
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
AÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU
iN JUDEțUL MEHEDINȚI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună Ctt tovarășa Elena 
Ceaușescu, a continuat, vineri, 
vizita de lueru in județul Me
hedinți.

..Ca și in ziua precedentă, in- 
tilnirca conducătorului parti
dului și statului cu colectivele 
unor importante întreprinderi 
din Orobcta-Turnu Severin a 
prilejuit examinarea principa
lelor aspecte ale dezvoltării șl 
modernizării producției, a 
modului în care se îndeplinesc 
prevederile planului și stabili
rea, pe această bază, a unui an
samblu de măsuri vizînd des
fășurarea întregii activități la 
un nivel superior de oalitate si 
eficiență.

La vizită au participat tova
rășii Emil Bobu, Silviu Curti- 
ceanu.

Sosirea tovarășului Nioolae 
Ceaușescu șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu Ia ÎNTREPRINDE- 
REA DE VAGOANE, primul o- 
bicctîv vizitat în această zi, s-a 
desfășurat într-o atmosferă en
tuziastă, sărbătorească. Mii de 
oameni ai munoii și-au mani
festat Cu însuflețire satisfacția 
fată de noua întîlnire cu 
secretarul general al partidului, 
moment de referință in acti
vitatea colectivului de muncă, 
în evoluția unității.

Cei prezenți au aplaudat și 
ovaționat, au scandat minute 
în șir urări la adresa partidului 
și a secretarului său general, 
a patriei noastre socialiste și a 
harnicului popor român, dînd 
expresie sentimentelor de a- 
leasă dragoste și prețuire cu 
care, asemenea întregii noastre 
națiuni, îl înconjoară pe 
tovarășul Nioolae Ceaușescu, 
profundei recunoștințe ee i-o 
poartă pentru strălucita sa ac
tivitate consacrată edificării 
socialismului și comunismului 
pe pămîntul României.

Tovarășului Nioolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost oferite frumoase bu
chete de flori.

Dialogul secretarului general 
al partidului cu constructorii 
de vagoane severineni s-a axat 
de la început pe analiza pro
blemelor de bază alo întreprin
derii, îndeosebi cele privind 
îndeplinirea principalilor Indi
catori de plan și sporirea efi
cienței economice.

Secretarul general al partidu
lui a cerut să se acționeze cu 
mai multă fermitate în vede
rea asigurării contractelor șl 
comenzilor pentru producția de 
export.

In încheierea vizitei tovarășul 
Nioolae Ceaușescu a apreciat 
rezultatele dobîndite de con
structorii de vagoane din Dro- 
beta-Turnu Severin, subliniind 
că aceștia trebuie să-și concen
treze în continuare eforturile 
pentru îndeplinirea planului la 
toți indicatorii, pentru a asigu
ra sporirea nivelului calitativ 
și de competitivitate al pro
ducției. Adresînd felicitări co
lectivului de aici pentru succe
sele înregistrate, secretarul 
general al partidului i-a urat

să obțină noi și tot mai mari 
realizări în întreaga activitate.

Aprecierile și îndemnurile 
conducătorului partidului și 
stătirluf nostru au fost primite 
eu deosebită însuflețire de oa
menii muncii de la întreprin
derea de Vagoane, care și-au 
exprimat, prin puternice aplau
ze și ovații, hotărirea de a 
transpune neabătut în practică 
orientările si indicațiile date 
cu prilejul vizitei, de a face 
totul pentru îndeplinirea im. 
portantelor sarcini ce le revin.

Dialogul de lucru al secreta
rului general al partidului cu 
făuritorii de bunuri materiale 
mehedinfeni a continuat la ÎN
TREPRINDEREA metalur
gica DROBETAtTURNU SE
VERIN.

Infățișîndu-se rezultatele ob- 
de 

na- 
în

VERIN.
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ținute pe linia asimilării 
profile necesare economiei 
ționale, s-a relevat că, 
cursul acestui an, aici urmează 
să fie introduse in fabricație 
noi produse. Au fost prezen
tate, de asemenea, preocupări
le tihărului colectiv de oameni 
al muncii de aici pentru creș
terea randamentului de utiliza
re a metalului, reducerea chel
tuielilor materiale, diminuarea 
costurilor de producție și spo
rirea eficienței economice • 
întregii producții.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adre
sat felicitări colectivului pentru 
eforturile depuse in vederea 
punerii în funcțiune a noului 
laminor, subliniind că trebuie 
făcut totul pentru ca, in cel 
mai scurt timp, întreprinderea 
să producă .la întreaga capaci
tate șl si fie realizate produse 
de înaltă calitate, cu randa
ment maxim.

Cuvintele secretarului gene
ral al partidului au avut un 
profund ecou, mctaiurgiștli me- 
hcdlnțenl exprimindu-și ho- 
iărirea de a-și mobiliza toate 
forțele pentru înfăptuirea 
exemplară a indicațiilor și sar
cinilor primite.

Pe parcursul vizitării celor 
două unități economice din 
Drobeta-Turnu Severin, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
stat de vorbă, in repetate rin- 
duri, cu muncitori și specia
liști, s-a interesat de modul in 
care se desfășoară activitatea 
de producție, de condițiile de 
muncă și de viață ce le slut 
asigurate.

Mulțumind din inimă secreta
rului general al partidului pen
tru grija statornică manifesta
tă fată de dezvoltarea și mo
dernizarea întreprinderilor lor, 
a întregii economii mebedințe- 
ne, oamenii muncii au dat. ex
presie hotărîrii de a intensifica 
eforturile pentru îndeplinirea 
planului, pentru perfecționarea 
în continuare a întregii activi
tăți productive.

La amiază, 
Nicolae Ceaușescu, 
Cu tovarășa Elena

tovarășul 
împreună 

__  ____ Ceaușescu 
au vizitat SISTEMUL HIDRO
ENERGETIC ȘI DE NAVIGA. 
ȚIE PORȚILE DE FIER II,

(Continuare In dm. « *-al
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Astăzi, pe Stadionul „23 August" din Capitalâ, de la ora 15,15

CUPLAJUL DE RUGBY ROMANIA
Cuplaj de mare interes astăzi, pe Stadionul 

„S3 August" din București. O dublă tntilnire 
de rugby, la nivel reprezentativ, cum nu știm 

să mai fi avut loc in lumea "~mare a sportului cu 
balonul oval. Prin totul, un autentic eveniment 
al ..rugby ului, al sportului: echipa națională a

ANGLIA
Romăniei și selecționata de tineret Joacă tn 
compania formațiilor similare ale unei federații 
cu actul de naștere semnat acum nu mai puțin 
de 118 ani... Să le dorim mult succes „tricolori
lor" noștri in onoranta, dar și foarte dificila 
lor misiune ! ■ —

MULT SUCCES, „TRICOLORI"!

