0)

Așa cum s-a anticipat, tri
bunele stadionului din șos. 
Ștefan cel Mare au fost su
prapopulate. Timpul bun și 
gazonul excelent au creat un 
cadru ideal pentru realizarea

DE TREI ORI...

JOC FRUMOS,
spectacolului sportiv așteptat. 
Dinamo a început jocul în 
forță, obligîndu-i pe giuleș- 
teni să se strîngă în perma
nență în preajma porții apă
rate de Toader. Cu predilecție 
atacurile gazdelor sînt declan
șate pe flancul drept, de unde 
Lupescu, venit la „învăluire" 
cu Mihăescu, îi caută cu mingi 
pe Cămătaru și Vaișcovici. 
Primul a fost foarte aproape 
de deschiderea ^corului în 
min. 9, la faza „lucrată" de 
Drac și Andone. Două minute 
mai tîrziu, la primul contra
atac rapidist, a centrat neobo
situl Țîră pentru Drăghici însă 
Andone va salva în eorner. 
Insistența lui Dinamo se va 
materializa în min. 13 — balo
nul a circulat rapid pe tra
seul Mihăescu-Lupescu și 
VAIȘCOVICI, din interiorul 
careului, a trimis în colțul 
lung : 1—0. Urmează două
ratări (min. 14 și 18 — sem
nate de Mateuț și Cămătaru) 
și penaltyul clar din min. 22 
comis de Rada asupra lui 
VAIȘCOVICI, transformat tot 
de el : 2—0. Dinamoviștii fac 
apoi greșeala de a ridica picio
rul de pe accelerator 'și iată

ȘAPTE GOLURI!»
că, în min. 35, Goanță găsește 
culoarul de gol pentru VA
MEȘU și... 2—1. (Neașteptat 
față de cele întîmplate pînă 
atunci). Dinamo preia imediat 
inițiativa și forțează majora
rea scorului, reușită în min. 34 
— fază prelungită de atac, șu- 
tează Mihăescu puternic, Toa
der respinge cu dificultate, 
CAMATARU este pe fază și 
nu iartă : 3—1.

La reluare diferența de scor 
se reduce. în min. 56. Andone 
„atacă balonul" la Țîră și, în 
mod suprinzător, arbitrul 
acordă penalty, transformat de 
același ȚÎRĂ : 3—2. Dinamo 
nu se împacă cu această si
tuație, revine în atac și, după 
ce Lupescu ratează o mare 
situație (min. 60), reușește un 
frumos gol prin VARGA 
(mih. 66) la „diagonala" lui 
Orac. Șl dacă în min. 73 ta
bela nu s-a schimbat („plon
jon cu capul" Mateuț, pe 
„lîngă", la faza creată de Ră- 
ducioiu) nu tot așa se va în
tâmpla _ în min. 86 cînd Rădu- 
cioiu îi va pune mingea de gol 
lui VAIȘCOVICI: 5—2. O vic
torie netă...

Stelian TRANDAFIRESCU

CA IN ZILELE LOR DE GLORIE
UNIV. CRAIOVA 6 (2)
CORVINUL 0

Stadion Central; teren aluiriiecos; 
timp ploios; spectatori — drea 
10.009. Șuturi : 25—3 (pe poartă: 
13—1). Cornere : 16—3 Au mar
cat : IRIMESCU fmin. 20), BA
DEA (min. 38), BÎCU (mim. 49), 
STOICA (miin. 73). CTUREA 
(min. 76 — dân 11 m), BIT A 
(miin. 80).

UNIVERSITATEA : Lung 7 — 
Negrilă 7. E Săndoi 7, Irimescu 
8. Mănăilliă 7 — durea 7 (mita. 
85 Bioa'. Geolgău 8, P. Badea 7 
— Șt. Stoiiica 7. Bîou 7,5, Bită 7.

CORVINUL : lonită 5 — Beje- 
na-iu 5. Mărginean 6. Bulgara 5, 
Tîmoveamp 5 — Petou 5, Burlan 
5, Klean 6, H'aș 5 — Hanganu 5, 
Văetus 5 (mim. 04 Mezaros 5).

A arbitrat bine M. Stoenescu; 
la lltaie : V. Angheloiu (ambii 
din București) si Gh. Cagula 
(Baia Mare).

La speranțe : 1—0 (0—0).
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ne tabelă, dar s-a ratat în
lanț : Dragnea (min. 27, de
1® 5 m, în... Cristian).. C.
Pană (min. 32, alunecă la
10 m și lovește greșit ba
lonul), Văidean (min. 36,
șut puternic și Cristian a-
cordă corner) șj din nou C.
Pană (min. 44 din poziție 

. favorabilă, . trimite balonul 
paralel cu poarta). Bucureș- 
tenii au fost la un pas de 
1—1. în min, 40, dar Stănici, 
de la 6 m, a reluat peste 
poartă pasa excelentă a lui 
Coraș.

După pauză, aspectul jo
cului s-a schimbat. Bucu- 
reștenii, neavînd ce pierde, 
s-au avîntat ’ mai mult în o- 

fensivă și, astfel, jocul a' 
fost echilibrat o perioadă în
delungată.' După cîteva ra
tări ale lui Lala (min. 51. 63 
și 65), apărarea oaspeților a 
cedat din nou în min. 69. 
In acest minuț, Beldie, vă- 
zîndu-1 liber pe partea stingă 
pe MARCU. i-a pasat balonul, 
acesta a intrat în careu, a 
șutat puternic, făcînd, astfel, 
inutilă intervenția lui Cris
tian : 2—0. Același lucru îl 
va face MARCU și în min. 84, 
mărind, astfel, avantajul e- 
chipei sale la trei goluri. In 
ultimele minute ale meciului, 
două lovituri de colț la poar
ta echipei locale s-au soldat 
cu două goluri. In min. 88, 
CORAȘ a înscris cu capul, 
pentru ca în minutul urmă
tor, M. POPA să-1 imite cu 
aceeași lovitură, stabilind, 
astfel, scorul final la 3—2.