în meciuLtest, la nivelul reprezentativelor naționale

PREMISE PENTRU UN JOC DE ÎNALTĂ VALOARE
• Intllnlrca începe la ora 17 • învingătorii de la Cardiff

angajare, conștient!
A venit, iată, șl ziua unei 

partide pe care generații tn. 
tregi de rugbyști o așteaptă, 
dimpreună cu toți iubitorii de

promit o deplina
de potențialul remarcabil al

nale, anume in urmă cu patru 
ant, pe celebrul Twickenham, 
ci nd gazdele s au impus, dar 
nu fără emoții, cu 22—15, după

oaspeților
și semna atunci nu 

El. 
efi- 
re-

România

Boldor

Oti

Toader
Lunga Fulina

Ignat Neaga 
Rădulescu Dumitraș Murarlu 

Ciorăscu Oroian 
Dumitrescu Ion Leonte

Arbitri : J.B. Anderson,
J.M. Fleming și R. 3. Megson 

(toți din Scoția)

Rendall Moore Chilcott 
Dooley Ackford

Teague Richards Winterbottom 
Bates Andrew

Ilaliday Guscott 
Hodgkinson

sport de la noi : 
mare stadion al 
lese astăzi, de la ora 17, 
prezcntativele României 
Angliei. Dacă la diferite 
niveluri au mai existat, 
lungul timpului, contacte 
„inventatorii" jocului cu 
Ionul oval, dacă de zece ani 
încoace XV-Ie nostru a întil- 
nlt mai toată elita acestui 
sport și a izbutit o seamă de 
rezultate de rezonanță, re
prezentativa trandafirului e- 
voluează pentru prima dată 
la București.

A mai avut loc un meci-test 
între cele două echipe națio-

pe cel 
țării se

mai 
intil- 

re- 
Și 

alte 
de-a 

cu 
ba-

în perspectiva partidelor cu echipele Bulgariei

LOTURILE DE FOTBAL ALE ROMÂNIEI 
ÎȘI CONTINUĂ PREGĂTIRILE

Lotul reprezentativ de fot. 
baj continuă pregătirile pen
tru importantul meci de 
miercuri, de pc stadionul 
Steaua, cu selecționata Bulga
riei, întîlnire contînd pentru 
preliminariile C.M. 1990. As
tăzi, Ia Bistrița, internațio
nalii noștri vor susține un 
meci de verificare in compa
nia Gloriei, intilnire care va 
prilejui antrenorilor Em. Je
nei și C. Drăgnșin efectuarea 
unor finisări privind jocul de 
ansamblu al „tricolorilor". At
mosfera in cadrul lotului 
nostru este excelentă. Selec- 
ționabilii sînt dornici să rea. 
lizeze miercuri o partidă de 
valoare, dar, mai cu seamă, 
să obțină victoria, varianta 
care le menține intacte șanse
le de calificare. Tînărul in

ternațional Ion Sabău ne spu
nea următoarele despre întîl- 
nirea ou selecționata Bulga
riei : ,,Sînt convins că repre
zentativa României își va ma
terializa șansele. Intilnirea nu 
va fi deloc ușoară. Echipa 
Bulgariei va lupta mult pen
tru un rezultat bun, ea va fi 
decontractată și va putea ac
ționa dezinvolt. Privim, deci, 
cu toată atenția partida și ne 
pregătim cu seriozitate și in
tensitate".

Echipa Bulgariei se pregă
tește și ea asiduu, sub con
ducerea noilor săi antrenori, D. 
Penev și Gh. Vasiliev. Majori
tatea selecționabililor provin 
de la clubul Sredeț, liderul 
detașat al campionatului. 
Se operează schimbări Im
portante, maf ales tn sis

temul defensiv. Antreno
rii contează și pe efica
citatea trioului ofensiv Kosta- 
dinov — Stoici kov (un verita
bil succesor al lui Sirakov în 
„ll“-le bulgar) — S. Mladenov 
(cel mai bine cotat jucător bul
gar în campionatul portughez, 
la Beienenses). Lotul reprezen
tativ bulgar va sosi la Bucu
rești marți Ia amiază. Pentru 
ziua de luni și-a anunțat sosi
rea lotul de tineret bulgar, 
care va evolua in compania 
reprezentativei similare a Ro
mâniei marți dc la ora 18, pe 
stadionul Giulești. Apropo de 
tinerii noștri internaționali, ei 
susțin astăzi, la Baia Mare, in 
compania formației F.C. Mara
mureș, un meci de verificare.

Anglia

Răcean

Underwood

engleză . _
mai puțin de 18 puncte.
Rob Andrew, va fi acum 
pi ta nul unei garnituri oe 
prezintă o masă impresionan
tă de rugbyști, angrenați mai 
de curind in cel mai cuprin
zător campionat din lume... 
Intre „tricolori" se află, de a- 
semenea. Jucători care au evo
lua* atunci (1 care fac parte 
din formația probabilă pentru 
astăzi, tn frunte cu actualul 
purtător al banderolei de o- 
noare, Floriei Murariu, ală
turi de Alexandru Rădulescu. 
Adrian Lungu, Marcel Toa- 
der, Haralambie Dumitraș. 
Gheorghe Leonte. olus Gheor- 
ghe Caragea, care s-ar putea 
să fie Introdus in linia a doua, 
folosirea lui Traian Oroian 
nefiind certă (antrenorii vor 
decide astăzi și intre Nicolae 
Răcean sau Ștefan Chiriiă pe 
aripă, Haralambie Dumitraș 
sau Cristian Răducana la 
măruț 8). Eâ slnt. așadar, 
numeroși decit partenerii 
’85 — de partea cealaltă 
mal jucat Underwood 
Dooley —, sînt sportivi ce au 
acumulat tntre timp, o bo
gată experiență internaționa
lă. pe care nădăjduiesc, șl nă
dăjduim 1 să o pună tn va-

Geo RAETCHI

nu
mai 
din 
au
Sl

în. 
ale 
un 

în formația

15-8
scris _ ________ _______
intilnirii. în iama lui '85. 
jucător debuta

ta 
in

pauză șl un eseu 
ultimele minute

(Continuare in pag 2-31

,,Uvertura“ dintre selecționatele de tineret

0 REALA DORINȚA DE AFIRMARE
Eveniment de referință și 

pentru selecționata noastră 
de tineret (under 21), meciul 
cu „XV -le" Angliei reține, 
desigur, atenția specialiștilor 
aproape în aceeași măsură. Și, 
de bună seamă, a tuturor ce
lor care se consideră ca fă- 
cînd parte din familia sportu
lui cu balonul oval, „Este o 
ocazie uriașă de a ne afirma 
— exprimă Adrian Ținea un 
punct de vedere al jucători
lor din lot, fiindcă o pres
tație valoroasă tn 
redutabililor noștri

de azi va cîntări foarte greu 
în balanța consacrării fiecă
ruia dintre noi, ca rugbyști 
cu o carte de vizită de dimen
siune internațională..." Ținea 
a ținut să fie exponentul co
legilor săi, ca unul dintre cel 
mai experimentați titulari, 
prezent la Cupa Mondială, 
precum și la două meciuri ale 
seniorilor.
U.R.S.S., in 
sine Înțeles

compania 
adversari

cu Franța și
1987. Este de la 
că toți jucătorii
Tiberiu STAMA

(Continuare In pag 2-3)

Miine, la Celje

START ÎN CM. DE
Pe arena cu șase piste din 

Celje (Iugoslavia) vor în
cepe miine Campionatele 
Mondiale de popice rezervate 
juniorilor. în program figu
rează întreceri pe echipe, pe
rechi și la Individual, jucîn- 
du-se la probele clasice de 
100 bile mixte fete și 200 bile 
mixte băieți.

Reprezentanții țării noas
tre vor participa doar ia pro
bele de perechi și la indivi
dual. Antrenorii Apostol A- 
nastase (la fete) si Roger Cer-

POPiCE - JUNIORI
nat (la băieți) vor definitiva 
tandemurile care vor efectua 
deplasarea la Celje. din urmă
toarele loturi : Liliana Băje- 
naru, Mariane Halalai, Lica 
Manoli, Anamaria Krecszenki, 
Nicolae Lupu, Iștvan Bor, O- 
vidiu Ion și Ferencz Majos.

Programul jocurilor : dumi
nică și luni — proba pe e- 
chipe | marți și miercuri — 
perechi feminine șl masca”), 
ne ; vineri — turneul final 
individual.



IN1IIICIIII JUBfȚENE Șl INTfRJUDEIENE Doua finaliste $1 un loc pe podium, ia Como

DUMINICA, PENULTIMA

A DIVIZIEI A LA HAN

După un final de săptămină, cel trecut, care a amintit de al
te anotimpuri (de... Daclada de iarnă, prin unele meleaguri), 
timpul s-a ameliorat in aceste zile, așa incit este de așteptat 
ca astăzi șl mtlne iubitorii sportului sd recupereze.,, terenul 
pierdut.

Sigur, duminică pe arena de tenis șl tn parcul sportiv al 
clubulrii Progresul din Capitală în organizarea unor factori din 
sectorul 5, se va desfășura un Festival cultural-sportiv, al cd“ 
rul program cuprinde și întreceri pe diverse discipline, și de
monstrații, și numere artistice. Acțiuni mai mici, să le spunem 
așa, figurează și pe agenda unor asociații școlare bucurește- 
ne din flecare sector, primatul fiind al competițiilor, dar ioc 
pentru mișcare și recreare este rezervat și celor veniți tsfdră 
pretenții". în sectorul 1, astăzi și mîine, pe diferite terenuri, 
sînt la zi întrecerile din cadrul „Cupei de vară", fotbaliștii, po
picarii și nu numai el avind. cum s-ar spune, „de lucru*.

Sflrșltul de săptămînă marchează intrarea „în plin" a etape
lor județene ale tradiționalelor cupe (de la „Cupa Pionierul" 
și „Cupa U.T.C." la cele departamentale) înscrise în calendarul 
Daciadei. în consecință, cros, volei, tenis, baschet, atletism, 
handbal și alte sporturi, pentru tot felul de categorii de prac- 
tîcanți ai acestora.

Slmbătă și duminică, în localități din județele Bihor, Mehe- -
dinți, Mures, Iași, Buzău Călărași, Dîmbovița și Vîlcea. sînt 
programate ’ „interj udetenele" Campionatului Republican de oină [i 
al liceelor Industriale. Să sperăm că specialiștii prezenți la , ■ 
aceste competiții dinaintea finalelor vor „culege-, ca sl In oițe ,« 
ediții, acele „buchete ale speranțelor- care vor înnoi grădina i, 
mereu frumoasă a sportului nostru național. 5

La Brăila si lanca

CURSE ATRACTIVE DE DIRT-TRACK
• După o scurtă Întrerupere 

cauzată de participarea unor a- 
lergătorl fruntași la concursuri 
în Bulgaria și Iugoslavia. ieri 
s-au reluat cursele de dlrt- 
track. Primii au Intrat în con
curs juniorii care, vineri după- 
amlază. s-au aliniat pe pista 
Stadionului municipal din Brăi
la la startul Campionatului Na
țional individual ediția 1989 tn 
formula clasică de 16 alergători 
în 20 de manșe. Astăzi, ne ace
lași stadion, de la ora 17. se in
augurează Campionatul Republi
can de perechi, rezervat seniori
lor în formula de 7 tandemuri, 
în 20 de manse. Participă cei mai 
buni specialiști al genului din 
toate centrele de dirt-track. Atît 
întrecerile tinerilor motociclisti. 
cît și cele ale seniorilor vor con
tinua ne arena din lanca (lud. 
Brăila) cu etapa a doua. după

următorul program : astăzi. de 
la ora 11 — disputele juniorilor ; 
mîine. de la aceeași oră. cursele 
De perechi.

• Particlpînd la preliminariile 
C.M. de tineret de la Tîrgoviște 
(Bulgaria) talentatul nostru aler
gător Mircea Agrlșan (Steaua) a 
fost la un pas de a se califica 
în faza superioară a competiției. 
In compania unor puternici ad
versari din Bulgaria, cehoslova
cia. Italia. Iugoslavia, Polonia. 
Ungaria si U.R.S.S.. el a reușit 
să ajungă în baraj pentru locul 
vacant la următoarea reuniune a 
.mondialelor", unde a fost de
pășit ’a mare luptă de cehoslo
vacul Robert Ralis. Concursul a 
fost cîstigat de polonezul Hei 
Olszewski cu 12 p, Mlrcca Agri
șan clasîndu-se pe locul 9 cu 
io p.