Pompiliu VINT1LA

UN SUCCES LA PAS
| VICTORIA
I PETROLUL

Stadion Victoria ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
2 000. Șuturi : SI—li (pe poartă : 
15—4) Cernere : 10—2. Au mar
cat : DAMASCHIN I «min. 13 și 
71), AUGUSTIN (min» 84), res
pecți POPA (min. 87).

VICTORIA : Ndta 6 (min>. 80 
Rotăresicu) — Urau 7. Zare 7, Mi- 
rea 7. Balaur 6 — C. Sojomon 6 
(toidn. 51 Laâlș 6), Augustin 7, V. 
Cojocairu 7 — Uleșan 6. Damas- 
ehin I 7,5, Dinam 6.

PETROLUL : Jipa 7 — D. popa 
7, Panailt 6. C. Ștefan 6,5, P. 
Guse 6 — Hîmeu 5, Ruise 6, Ursea 
6 — catinca 5, O. Grigore 5, Or. 
Bne 6.

A arbitrat foarte bine V. An
tohi ; la linie : V. Maxim (ambii 
<Hta Iasi) si C. Gheorghe (Su
ceava).

La speranțe : 4—1 (0—0).

După cum demarase partida, 
se părea că bucureștenii nu 
vor avea o misiune prea ușoa
ră în fața ambițioșilor ploieș- 
teni, care nemaiavînd, cum se 
spune, ce pierde, au ales par
titura jocului ofensiv, fără a 
se baricada în jurul propriului 
careu. Și astfel, în primele mi
nute am asistat la o partidă 
cu reale valențe ofensive, tenta 
acțiunilor fiind combinativă, 
cu rare ruperi de ritm. Totuși, 
în min, 13, o rapidă urcare în 
atac a lui Ursu este finalizat^ 
de DAMASCHIN I cu un șut 
puternic de la 14 m. Petrolul 
nu renunță, menține echilibrul 
în joc, nu însă și la capitolul

ocaziilor de gol, . tot mai frec
vente la poarta lui Jipa. Situa
ții bune pentru Damaschin I 
(min, 28), Augustin (min. 32 și 
37), Uleșan (min. 38). Am notat 
și două șarje petroliste prin 
Stefan (min. 18) și Hîncu (min. 
33). Finalul reprizei îl va avea 
în prim-plan pe Jipa, el re- 
mareîndu-se la pătrunderile lui 
Damaschin I (min. 44) și U- 
leșan (mim. 45).

La reluare, replica oaspeților 
scade treptat, prezența lor în 
atac fiind mai mult formală, 

atari condiții, bucureștenii 
trec cu autoritate la cîrma jo
cului, superioritatea lor fiind 
categorică în mai toate compar
timentele. Buturile ploieștene 
se transformă într-o adevărată 
țintă, însă tirul jucătorilor de 
la Victoria este uneori în su
ferință. Abia în min. 71 DA
MASCHIN I reușește să-l în
vingă pe Jipa, după o rapidă 
și spectaculoasă combinație cu 
Cojocaru. Portarul ploieștean 
se mai remarcă o dată, în 
mim. 76, la violentul șut al lui 
Uleșan, însă nu poate para
mingea expediată dintr-un
unghi destui de greu, în min. 
84, de AUGUSTIN. La acest 
scor, parcă toată lumea așteap
tă fluierul final, nu însă si 
POPA, care izbutește să depă
șească apărarea gazdelor în 
min 87 și să înscrie un gol 
care nu schimbă cu nimic im
presia -generală, aceea că e- 
chipa bucureșteană a obținut 
o victorie... la pas.

Adrian VASILESCU

CRAIOVA, 25 (prin telefon).
De multă vreme iubitorii fot
balului din Craiova nu-și a- 
mintesc ca echipa lor favori
tă să fi avut o evoluție atît 
de bună ca în acest meci. în 
prim-plan au ieșit cei trei 
vechi componențl ai formației, 
Negrilă, Irimescu și Geolgău 
(ultimul cel mai bun de pe te
ren) care au tras după ei în
treaga echipă. Jocul de o vi
teză și o varietate rar întîl- 
nite a avut numeroa,’e mo
mente în care apărătorii hu- 
nedoieni au fost făcuți șah- 
mat. După o suită de ratări

prin Biță (min. 4), Bîcu (min. 
15) și Badea (min. 18) scorul 
a fost deschis în min. 20 : 
Negrilă i-a pasat scurt lui 
IRIMESCU și acesta a șutat 
puternic, mingea deviind, din
tr-un apărător hunedorean, in 
poarta lui Ioniță. Craiovenii 
sint dezlănțuiți, mingea merge 
ca pe... ață și, după alte o- 
cazii clare de gol, irosite de 
BÎCu (min. 23), Irimescu (min. 
27) și Geolgău (min. 37), în 
min. 38 tabela va arăta 2—0 : 
o superbă acțiune personală a 
Iui Geolgău se va încheia cu 
un șut pe jos, Ioniță respinge 
balonul cu piciorul si BADEA 
îl reia în plasă.

„Sarabanda" craioveană va 
continua și după pauză și în 
min. 48 BÎCU va majora sco
rul Ia 3—0. După o mare ra
tare si lui Ciurea (min 60). 1- 
mitat de Stoica (min. 63). stu
denții au un final deboidant și 
mai înscriu de trei ori. în min. 
73 o excelentă centrare a lui 
Geolgău va fi finalizată de 
STOICA, cu capul; în min. 76, 
o pătrundere în careu a Iui 
Geolgău, practic imposibil de 
marcat în acest joc, îl va obli
ga pe Mezaroș să-1 oprească 
prin fault și CIUREA va 
transforma lovitura de la 11 ni. 
Scorul final va fi stabilit în 
min. 88 cînd, Ja capătul unui 
slalom al lui Bîcu, o pasă Ia 
întîlnire îi va oferi lui BIȚA 
posibilitatea să înscrie cel de 
al șaselea gol.