După C.E

Recent, la Como, in Italia, s-a 
desfășurat unul dintre cele mai 
Importante turnee internațio
nale feminine de floretă (de 
cat. A), contînd pentru clasa
mentul Cupei Mondiale. Așa 
după cum au și anunțat agen
țiile de presă, reprezentanta 
noastră, Elisabeta Tufan, cam
pioană mondială, a evoluat din 
nou cu succes, disputîndu-șl a- 
saltul care a desemnat cîștigă- 
toarea. în compania campioanei 
olimpice, Anja Flchtel. Dar abia 
la reîntoarcerea floretistelor 
noastre de la Como am aflat că 
în finala de 8 a marelui tur
neu dotat cu Trofeul Esperia 
(la care, cu excepția sportivelor 
din China, au fost pe planșe toa
te protagonistele Cupei Mondia
le) a fost prezentă și Reka La
zăr, deci două românce, alătUTi 
de cîte trei din R.F.G. (Anja 
Ficjțitel, Zita Funkenhauser, An
nette Dobmeier) șl Italia (Mar
gherita Zalaffi, Dorina Vaccaro- 
ni. Diana Bianchedi).

Despre evoluția floretistelor 
noastre (pe lîngă cele două mal 
sus amintite a mal concurat și 
Claudia Grlgorescu) ne-a vorbit 
antrenorul echipei reprezentati
ve. Tudor Petruș 1 „Trăgindu-se 
după sistemul de desfășurare 1- 
taiian, Elisabeta Tufan, clasată 
pe poziția 6 înaintea fazei elimi
nărilor directe șl recalificărilor 
(calificate 24 de sportive), avea

nevoie de două victorii conse
cutive pentru a ajunge direct 
tn finala de 8. Ceea ce a și reu
șit, ea întrecîndu-le succesiv pe 
italianca TriUinl (8—7) și vest- 
germana Dobmeier (8—5). Reka 
Lazăr, cu o poziție inferioară 
după desfășurarea întrecerii pe 
grupe, avea nevoie pentru fi>a- 
lă de trei victorii. Dar, după ce 
a întrecut-o pe franțuzoaica Mo- 
daine (8—6), a pierdut la coechi
piera acesteia, Spenatto (6—8), 
ajungînd, totuși, prin recalificări 
în finala de 8, după șirul victo
rios Ia italiencele Traversa (8—7), 
Trillini (8—6) și unguroaica Ște- 
fanek (8—3). Lazăr n-a trecut 
apoi de sferturile de finală, în
trecută fiind de Zalaffi (8—1), 
în timp ce Tufan Ie-a depășit pe 
Dobmeier (8—6), Zalaffi (8—2, 
revanșă pentru Lazăr !), pierzînd 
doar în ultimul asalt, la Fieh- 
tel (6—8, după ce o condusese 
cu 6—2 !). tn urma acestui re
zultat, prima noastră floretistă 
ocupă un loc fruntaș (5) în Cla
samentul Cupei Mondiale, chiar 
dacă arc un concurs mai puțin 
decit principalele 
Claudia Grlgorescu 
nată din turul I. 
săptăminii viitoare, 
bune floretiste din
întîlni din nou Intr-un concurs 
de cat. A, la Paris, cu ocazia 
Trofeului Jeanty".

adversare, 
a fost eliml- 

La sflrșltul 
cele mal 

lume sc vor

Duniinică se va disputa pe
nultima etapă a Diviziei A la 
handbal masculin. Runda a 
XXI-a a Campionatului Na
tional poate aduce clarificări 
în ceea ce privește câștigarea 
titlului, Steaua, cu două punc
te mai mult decît 
București și golaveraj 
rior, avind cele 
șanse. La polul 
nosc deja cele 
care în ediția 
juca în Divizia 
și Tractorul 
vor întîlni 
Mare). Restul 
avea loc sub 
brului gazdele fiind favorite, 
de rezultatele lor depinzînd 
modificarea eventuală a pozi
țiilor la mijlocul clasamentu
lui. Dinitre formațiile vizita
toare. H.C. Minaur și Dinamo 
Bucuroșii vor face cu sigu- 
ranță totul pentru obținerea 
odor trei puncte puse în joc, 
bucureștenilor în special fiin- 
du-le strict necesare pentru 
a mai spera în obținerea ti
tlului de campioni ai ediției a 
XXXI-a.

Dinamo 
supe, 
mari 

se cu-
mai 

opus, 
două formații 
viitoare vor 
B : ■Comcrful 

Brașov (ele se 
la Sînnâcolau 
partidelor vor 
semnul ecMli-

DIVIZIA B

intima întrecere internaționalii înaintea C.M
Ultima mare confruntare inter

națională a scrimei înaintea e- 
diției 1989 a Campionatelor Mon
diale (programate între 5 șl 15 
iulie, la Denver, In S.U.A.) va 
fi „Turneul Țărilor Socialiste", 
care urmează să se desfășoare 
ia Leningrad, Intre 7 și 13 Iu
nie. In vederea acestei tradițio
nale întreceri, care reunește In 
fiecare an scrimeri din reputate 
școli de scrimă, candidați auto
rizați la medaliile mondiale și 
olimpice, forul nostru de specia
litate va trimite echipe la toate 
cele cinci arme : floretă feminin, 
floretă masculin, spadă feminin,

spadă masculin și sabie, printre 
selecționabili, aflați acum în 
plină pregătire, figurînd flore- 
tistele Elisabeta Tufan, Reka La
zăr, Georgeta Beca, Claudia Gri- 
gorescu, Laura Badea, floretiștii 
R. Molen, P. Ducu, A. File, sa- 
brerii Ai. Chiculiță, D. Costache, 
V. Szabo, spadasinii F. Nicolac, 
A. Pop, S. Saitoc, și, pentru o 
premieră competițională interna
țională. spadasinde Alina Moțea și 
Emoke Muzsnay.

A.

finalele Daciadci

de lupte greco-romane $1 Divizia naționala

CONSACRAȚII (tocmai ei!) AU ANULAT
POSIBILITATEA UNUI BILANȚ MAI BUN

După cum se știe, săptămlna 
trecută, la Oulu (Finlanda) s-au 
desfășurat Campionatele Euro
pene de lupte greco-romane ale 
seniorilor. Rezultatele, de ase
menea sînt cunoscute, singurul 
nostru reprezentant care a reu
șit să intre în posesia unei me
dalii fiind Ion Irimlciuc — ar
gint la categoria 100 kg. Dor
nici de a afla amănunte supli
mentare. la întoarcerea în țară 
a delegației noastre, ne-am adre
sat secretarului responsabil al 
F.R. Lupte. Romulus Cioacă, și 
unuia dintre antrenorii lotului 
național. Victor Dolipschi. Pen
tru Început eomentînd aspectul 
tehnic al concursului, Victor Do
lipschi ne-a declarat : „Campio
natul a reprezentat o experiență 
inedită, în sensul că pentru pri
ma dată la un concurs de anver
gură s-a luptat după noul regu
lament, cu o singură repriză de 
5 minute, in Ioc de 2X3 ca pînă 
acum. In spiritul noului regula
ment, meciurile s-au dovedit a 
fi mult mai dense, cu un ritm 
sensibil sporit, iar pe de altă 
parte,. mai dependente de arbi
trul întîlnirii ; acesta, de regu
lă. s-a arătat mult mai „grăbit" 
în a dicta avertismente, sau chiar 
descalificări, ceea ce uneori a 
fost neconform cu realitatea de 
pe saltea." Vă intrerupem o cli-

• ------ * 'i noștri au fost
" i arbitraje în 

,Ar fi Inexact 
. J ; dimpotrivă, 

' cît
___  O singură 

a fost bizară, aceea a

aur, care finalmente l-a revenit 
lui... Țenev I Dar, repet, a fost 
o hotărire a juriului de concurs, 
și nu a arbitrului de saltea, care 
validase victoria Iui Arghira. In 
rest, ar fi de consemnat evoluția 
promițătoare a lui Radu Stru- 
bert, clasat doar pe locul 4, dar 
învins (3—2) extrem de greu de 
sovieticul Bulanov în meciul de
cisiv pentru medalia de bronz. 
Nicolac Onica (52 kg) șl Con
stantin Ută (62 kg) au luptat ș< 
ei cu dîrzenie, dar au fost ne- 
voiți să se recunoască invinșl in 
fața unor concurcnți cu mult 
mai multă experiență, și care de 
altfel aveau să cucerească meda
liile de aur, respectiv argint, ale 
categoriilor respective".

Secretarul federației punctează 
cîteva aspecte definitorii : „Cei 
șase luptători care ne-au repre
zentat la aceste «europene» pot 
fi împărțițl in două categorii 
distincte : cca a tinerilor amin.- 
tiți, care, deși nu au strălucit 
acum, au dovedit frumoase pers
pective șl, totodată, că merită În
crederea noastră pe mai departe, 
în timp ce experimentați! lotu-

lui, tocmai el, au dezamăgit to
tal. Petre Cărare s-a aflat la un 
pas de medalia de aur la J.O. — 
1988, dar acum a evoluat ca un 
începător. La fel Sorin Herțea. 
Ceea ce ne determină să perse
verăm în campania noastră de 
întinerire masivă a loturilor re
prezentative. Tinerii de acum ai 
lotului sînt cel care anul trecut 
cucereau medalii Ia C.M. șl C.E- 
de juniori și tineret. Unor ase
menea sportivi, animați de dorin
ță de afirmare, Ie vom acorda 
credit și pe viitor".

In reportajul pregătirilor dina
intea „europenelor" remarcam în 
mod deosebit tocmai această pre
zență masivă a tinerilor, subli
niind că actualele reprezentative 
de lupte pornesc într-o cursă a 
cărei linie de sosire se preco
nizează a fi Olimpiada — 1992. 
Aceste campionate „finlandeze" 
au fost, așadar, o etapă ; o e- 
tapă care a oferit învățămintele 
ei, ce se impun a fi cît mai grab
nic transpuse în orele de pregă
tire, în viitoarele competiții de 
verificare.

In curind, între 
la Satu Mare se 
disputele finale din cadrul 
belor individuale ale campiona
telor naționale, sub egida Dacia- 
dei, precum șl etapa a II-a ă 
Campionatului divizionar pe e- 
chipe, la seniori. Astfel, primii 
pe planșe vor intra spadasinii 
(22 mai — individual, 23 — e- 
chipe), urmați de sabrerl (24 șl 
25), spadei feminine fiindu-i re
zervată ziua de 26 mai (numai 
cu proba individuală). urmînd 
apoi să-și dispute întîietatea flo- 
retlștii (27 și 28), întrecerea fi
ind încheiată de floretiste (29 și 
30 mai).

Rubrică redactată de
S. PAVELESCU

22 și 30 mai, 
vor desfășura 

pro-

Sorin SATMARI

în Campionatul Național al seniorilor

pă : sportivii r.’f; 
dezavantajați • de 
vreun meci ? ,,Ai 
să afirm așa ceva , ___
ne-am bucurat de arbitraje 
se poate de corecte. ~ 
hotărîre _ 5._ _ ___________ __
juriului, de a-1 declara învins la 
«masa verde» pe Anton Arghira, 
după ce cîștigase meciul cu bul
garul Petre Țencv. Hotărîrea s-a 
luat ca urmare a unei contesta
ții depuse ulterior 1 Nu-mi amin
tesc în ultimii ani de o aseme
nea decizie, mai ales că victo
ria Iul Arghira fusese indubita
bilă și că acest succes ii putea 
propulsa chiar spre medalia de

NUMEROASE ÎNTÎLNIRI ATRACTIVE
Mîine se vor disputa meciurile 

programate în cadrul _
IV-a a Campionatului Național 
al seniorilor la lupte f 
mane. Etapa cuprinde _____
„triunghiulare" interesante, echi
librate. care promit un frumos 
spectacol. Ponderea o vor deți
ne partidele programate în 
București : în sala Steaua va 
avea loc o gală dublă, într-una 
urmînd să se întîlnească echipe^ 
Ie IMG București, Aluminiu 
Slatina șl Electroputere Craiova,

etapei a
greco-ro- 

! cîteva

iar în cealaltă Metalul Bucu
rești, Lupte Club Dacia Pitești 
șl IMU Medgidia. In sala Dina
mo se vor întîlni Turbomecanî- 
ca Bucurcșit, Carpațl Sinaia șl 
Feroviarul Buzău, iar în sala 
Rapid — CESAROM București, 
Metalul Rădăuți și Mecanica Bo
toșani. Din țară, sînt de amintit 
triunghiularele de la Craiova 
(CSM TUG Craiova. Steaua, E- 
lectrometalurgistul BăilestI) șl 
Brașov (Steagul Roșu Brașov, 
Dinamo, Progresul București).

ÂDMINISIRAIIA 01 STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE 

la tragerea loto din 
12 MAI 1989. Extragerea I : 
70 60 82 81 7 81 5 13 30 ; Ex
tragerea a II a : 8 72 3 68 86 
69 10 37 23. Fond total de cîș- 
tiguri : 763.885 lei, din care 
45.822 lei report Ia categoria 1.
. • ,D.uPă cum se știe, mîine,

14 maI- are l°c o nouă 
tragere loto 2. cu avantaje
le sale binecunoscute, între care 
șl acela de a atribui cîștlguri șl 
pentru numai două numere.