Gheorghe NERTEA

CÎND ARGEȘENII SPRINTEAZĂ

[DELE-MAI TARI CA...
telefon). NARU, „argint viu", a urmă-
scurse- rit și a înscris, cu capul, la

• al ar- colțul scurt. De partea cea-
apără- laltă, vădit maroați, gălățenii

ste sco- „legau" anevoie, iar mingile
să. 11 expediate de ei (Antohi —
L.EANU, min. 14. Borali — min. 16),
nia k din afara „16“-lui băcăuan,
eia # nu-i creau probleme lui
ă pe Cîmpeanu. Și a venit min.
imănaru 25, cînd o nouă acțiune ofen- 
le star- sivă, declanșată pe frontul
ii vor sting al atacului băcăuan, s-a
| in ju- încheiat cu incă un gol :
relativ Penoff a centrat și ȘOIMAN,

ii vor devenit vîrf central, a înscris,
orterii : cu capul, de la eirca 10 m.
de astă Cu capul în pămînt, Antohi
, Șoi- repunea pentru a treia oară
riSMA- mingea de la centrul tere-

OTELUL»
nului, gindind. poate, la 
hat-trick-ul său reușit cu trei 
zile în urmă. pe propriul 
teren*

La reluare, Oțelul s-a văzut 
ceva mai mult în atac, dar 
cei care vor înscrie vor ii 
tot băcăuanii, FULGA trimi- 
țînd, în min. 64, balonul in 
poartă, după ce tot el, eu 
puține secunde înainte, ratase 
singur eu portarul. în a- 
oeastă parte a jocului, în 
min. 60. S. C. Bacău a ratat, 
prin Andrieș. un penalty, la 
o fază (plonjon teatral al lui 
Tismănarjj, dintr-un duel 
eu Agiu) care nu impunea 
o asemenea decizie.

Gheorghe NICOLAESCU

I
S. C. BACĂU 
OȚELUL

Stadion „23 August" ; teren ex
cellent ; timp frumos ; spectatori
— cârca 15 900. Șuturi : 15—5 (pe 
poartă : 8—2). Cornere : 8—1. Au 
marcat : BURLEANU (min. 1), 
TISMANARU (mta. 7), ȘOIMAN 
(min. 25) FULGA (min. 64),

S.C. BACAU î Cîmpeanu 7 
(misn. 80 Arviinte) — Andrieș 6, 
Boccea 7, Vasltacbe 7, Ciludin 7
— Penoff 7,5, Burleanu 7. Tismă- 
naru 8 — Șorman 7 (mân. 73 Ar-

, toni 6). Ivanov 7 Fuligia 8.
OTELUL : Călugării 5 — C. 

Sitari 5 (min. 28 Oprea 5), An- 
gheMnei 5, Agiu 6 (miin. 61 Chd» 
vu 5), Borali 5 — Hanghtao 5, 
M. Sten 5, Buroea 5 — Raltea 5. 
Antohi 5. O. Popescu 5.

A arbitrat Mne N. Dinescu ; 
la linie : Gh. Constantin (ambii 
ddn Rm Vtleea) si S. Neoșu- 
lescu (Tîrgoviiște).

La speranțe : 6—1 (6—0).

PITEȘTI, 25 (prin telefon). 
Echipa piteșteană a început 
meciul ca un adevărat sprin
ter, gata lansată din blocstar- 
turi, pentru că știa că trebuie 
să-și valorifice cît mai rapid 
șansele. Șanse care au însem
nat în primele 10 minute două 
goluri. După ce în min. 5 
Ignat ' a avut o bună acțiune 
individuală eșuată, însă la 
6 _m de buturile lui Polgar, în 
minutul următor Vlădoiu a șu
tat puternic din afara supra
feței de pedeapsă, lateral, ba
lonul întâlnind stilpul din 
stânga lui Polgar, și IGNAT, 
mai prompt decît adversarii 
allați în careul mic, a înscris: 
l—o. în min. 10 EDUARD, 
astăzi pe un post inedit de mij
locaș ofensiv, a șutat fără 
-speranțe pentru portarul ad
vers, valorifîcînd o pasă a lui 
D. Zamfir : 2—0.

După această perioadă echi
pa gazdă a abandonat ritmul 
de sprint adoptînd pe cel al 
unui alergător de distanțe 
lungi, preferind să-și su
pravegheze tactic adversara. 
Adversară care a evoluat fru
mos în cîmp, dar care n-a 
contat în faza decisivă decît 
pe șuturile mereu aceluiași 
Avădanei.

La reluare, după ce Avăda
nei și Eduard au fost foarte 
aproape de gol (min. 48), Bă- 
nuță centrează... ca Ia carte în 
16 m și D. ZAMFIR preia în 
aceeași manieră, balonul po
posind în poarta broșoveană:

I F. C. ÂRGEȘ“"“"“ 3 (2)
| F.C.M. BRAȘOV 1 (0)

Stadia'll „1 Mai" ; teren bun; 
timt> excelent ; spectatori — 
circa 12 000. Suituri : 11—li (pe
poartă : 9—4). Cornere: 6—3. au 
înscris : ignat (miin. 6) e- 
DUARD fmin. 10), D. ZAMFIR 
(mta. 61). respectiv CTGAN (miin 78).

F.C. ARGEȘ : Speriata 7 —
Votau 7 Stăm ou 7, Ptrvu 7, Tă- 
nase 7 — Badea 7, Ediuard 7,5, 
Bănută 7 — D. Zamfir 7, Ignatt 
7 (min. 65 M. Mareei 6). Vlădoiu 
6 (tonta. 16 C. Pană 6).

F.C.M. BRAȘOV : Polgar 6 — 
Bălan 6 (mân. 58 Fîșic 6), Naghi 
7, Sulea 7. P. Luaian 6 — Avă- 
dlained 7,5, V. Ștefan 6, Drăgan 6, 
Oilman 7 — Ternes 6 (min.. 55 
Barbu 6). Selimeșl 6.

A arbitrat foarte bine V. Tiito- 
rov (Drobete Tr. Severta) ; la 
linie l O. Ștreng (Oradea) si L. 
V6r6s (Reșița).

La speranțe : 4—1 (2—0).

3—0 (min. 61). După trei mi
nute, Avădanei driblează tot 
ce-i iese în cale, îl scoate și 
pe Speriatu din poartă, dar 
trimite de puțin pe lîngă 
poarta goală. în partea opusă 
de teren, în min. 75, D. Zam
fir vrea și el să-1 dribleze 
pe Polgar și nu reușește ni
mic, pentru ca, în min. 78, 
CIGAN să înscrie golul de 
onoare al brașovenilor, la ca
pătul unei acțiuni individuale 
prelungite, sancționînd astfel 
o perioadă de joc neglijent a 
echipei piteștene.

Paul SLAVESCU
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TG. MUREȘ, 25 (prin te
lefon). Debut în forță al e- 
chipei pregătite de C. Dinu 
și FI. Ispir, care șarjează 
îndeosebi pe flancul gtîng al 
apărării oaspeților. Și după 
ce în min. 4 portarul Ghe- 
rasim scoate cu genunchiul 
un șut puternic al lui . L. 
Moldovan. la faza imediat 
următoare A.S.A. deschide 
scorul: Sabău pasează în a- 
dîncime Iui L. Moldovan, a- 
cesta pivotează la marginea 
careului, centrează. Pena lo
vește balonul cu mina, arbi
trul acordînd prompt lovitu
ră de la 11 m pe care CRAIU 
o transformă impecabil. Ur
mează o perioadă de joc în 
care F. C. Olt inițiază cîteva 
contraatacuri foarte pericu
loase. Leța fiind foarte a- 
proa.pe de egalare în min.

14 și 21. în finalul reprizei 
(care a aparținui în general 
echipei gazdă).* mureșenii re
vin decis în atac, Sabău e 
pe tot terenul, pășind, 
driblind, șutind. în min, 37 
scorul devine 2—0. De astă 
dată L. Moldovan îi pasează 
in adincime lui Sabău, a- 
cesta centrează... ca la carte, 
CRAIU țîșnește și reia, eu 
capul, imparabil. Și putea fi 
chiar 3—0 pînă la pauză, dar 
Gherasim are în min. 43 o 
intervenție in extremis la 
șutul cu boltă al aceluiași 
Craiu.

După pauză, oaspeții atacă, 
fiind rîndul lui Varo să in
tervină decis la două acțiuni 
ale fundașului central Minea 

(min. 50 și 53). Și, în mod fi
resc, oaspeții reduc scorul în 
min. 69, în urma unei foarte

LA SERVICIU
frumoase acțiuni, balonul cir- 
culind rapid pe traseul I. 
Dumitrescu — Laurențiu — 
PENA, șut violent al ulti
mului, din careu, și 2—1. Ul
timele 20 de minute se vor 
juca într-un tempo debor
dant. în min. 70 și 76 ra
tează Craiu, L. Moldovan șl 
Cionceri (ultimii doi în a- 
ceeași fază), după care F. C. 
Olt are un final în forță, 
așa cum au avut gazdele 
debutul. Dar Laurențiu în 
min. 83 (luft incredibil). 
Eftimie în min. 85 (scoate 
senzațional Varo) și Minea 
în min. 86 (șut în bară), nu 
vor reuși să obțină goliri e- 
galizator într-o partidă cu 
multe virtuți tehnice și spec
taculare.

Laurențiu DUMITRESCU

SERIA I : c.S. Botoșani — O- 
llmpia Rm. Sărat: D. Avrigeanu 
(București), FEPA 74 Bîrlad — 
Unirea Slobozia: F. Brînzol 
(București), Unirea Focșani — 
C.F.R. Pașcani : L. Sălăgean
(Satu Mare). F.C.M. Progresul 
Brăila — Prahova C.S.U. Plo
iești : L. Pantea (București), F.C. 
Constanta — Steaua Mizil: T. lo- 
nescu (București), Politehnica 
Iași — Petrolul Brăila: N. Bițin 
(Salonta), Șiretul Pașcani — In
ter Vaslui: M. Doncea (Bucu
rești), Ceahlăul P. Neamț — Me
talul Plopenâ: Șt. Groșii ' (Călă
rași), Gloria Buzău — F.C.M. 
Delta Tulcea: L Ferenczi (Timi
șoara) .

seria A II-a : Progresul Vo
ința București — Metalul Eucu- 
reștii : P. Buhalăiu (Or. Gh. Gh. 
Dej) — stadionul Voința, Elec- 
troputere Craiova — Sportul „30 
Decembrie": A, Gheorghe (P.
Neamț), Sportul Muncitoresc Sla
tina — Sportul Muncitoresc Ca
racal: I. Munteanu (Giurgiu), 
Chimia Rm. Vîlcea — I.C.I.M. 
Brașov : I. Caraman (Oradea), 
Tractorul Brașov — Electromu-

reș Tg. Mureș s Gr. Macavei 
(Deva), Jiul — C.M.M. Pandurii 
Tg. Jiu: C. Corocan (Reșița), 
Gaz Metan Medias — Inter Sibiu: 
1. Naltan (Predeal). C.S. Tîrgo- 
viște — Autobuzul București: M. 
Georgescu (Constanța) Mecanica 
Fină București — A.S. Drobeta 
Tr. Severta: C. Ghcorghltă (Bră
ila) — stadionul. Mecanică Fină.

SERIA A IlI-a: Chimica Tîmă- 
veni — Armătura Zalău: l. Flo- 
ricel (Brașov), Strungul Arad — 
F.C. Maramureș: G. Vișenescu 
(București) A.S. Paroșeni-Vulcan 
— C.S.M. Reșița : C. Popa (Iași), 
Gloria Reșița — U.T. Arad: V. 
Dobrescu (București). Minerul 
Bala Sprie — A.S.A Progresul 
Timișoara: M. Georgescu (Bu
zău), F.C. Bihor — Sticla Arieșul 
Turda: I. Vereș (Sf. Gheorghe), 
Victori- FIUT Caireil — Gloria Bis
trița: A. Poramboiu (Vaslui), 
C.I.L. Sighet — Olimpia I.U.M. 
Satu Mare : P. Bogdan (Reghin), 
Metalul Bocșa — Dada Mecanica 
Orăștie: V. Cîrnat (Aiud).