nu uitați că NUMAI 
ASTAZI vă mal puteți juca nu-

merele favorite! Tragerea se va 
desfășura tn București, tn sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începind de la ora 16,30. Aspecte 
de la operațiunile de tragere vor 
fi transmise Ia radio, la ora 
17,30. urmînd ca numerele extra
se să fie transmise șl în re
luare. la ora 22,30. după emi
siunea „Panoramic Sportiv". o 
data cu rezultatele concursului 
pronosport precum sl luni. 
15 mai. Ia ora 8.55.
• Particlpînd la emisiunea 

specială limitată „LOZUL PRI
MĂVERII" aflată în prezent în 
vînzare la toate agențiile șl vîn- 
zătorii volanțl din rețeaua LO
TO-PRONOSPORT, există posi-

bilitatea ca, pe lîngă obișnuitele 
cîștiguri în autoturisme și bani 
(sume ce pot ajunge pînă la 
nivelul de 50.000 lei), să se obțină 
și numeroase cîștiguri constînd ------------------------------ De 

tot 
... ------- ,-------    au

jucat cu regularitate șl perse
verentă s-au prezentat la cen
trala A.S. Loto-Pronosport, pen
tru a-și ridica aparatele de te
leviziune color, între aceștia nu- 
mărîndu-se și Viorel Tlcușan. 
din Agnita (Sibiu). Gherghina 
Buduleanu (Ploiești). Istvan Boș 
(Odorheiul Secuiesc), Daniela 
Moșncanu (București), precum și 
multi alții. Nu uitați, insă câ 
emisiunile speciale fiind limita
te, se pot epuiza în orice mo
ment !

în TELEVIZOARE COLOR, 
altfel, in ultima perioadă, 
mai multi participant! care

Etapa p: 
rlie : Daci 
Minaur B; 
Brașov — 
CIuj-Napoi 
versilatea 
reasca, or. 
dere, de 1 
Olimpia S 
II Mecos 
(m) — jo 
Știința I 
București, 
Iau Marc 
și Politeh 
A.S.A. Ele

înaintea
Diviziei A 
astfel :

punct.

1. STEAU.
2. Dinamo
3. HC Min
4. ASA El
5. Univ. C'
6. ..Poli"
7. Dacia
8. Știința
9. Dinamo

10. „U" C
11. Comerț
12. Tractor

♦) Ech!p>

TINERET, ETZ
MASCULIN. seria 1: Relonul 

Săvlnesti — Calculatorul IIRUC 
26—26. Moldosin Vaslui — Mecon 
Iași 30-28. Celuloza Brăila - Hi
drotehnica Constanta 15—26, Stea
ua If Mecos — I.M.U. Bacău 
25—29. I.M.p. sf. Gheorghe — 
Teleajen Prahova C.S.U. Plo
iești 26-23. A.S.A. Buzău —Arctic 
Găiești 22—18. Pe primele locuri : 
1. HIDROTEHNICA CONSTANTA 
40 p (+61) 2. I.M.U. Bacău 38
P (+10), 3. Arctic Găiești 37 p 
(+40)... pe ultimele locuri : 10.
Moldosin Vaslui 31 p (—8). 11.
Calculatorul IIRUC 31 p (—18), 12. 
Celuloza Brăila 30 p (—69).
Seria a II-a : Mecanica Oradea — 
Strungul Arad 24—20, Metalul 
Hunedoara — Independenta Car- 
pați Mirsa 27—24, C.S.M. Reșița — 
Autoturisme Timișoara 25—19, 
Constructorul Arad — Metalul 
Lugoj 32—15. Minaur n Cavnic — 
Unio Satu Mare 24—19. MTtalul 
Bistrița — Tehnoutllaj Odorhei 
34—23. Pe primele locuri ! 1. 
STRUNGUL ARAD 42 p (+79), 2. 
Metalul Hunedoara 36 p (—20). 3. 
Tehnoutilaj Odorhei 
...pe ultimele locuri 
rlsme Timișoara 32 p (—5), 
Constructorul Arad 31 
12. C.S.M. Reșița 31 D (—25)

35 p (+22) 
Autotu-

11. 
P (-1).

10.

Sf. Gheo 
I.T.’ Bu< 
ultimele 
Focșani 2 
Munci to re 
12. Carpa 
(-77). 
Odorhei 
mișoara : 
cea — i 
C.F.R. c 
Baia M 
șoara - 
lectromo. 
Farmec 
c.s.m. ir 
Industria 
Pe primi 
CRAIOV6 
Indeoend 
3. Constr 
(+21)... i 
Voința C 
Electromi 
(-46). 12 
radea 30

Rezulta 
se de: ." 
luntarl : 
C. Gruia 
St. Crețe 
M, Flore 
Marnăilă 
Toma, 
ghian.

FEMININ. seria 11 Carpatex 
C.S.U. Brașov — Filatura Foc
șani 23—20. Cetatea Tg. Neamț — 
Olimpia Slobozia 22—18. Metalul 
Olimpia Pionenl — C.S.M. Sf. 
Gheorghe 20—19 I.T. București — 
— Textila Buhuși 29—17. Spor
tul Muncitoresc Caracal — Preci
zia Vaslui 22—17. Relonul Să- 
vinești — Oțelul Galați 29—21. 
Pe primele locuri : 1. RELONUL 
SAVINEȘTI 48 p (+105). 2. C.S.M.

CUPLA
M
(U

CLASAMENTE FINALE
1988/1989

și DACLADA

DIVIZIA A — Seria I valorică

1. STEAUA 24 19 3 2 182- 57 41
2. S.C. M. Ciuc 21 11 5 8 89- 78 27
3. DLnamo 24 9 4 11 77-101 22
4. Dunărea 24 3 0 21 64-176 6

„CUPA ROMÂNIEI"

1. STEAUA
2. Dinamo
3. S.C. M. Ciuc
4. Dunărea

DIVIZIA A —
1.
2.
3.
4. IMASA Sf. Gh.

C.S.M. Viitorul 
Progresul M.C. 
Sp. Stud.

Laszlo Solyom (Dinamo) 27 p 
(16+11). Stefan Zaharia (Dună
rea Galați) 27 p (14+13).

C.S.Ș. SPORT CLUB 
PROGRESUL MIERCUREA 

CIUC...

6 5 1 0 53-14
6132 23-20
6123 13-25
6204 18-48

Scria a II-a

48-54
31-61

PAUL BURADA - 
GOLGETERUL 

CAMPIONATULUI

11
5
4
4

16
15
12

5

După o luptă strînsă, în cla
samentul celor mal eficienți ju
cători ai campionatului, bucures- 
teanul Paul Burada (Steaua) a 
reușit să se impună, cîștigînd ti
tlul de golgeter cu 53 p (25 go
luri + 28 pase de gol). Pe locurile 
următoare t 2. Alexandru Hălău- 
eă (Steaua) 47 p (29+18). 3. An
drei Nuțu (Dunărea Galați) 40 p 
120+20) 4—6. Marian Pisaru (Di
namo) 37 p (22+15), Gheorghe 
Dragomir 37 p 
Chirită (ambii 
(17+20) 7. Ion 
36 e (19+17).
(S.C.M. Ciuc) 30 p (20+10), 9-10.

(21+16) Cornel 
Steaua) 37 n 

Zaharia (Steaua) 
8. Istvan Gereb

precedent 
dată de cu- 
Elfid Antal), 
titlurile de

Da-

...ca și în sezonul 
(pregătită de această 
piui Emcric Mezei și 
a reușit să obțină
campioană națională si a 
ciadei la lunlorl I — grupa I va
lorică. In ultimul turneu, pen
tru desemnarea cistlgătoarei Da- 
ciadei disputat la Miercurea 
Ciuc haraliitenli au obținut ur
mătoarele rezultate 7 6—3 cu
C.S.Ș.
cu C.S.S. 
14-3 cu 
resti. In 
structorul
rul și 10—3 cu Triumf : Viitorul 
— Triumf 7—3.

Viltorul Gheorghenl. IF—1 
2 Constructorul Galați. 
C.S.Ș. Triumf Bucu- 
celelalte Jocuri t Con- 
Galați : 8—4 eu Viito-

CLASAMENTE FINALE
Campionatul Republican

1.
2.
3.
4

1. 
2.
3.
4.

C.S.S M. C. 
CSS Gheor.
C.S.S. 2 Gl.
CSS Triumf

24
24
24
24

19
17
11

0

1 
0
1
0

4
7

12
24

186- 81 39
182- 85 34
132- 88 23

049-295

Daclada
C.S.Ș. M. Ciuc 
C.S.S. 2 Gl. 
CSS Gheorgheni 
C.S.S. Triumf

3 0 0 25- 7 
3 2 0 1 19-12 
3 10 2 14-17 
3 0 0 3 9-31

3

Rubrică realizată de
Marian NEGOIȚA

loare 
de ii...

Restul 
de stej. 
de antr 
lescu și 
jucători 
„certific 
partidei 
iată cu 
românei 
Galilor, 
omis n 
im apri 
zentativ 
diferent 
mai mi 
jucători 
gajare 
foarte | 
sari, p

(V
sînt di 
potenți; 
cum ai 
mai m 
nirile 1 
cu di 
peste 1 
landezi 
cu en 
borof 
ceea e 
twyth 
tăm de 
nul ac 
disputa 
de rorr 
mult < 
sează 
înscris 
seuri !

Fără 
exageri 
și I. ’ 
roprezi 
neret 
tat fa 
de dăi 
domini 
tehnici



ila no
des chi- 

.T.B. -
Steaua 

icon Iași 
la B), 
Dinamo 
Sinnico-

Brașov 
tra — 
. Mureș.

S-A PIERDUT UN PUNCT

| DAR NU Șl ȘANSA CALIFICĂRII

I
stape a 
ii arată

I
I
I
I
I
I

7-a
5). 3.
17).... pe 
Filatura 
Sportul 

î (-50). 
OV 25 p 

Voința 
nii Ti
ni. Vîl-

29—24, 
ructorul 

Timi- 
23. E- 

- „U“
28—28, 

blu — 
l 28—12. 
. C.F.R. 
, C.S.M. 
I (+55). 
-e 35 p 
iri : " 
H14).

30 
iră

10. 
11.

p o-
ransmî-

1 1 vo- 
i'ialoga, 
. Cretu, 
. Fuchs, 
ad. St. 
stin, FI.

Peien-

rr'FIA B 1NAÎN”* ETAPEI A 28-a
• ArHtrii mecinrilor de dnmi ică » Clasamentele la zl

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Juniorll noștri >90 șl-au început 
drumul unei năzuite calificări in 
Turneul final al C.E. cu un meci 
egal (1—1) in Austria, rezultat 
considerat ca bun după toate 
criteriile de apreciere, cu rico
șeu „pozitiv" în clasamentul „a- 
devărului". Din păcate, ponderea 
lui concretă se subțiază consi
derabil dacă îl comparăm cu 
scorul (2—1) realizat de o altă 
pretendentă la calificare, Spania, 
împotriva aceluiași adversar și 
tot In deplasare. Va fi nevoie, 
cu alte cuvinte, de o mobilizare 
totală, vizînd autodepășirea, in 
meciurile directe cu Spania, pen
tru a recupera ceea ce s-a pier
dut în Austria, lucru nu ușor, 
dar posibil de realizat, dacă a- 
vem în vedere că Ibericii au 
învins Ia un gol diferență acolo 
unde și noi am fi putut învin
ge, la cel puțin două, dacă o- 
cazlile imense ale Iul Sabo și 
Săvoiu (ca să nu le amintim 
decît pe cele mal clare) ar fi 
fost fructificate.

lată-ne ajunși, așadar, la evo
carea acelorași greșeli de fond 
care au caracterizat întotdeauna 
această echipă de juniori, 
za’ • —
după 
tlre. 
după 
diat : 
ziilor ___ ____  _
rioade de dcconcertare în apăra
re, cum s-a întîmplat de altfel 
șl Ia Kirschlag, cînd gazdele au 
deschis scorul la o eroare a cu
plului de fundași centrali Arti- 
mon—Heidiner, care a compro
mis o prestație generală superi- 

■ ” adversarei. în măsura în 
clasicele noastre casete teh-

__  __ _______ sesi- 
de antrenorul Gh. Stalcu și 

ultimul turneu de pregă- 
cel din Cehoslovacia. și 
cum se vede, de nereme- 

: ratarea exasperantă a oca- 
de gol, „împletită" eu pe-

oară 
care __ ____ ______ ___
nice pot să vorbească despre ra
portul real de forțe din teren, 
v-o prezentăm și pe cea de la 
Kirschlag, cea mai clară măr
turie a unei dominări clare de 
partea „tricolorilor" — șuturi la 
poartă : 7—10 (pe poartă : 3—7), 
cornere : 4—4. primele cifre a- 
parțlnînd, evident, gazdelor noas
tre.