Toate partidele vor Începe la 
ora 18.

WMINISTPATIA DF STAT 10T0-PP0N0SP0PT INFOPMFAZA
• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 25 MAI 1988. Extragerea 
I ; 25 33 23 24 45 35 ; extra
gerea a II-a : 37 14 32 31 15 30.

Fond total de cîstiguri : 
661.011 lei, din care 58.577 lei, 
report la categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII
MULTIPLE LOTO DIN 15 MAI
FAZA I: cat. 1: 2 variante 100% 

a 23.202 lei și 3 25% a 5.800 lei ; 
cat. 2: 4 25% a 9.571 lei; cat. 3 : 
7,75 a 4.940 lei; cat. 4 : 12 a 3.190 
lei; cat. 5: 68 a 563 lei; cat. 6 :

134,25 a 285 lei; cat. X: 834 a 100 
lei. FAZA a II-a: cat. A: 1 
100% — autoturism „Dacia 1.300“ 
(70.000 tei) si 7 25% a 17.500 lei; 
cat. B: 2 100% a 18.536 lei (cite 
o excursie de 2 locuri în R.D. 
Germană si diferența în nume

rar) si 31 25% a 4.634 led: cat. C:
9 100% a 5.232 lei (cîte o excursie 
de 1 toc în R.D. Germană si dife
rența în numerar) și 71 25% a 
1.308 Iei; cat. D: 53,25 a 2.628 lei; 
cat. E: 170 a 823 lei; cat. F: 305 
a 459 lei; cat. G: 1.855.75 a 100 
lei. Autoturismul „Dacia 1.300“ 
(70.000 lei) de ia categoria A a 
fost cîștigat de participantul \a- 
sile Gheorghe din Constanța.



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUSESCU,
£

ÎN JUDEȚELE VILCEA Șl HARGHITA
(Urmare din pag. 1)

In uratele șl aclamațiile ce
lor prezențl, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu au luat loc 
mașină deschisă.

De-a lungul traseului

Elena 
intr-o

De-a lungul traseului spre 
reședința ce Ie-a fost rezervată 
pe timpul vizitei de lucru au 
fost ovaționați cu aceeași dra
goste de un mare număr de ce
tățeni, care scandau cu însufle
țire numele partidului, ai 
secretarului sân general.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa _ Elena 
Ceausescu, a început, miercuri 
25 mai. o vizită de lucru în 
județul Harghita.

Vizita are loc în atmosfera 
de puternică mobilizare în care 
toți cei ce muncesc din patria 
noastră, însuflețiți de orientă
rile și sarcinile cuprinse în Ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din aprilie, acționea
ză cu înaltă răspundere, în 
spirit revoluționar, pentru în
făptuirea în cele mai bune con
diții a obiectivelor actualului 
cincinal, a hotărîrilor adoptate 
de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului.

Primul obiectiv al vizitei în 
județul Harghita a fost ÎNTRE
PRINDEREA DE MATRITE ȘI 
PIESE TURNATE DIN FONTA.

Pe parcursul vizitării unor 
sectoare ale întreprinderii, gaz
dele au înfățișat o serie de teh
nologii noi, moderne, realizări
le obținute tn gospodărirea șl 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor.

In continuare, a fost vizitată 
ÎNTREPRINDEREA TEHNOU- 
TIIjAJ, profilată pe fabricația 
de echipamente pentru indus
tria alimentară.

In cadrul unei expoziții ame
najate in incinta întreprinderii, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost prezentate cele mal 
noi produse concepute și reali
zate cu forțe nroprii, care se 
remarcă prin oarametri tehnl- 
co-economici ridicați.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat colectivul 
întreprinderii pentru realizările 
obținute.

Pe parcursul vizitării celor 
două întreprinderi, numeroși 
muncitori, tineri și vîrstnlci, au 
venit în întimpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu. oferindu-le 
flori. adresindu-Ie din inimă 
cuvinte de aleasă prețuire 
șl profundă recunoștință pen
tru vizită, pentru grija per
manentă ce o poartă oamenilor 
muncii de pe cuprinsul întregii 
țări. S-a scandat cu însufleți-

re „Ceaușescu șl poporul!“, 
„Ceaușescu — P.C.R. I“, „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu — 
România !*.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
(-a oprit în mal multe rînduri 
și a discutat cu grupuri de 
muncitori din cele două între
prinderi, s-a interesat de felul 
în care își desfășoară activita
tea, de rezultatele obținute la 
locul de muncă și le-a urat 
realizări cît mai bune în viitor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
străbătut din nou arterele o- 
rașului, de-a lungul cărora au 
fost salutați de mii de cetățeni 
de toate vîrstele, care au ova
ționat pentru partid, pentru 
secretarul său general.

I

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
$1 tovarășa Elena Ceaușescu au 
sosit, apoi. Ia COOPERATIVA 
AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE 
SÎNMARTIN. unitate distinsă 
cu înaltul titlu de Erou al Noii 
Revoluții Agrare, unde au lost 
salutați cu deosebită stimă și 
considerație de numeroși cetă
țeni ai comunei Sînmartin, ca 
și din localitățile învecinate, 
care l-au întâmpinat eu înde
lungi si puternice aplauze, cu 
urale si aclamații.

Oprindu-se la mal multe sole 
cultivate eu gria si sfeclă de 
zahăr apartinind cooperativei 
agricole de producție Sînmartin. 
secretarul general al partidului 
• examinat stadiul de vegetație 
al culturilor, densitatea plante
lor si felul în care sînt efec
tuate lucrările agricole de sezon.

★
De la C.A.P. Sînmartin, eli

copterul prezidențial s-a îndrep
tat spre orașul Miercurea Ciuc.

Solemnitatea sosirii oficiale in 
județul Harghita a avut loc in
tr-o atmosferă însuflețită, de 
mare sărbătoare, expresie a 
bucuriei si satisfacției profunde 
a celor ee trăiesc și muncesc în 
acest înfloritor tinut al tării de 
a primi, din nou, ca oaspeți 
dragi, pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 

tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost primiți, după datină, eu 
pîine si sare.

Coloana oficială a străbătut 
principalele artere, străjuite de 
numeroase si moderne construc
ții noi. ce oferă o imagine su
gestivă a puternicei dezvoltări 
urbanistice a municipiului 
Miercurea Ciu<^

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a intilnlt, miercuri 
seara, cu membrii Biroului 
Comitetului județean Harghita 
al P.C.R.

județuil Harghita a tovarășuluiCu Prilejul vizitei de lucru în _____ __ . ____
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii socialiste România, astăzi va avea loc în 
municipiul Miercurea Cuc o adunare populară pe care posturile 
de radio si televiziune o vor transmite direct în jurul orei 11,00.

JUNIORII ROMANI AU CIȘTIGAT „INTERNAȚIONALELE” 
ALE CEHOSLOVACIEIDE TENIS DE MASĂ

In cadrul programului de 
pregătiri pentru „europenele" 
de juniori din vară, cîțiva 
componenți al lotului au luat 
parte la Campionatele Interna
ționale ale Cehoslovaciei. Ju- 
cînd In compania sportivilor 
din Austria, Anglia, Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Grecia, 
Franța, R.P.D. Coreeană, R.D. 
Germană, Iugoslavia, U.R.S.S., 
Ungaria, Olanda, Finlanda, Po-

Suedia, Luxemburg,lonia,
reprezentanții noștri au avut o 
comportare foarte bună, cîști- 
gînd proba pe echipe, la fe
minin (Maria Bogoslov, Emilia 
Ciosu) și masculin 
Creangă, Daniel Cioca), 
ptnd locul secund la 
mixt (Creangă, Bogoslov) 
tuîndu-se pe locul 3 la simplu 
(Ciosu și Creangă).

ACTUALITATEA ȘAHISTĂg
HAVANA, 25 (Agerpres). — Da 

g Havana a început turneul înter- 
g național de șah organizat cu prl- 
g lejul împlinirii a 100 de ani de la 
g nașterea celebrului mare maes- 
g tru cubanez Jose Râul Capablan- 
g ca, unul dintre cei mai talentatl 
g șahiști ai secolului, campion 
g mondial în perioada 1921—1027. 
g In grupa maeștrilor, după două 
g runde conduce Tolnay, cu 2 
g puncte, _urmat de Constantin lo- 

avîApvxks și dvujscS, eu 
cîte 1,5 p. In runda a 2-a maes
trul român C. Ioraescu a ciștlgat

• PE SCURT •

(Călin 
ocu- 

dublu 
și al—

în 
so- 
în 

Nino

la mexicanul Sariego. Lider 
grupa marilor maeștri este 
vieticul Dorfman, cu 1,5 p. 
turneul feminin conduce 
GurleM (URSS) — cu 1.5 puncte.
• In runda a 8-a a meclulul-tur- 

neu de șah. de la " '
campionul mondial 
rov l-a Învins pe 
Karpov a remizai 
Wlel. In clasament
parov, cu 6 p, urmat de Karpov 
4,5 p, Tlmman 3,3 p, Van 
Wlel 2 p.

Amsterdam, 
Garrl Kaspa- 
Timman, iar 
cu Van der 

conduce Kas-
g nescu, Tempone șl Borges, 
g cite 1,5 p. In runda a 2-a g ------- _ --------- .. .

COMPETIȚII NAȚIONALE

ATLETISM e La Rehlingen 
(R.F. Germania), Carlo Tran- 
hardt a ciștigat săritura în înăl
țime, cu 2,31 m, sprinterul ame
rican Robert Hackett a fost cro
nometrat în cursa de 200 m cu 
timpul de 20,60. iar kenyanul 
Kimell Kipkembol a terminat în
vingător în proba de 5 000 m cu 
14:02,32. • La Ciudad de Mexico, 
sprinterul cubanez Koberto Her- 
nanez a terminat învingător in 
proba de 400 m, cu timpul de 
44,29, iar Kristen Emmeland (R.D, 
Germană) a trecut prima liniă 
de sosire în cursa de 100 m, cu 
11,47. Proba feminină de 400 m 
a revenit sportivei cubaneze Fi
delia Quirot tn 49,62.

CICLISM • Etapa a doua a 
Turului Italiei, disputată pe tra
seul Urbino — Ascoli — Plceno, a 
revenit rutierului italian Guido 
Bontempi, 
ța de 230 
lași timp 
sit Paolo 
Sorensen. _  __ ,_______  ______
conduce francezul Jean Francois 
Bernard.

HANDBAL • In continuarea 
turneului pe care 4 întreprinde 
în Iugoslavia, echipa masculină 
a Japoniei a evoluat la Pucarevo 
în compania selecționatei țării 
gazdă. Handbaliștil iugoslavi au 
obținut victoria cu scorul , de 
33—26 (17—12).

cronometrat pe distan- 
km în 6.23:56. în ace- 
cu învingătorul au so- 
Rossola și danezul Ray 
în clasamentul general

tar — Sutjeska 3—3; Novi Sad — 
Hajduk Split 0—0; Zendca — 
Osijek 3—0.

ȘTIRI, REZULTATE

CAMPIONATUL Belgiei H-a ta-
" ' ■ ......................... C.

c.g Bruges, M p, urmată de F. -. 
g Malines șl Antwerpen — cu cîte 
g 49 p. In ultima etapă: Beerschot 
g — F. C. Llâge 1—4; Waregem — 
g F. C. Bruges 1—0 ■; W'.nterslag — 
g Lokeren 2—0 ; La Gantolse — 
g Charleroi 1—1; Bcveren — F. C. 
g Malines 1—1; Anderlecht — Racing 
g Jet 1—0 ; Cercie Bruges — Cour- 
g trai 0—0; Standard Lidge — Ant- 
g werpen 3—2; st. Trend — Molen- 
0 beek 1—2.I PRIMA DIVIZIE a Spaniei a 

fost cîștigată de Real Ma
drid, 62 p, urmată de Real 
Sociedad, 51 p și Atletico Madrid, 
48 p. tn ultima etapă: Real Ma
drid — Valladolid 2—1; Sporting 
Gljon — Real Sociedad 1—1 ; Za- 

, _ __ 2 2 , Osasuna
F. C. Barcelona 1—1 ; Las Pal- 

~ ‘ ‘ ; F. C.

DUPĂ ss de etape, în Portu
galia continuă aă conducă deta
șat F.C. Porto, M p, urmată de 
Benfica, 49 p și Boavista, *8 p. 
Rezultate: Braga — Belenenses
1— 1; Bentlca — Guimaraes 1—0; 
Academica — Boavista 9—0; Es- 
pinho — F.C. Porto 0—1 ; Pena- 
flel — Setubal 0—0; Salgueiros — 
Portimonense 0—1; Chaves — 
Maritimo 0—0; El vas — Sporting 
0—0.

DUPĂ 31 de etape, In Iugoslavia 
conduce Steaua Roșie, eu 40 p, ur
mată de Velez Mostar și Parti
zan, cu cîte 39 p. Rezultate: Stea
ua Roșie — Zeleznicear Sarajevo
2— 0; Buducnost — Pristina 2—1; 
F.C. Sarajevo — Nlș l—o; 
Skoplje — Rad Belgrad 2—0; 
Rljeka — Partizan 0—3; Tuzla — 
Dinamo Zagreb 1—1: Velez Mos-

ZURICH (Agerpres). O comi- 
. sie a F.I.F.A. condusă de Her

man Neuberger — vicepreședinte
— și Joseph Blatter — secretar
— a vizitat recent cele 12 stadi
oane din Italia ce vor găzdui 
meciurile din cadrul turneului 
filial al C.M. din 1992. Cu acest 
prilej tehnicieni! F.I.F.A. au luat 
cunoștință de pregătirile ce se 
tac în orașele Milano, Torino, 
Genova, Verona, Bologna, Udine, 
Florențâ, Roma, Palermo, Cagli
ari, Bari șl Neapole.
• Turneul pentru juniori de 

la Croix (Franța) a fost ciștigat 
de echipa Anderlecht, care a în
trecut, în finală, cu l—o (1—0) pe 
Dinamo Moscova.

In partida pentru locurile 3—4; 
Hajduk Split — Benfica 1—0 
(0-0).

55 —„—- —    -----------
g ragoza — Murcia 2—1
- r. z. z___ :___: z,___

g mas — Betis Sevilla 1—2 ; 
g Sevilla — Vlgo 0—S; Espanol 
g Logrones 0—0; Valencia 
g lorca 1—1 ; Bilbao —
g 2—0; Cadiz — Atletico 
I3-’’ 
g IN ETAPA a 11-a în 
g lidera clasamentului, 
g Kiev, a învins pe teren 
g cu li—0 pe Lokomotiv Moscova, 
g Alte rezultate: Torpedo Moscova 
g — Jalgiilrlo 2—2; Alma A ta 
g Dinamo Minsk 1—2; Donețk — 

l....... .. ........ .

— Mal-
Sabadell 

Madrid

U.R.S.S. 
Dinamo 
propriu

— Jalghiriș 2—2; Alma Ata — 
Baku 0—2; Dnepr — D'hamo 
Moscova 2—0; Spartak Moscova 
— Erevan 1—1; Harkov — Zenit 
1—1 ; Cernomorei Odesa — Dina
mo Tbilisi 2—0. Clasament: 1. Di
namo Kiev 17 p; 2. Jalgh'.riS 15 
p; 1. Dnepr 15 p.

REZULTATE din etapa a 37-a 
(penultima) in campionatul Tur- 

g ciel : Fenerbahce — Malatya 2—1 ; 
Adanademir — Galatasaray 0—5!; 

g Beșiktaș — Samsun 0—0: Bursa — 
Altay 2—1; Esklșehir — Zongul- 

g dak 0—3; Genclerbirligi — Ko- 
& caell 2—2. Clasament: 1. Gala- 
g tasaray 87 p (virtuală campioană),' 

2. Beșiktaș 78 p; 3. Malatya 59 p.

!

ICED A ÎNVINS ECHIPA R. D GERMANE!
(Urmare din pag. 1)

favoarea I.C.E.D. Pentru învin
gători au înscris C. Ioan 26, 
Mihalcea 16, C. Popa 15, Mădîr- 
jac 12, Păsărică 10, M. Iacob 4; 
coșgeterul oaspeților — Sell 31 
Arbitri: G. Valcev (Bulgaria) 
Și S. Simeonidis (Grecia) — în 
repriza I, P. Gallager (Irlanda) 
și O. Ncmduh (Turcia) — in 
repriza a II-a.

în partida a doua am avut 
surpriza de a vedea evoluînd 
în echipa Levski-Spartak Sofia 
pe fostul internațional... sovietic 
V. Jighili și pe jucătorul de 
culoare J. Wandie, primul ri- 
dicînd evident valoarea cam
pioanei Bulgariei. In aceste 
condiții, ținînd seama șl de 
prezența în formația bulgară 
a unor alți cunoscuți inter
naționali, Levski-Spartak 
dominat autoritar lupta
panouri, jocul în ansamblu. în- 
vingînd cu 83—65 (42—29)

a 
sub

chipa Spolem Lodz. Coșgeteri : 
Mladenov 13, Jighili 12, Kolev 
12, Eftimov 11, respectiv ~ 
kulski 22. Arbitri : K. 
(R. D. Germană) — K, 
milas (Grecia) și C, 
(Israel) — L Georgiu 
nia).

în ultima Întîlnire a 
nil reprezentativa României a 
repurtat o firească victorie 
la scor în fața formației 
Farul C.S.Ș. 1 Constanța, de 
Ia care a lipsit Băiceanu, dar 
care a fost întărită cu cîțiva 
jucători ai lotului 
Scor final 
Arbitri : T. Simeonov (Bulga
ria) — D. Ljuga (Iugoslavia) 
ș.l D. Bronștin 
Tunar (Turcia).

Programul de 
ora 15. Spolem 
mană, Farul - 
tak, România — I.C.E.D.

O- 
Goldner 

Koto- 
Shtriks 
(Româ-

reuniu-

național.
118—69 (48—35).

(Israel) K.

joi : de la 
— R. D. Ger- 
. Levski-Spar-

e- ieri) au în-

oeput — la hotelul Parc 
din Mamaia — lucrările Sta
giului de candidați arbitri
F. I.B.A., ceea ce furnizea
ză explicația oelor două pe
rechi de arbitri programate 
la fiecare întîlnire. Diminea
ță au avut loc expuneri 
despre tehnica arbitrajului, 
iar după-amiaza — primele 
examene practice, cane 
constat in conducerea 
ciurilor. După fiecare 

priză, arbitrajele au fost a- 
nalizate pe videocasete de 
către o comisie formată din 
D. Turner (Anglia), R. Shaper 
(Iugoslavia), 
(Bulgaria).
(Turcia). G. Tsolakidis 
cia), I. Bergman
G. Chiraleu 
cizăm că 
participă 21 
12 țări.

au 
me
re-

V. Lazarov 
H. Topuzoglu 

(Gne- 
(Israel) șl 

(România). Pre
ia acest stagiu 
de candidați din

—„MAGAZINUL DE LUX“—
Construit la începutul anilor ’20 șl posedIrad 100 000 de locuri, 

stadionul londonez „Wembley" a rămas să simbolizeze, peste 
timp, forța, tradiția și trufia fotbalului englez, căruia 1 se 
datorează multe deschideri de drum în lumea 
prima federație în 1®S3, 
etc. etc.

Se părea că, dat fiind 
„templului fotbalului" își 
molcoma apă a Tamisei 
1088, complexul de la „Wembley" a devenit proprietatea unui 
întreprinzător antreprenor din Liverpool, Brian Wolfson, a că
rui declarație a plăcut tuturor : „Cum sînt un suporter al 
echipei lini Dalglish (n.n. Liverpool, actuala campioană) și cum 
n-am prins un bilet pentru finala Cupei 1986 (n.n. cîștigată 
de Liverpool, 3—1 cu Everton), am ales această soluție, spre 
a nu mal lipsi de la nici o finală* (din 1923, ultimul act al 
Cupei Angliei, ca și partidele oficiale ale „naționalei" engleze 
se dispută pe „Wembley"). Ce-a urmat însă n-a mal plăcut. 
Din capul locului, Wolfson s-a arătat mai puțin interesat de 
legenda „Wembleyulul" și mai mult de... casa de bani a com
plexului, nesfilndu-se să avertizeze că „doar 20 la sută din 
încasări vor proveni din fotbal". Drept urmare, nu doar că a 
impulsionat, fără să fie nimic rău în asta, sala de sipectacoile 
(„The Arena") șl hotelutt („Ladbroke") din incinta complexului, 
dar a deschis larg porțile stadionului pentru tot felul de 
demonstrații, expoziții, concursuri (Inclusiv canine) șl concerte 
(Madonna, Michael Jackson etc.), care au „frămîntat" un gazon 
altădată impecabil, îngrijit cu sfințenie. Dacă în 1985, de pildă, 
„Wembleyul" fusese folosit de 28 de ori, în 25 de rînduri în 
tangență cu sportul, el a găzduit, în 1&87, 40 de manifestări, 
dintre care doar ÎS cu caracter fotbalistic. Firește că bugetul 
pe care 11 supraveghează un fost atlet, David Griffith, a cres
cut considerabil, numai că — apreciază presa insulară — totul 
s-a petrecut și se petrece In detrimentul popularității șl faimei 
„templului fotbalului". tracă mai mult. Angajînd vaste lucrări 
de restaurare, prevăzute a se termina în toamnă, Wolfson a 
optat pentru reducerea tribunelor (cu 20 000 de locuri !), în 
spațiile rezervate (la prețuri accesibile) publicului avînd să fie 
amenajate loje elegante, a căror închiriere ar echivala cu... 
100 de bilete ! Cu o superioritate — ca să nu-i spunem aro
ganță — care n-a scăpat oomentatorilor, Griffith a explicat 
punctul de vedere al noului patron : „Dacă mai înainte per
sonalul stadionului vorbea despre mulțime, despre spectatori.
el va vorbi tot mal des numai despre cHenți" 7!
E limpede că, deși renovat, „Wembleyul" va fi tot mai puțin 

accesibil omului de rtnd, uirmind să devină un stadion pentru 
eMită. Sau. după expresia unul ziarist londonez. „un ma
gazin de lux", a cărui poezie și parfum vor fi infinit mal 
miel. încă un mit pe care dorința de profit îl face încet, 
încet, uitat...

Ovidiu IOANIȚOAIA

primusl campionat
balonului rotund: 
organizat în 1888

britanic. Istoriaconservatorismul _______ ____
va continua liniștită cursul, precum 
învecinate. Numai că, exact în mai

La închiderea ediției

P. S. V. EINDHOVEN A ClȘTICAT
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Aseară, la Stuttgart, s-a des
fășurat 
finalei 
ropeni, 
chipele 
P.S.V.

cea de a 33-a ediție a 
Cupei Campionilor Eu- 
în care s-au întâlnit e-

Benfica Lisabona și 
Eindhoven. Partida s-a

încheiat ou victoria formației 
Eindhoven : 6—5 după execu
tarea 
pătul 
după 
0—0.

penaltyurilor. La ca
relor 90 de minute, și 
prelungiri. scorul era

Tot azi (n.r.
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