Se spune, pe bună dreptate, că 
marile clștigurl ale competițiilor 
de juniori nu sînt rezultatele în 
sine, ci evaluarea exactă t unei

CLASAMENTUL GRUPEI

1. Spania
2. România
3. Austria
4. Danemarca

2
1
2
1

2
O
O
O

o
1
1
o

o 
o
1
1

6-3
1—1
2-3
2—4

4
1
1
O

: Danemar-Partidele următoare . . __
ca — Spania (31 mai) și Româ
nia — Spania (14 Iunie).

noi generații de fotbaliști, căreia 
viitorul îl aparține. Din acest 
punct de vedere, și meciul din 
Austria poate să constituie un 
reper, noi mărginlndu-ne să evi
dențiem prestațiile cele mai con
vingătoare. care pot da garan
ția calității. Portarul Colceag, 
fără să fie solicitat (îl absolvim 
de vină la primirea unui gol 
lmparabil) a „scos" singura min- 
ge cu adevărat grea, „bomba" de 
sub bară a vîrfulul de atac 
Stromberger, din min. 88. Uce
nicia în umbra Iul Stelea a în
ceput să se vadă. „Libero"-ul 
Artimon, căpitanul echipei, con
form așteptărilor, precis și ele
gant în intervenții, un „stilist" 
care atrage privirile la cea mai 
banală intervenție. Asupra clu
jeanului Sabo, singurul jucător 
din Iot lansat cu adevărat, ză
bovim doar ca să amintim că 
el a fost accidentat, nejucînd 
ultimele etape de campionat. O 
explicabilă reținere s-a repercu
tat asupra întregii echipe, dar 
au fost suficiente două pase cu 
călcîiul, care au dislocat tot 
frontul apărării gazdelor, pentru 
a-și atrage respectul adversarilor 
și al tribunelor care au fremătat 
admirativ. Gabor s-a regăsit pe 
sine în repriza a doua, fiind in
ventiv și omniprezent, dar reve
lația meciului a constituit-o bis- 
trițeanul Moga (rezervă pînă la 
această narlidă). cu mare capa
citate de efort, posesorul unui... 
magnet secret care ÎI permitea să 
atragă toate mingile pentru a le 
distribui, apoi, generos (și util), 
înaintașul-zvîrlugă Jelea n-a a- 
vut ocazie, din păcate, să arate 
ce știe, din min. 20 el întrînd 
direct... în ghipsul policlinicii din 
localitate.

Ion CUPEN

SERIA 1 : Șiretul Pașeam — 
Poiana Cimpina : N. Dlneseu
(Rm. Vilceai. Pranova C.S.U 
Ploiești — Petrolul Ploiești: I. 
Crăciunescu (Rm. Vîlcea) Gloria 
Buzău — CFR. Pașcani v. 4 
lexandru (București). F.C.M 
Progresul Brăila — Unirea Foc 
șani I. Metea lAlud) Aripii' 
Bacău - Metalul Plopeni • M 
lonescu (Pl’estii A.S.A. Exolo 
rări Cîmpuluns — F.EPA. 74 
Bîrlad: Gh. Cagula (Baia Mare> 
C.S.M. Suceava — F.C.M Delta 
Dinamo Tulcea: M. Doncea 
(Bucureștii. C.S. Botoșani — 
Steaua Mizil: L. Gvurp (Satu 
Mare) Ceahlăul P. Neamț — 
Politehnica Iași : C. Matei (Deva)
1. PETROLUL 25 17 5 3 44-11 39
2. Progr. Br. 27 16 1 10 50-32 33
3. Gloria Bz. 27 15 1 11 48-28 31
4. Steaua Mizil 27 14 2 11 40-33 30
5. Unirea Focș. 27 13 3 11 27-28 29
6. Poli. Iași 27 13 2 12 49-31 28
7. CFR Pașcani 27 12 4 11 32-28 38
8. CSM Sv. 27 11 5 11 33-33 27
9. Met. Plopeni 27 13 1 13 34-38 27

10. Poiana 27 12 3 12 29-37 27
11. C.S. Btș. 27 11 4 12 30-36 26
12. Ceahlăul 27 12 1 14 31-35 25
13. FEPA ’74 27 11 3 13 28-34 25
14. Prahova 27 11 1 15 28-36 23
15. Șiretul 26 10 3 13 26-35 23
16. Aripile Bc. 37 9 5 13 28-42 23
17. ASA Expl. 26 8 4 14 24-49 20
18. Delta 27 6 6 15 28-43 18

SERIA A II-A:: G az Metan M:e-
dlaș — Metalul Mangalia: M.
Lăzărcscu (Bucureș ti). Jiul Pe-
troșanl — Electrooutere Craiova • 
Fl. Popescu (Ploiești). C.S. Tîr- 
goviște — Dacia Pitești : E. Se- 
raolii (Timișoara), I.C.I.M. Bra
șov — Dunărea Călărași • I. Cot 
(Ploiești) Minerul Motru — 
F.C.M. Caracal: C. Gheorghe 
(Suceava). Metalul Mija — Chi
mia Rm. Vîlcea: T. Bone (Ora
dea), Electromureș Tg. Mureș — 
Metalurgistul Slatina : V. Cîrnat 
(Aiud). Sportul „30 Decembrie"
— Pandurii Tg. Jiu : S. loan (Ga
lați), A.S. Drobeta Tr. Severin
— Tractorul Brașov: I. Vereș 
(Sf. Gheorghe).

1. JIUL 27 16 6 5 48-16 38
2. Chimia 27 16 5 6 47-17 37

Eiecu omureș 27 14 5 8 44-36 33
L FCM Caracal 27 14 2 11 43-35 30
5. Pandurii 27 11 6 10 27-30 28
K. Sp. .,30 Dec.* 27 12 3 12 23-21 27
7. Electro putere 27 12 3 12 34-33 27

ICIM Bv. 27 12 2 13 29-33 26
9. Tractorul 27 10 6 11 29-35 26

10. Ga2 Metan 27 10 5 12 31-39 25
tl. Dunărea 27 9 7 11 35-45 25
12. AS Drobeta 27 9 6 12 41-39 24
13. Dacia Pitești 27 10 4 13 28-33 24
14. CS Tirgov. 27 11 2 14 26-34 24
15. Met. Mang. 27 8 7 12 31-29 23
16. Metalurgistul 27 10 3 14 33-42 23
17. Met. Mija 27 9 5 13 30-45 23
18. Min. Motru 27 9 5 13 21-37 23

SERIA A III-A : Gloria Reșița 
— U.T. Arad : V. Titorov (Plo- 
neni). Olimpia Satu Mare — Me- 
falul Bocșa: I. Moise (Buzău) 
A.S. Paroșeni-Vulcan — C.S.M. 
Reșița • A. Gheorghe (P. Neamț) 
Unirea Alba Iulia — Chimica 
Tîrnăveni : N. Voinea (Bucu
reștii. Minerul Cavnic — Avîn- 
tul Reghin : I. Deculescu (Călă
rași) A.S.A, Progresul Timisoa
ra — C.F.R. Timisoara: S. Nec- 
sulescu (Scomicești). F.C Mara
mureș — Gloria Bistrița: M.
Bumbul (Oradea) — se dispută 
la 18 mai. ora 18: Armătura Za
lău — Politehnica Timișoara : 
P. Cadar (Brașov), Strungul A- 
rad — Dacia Mecanică Orăștie : 
A. Coroianu (Cluj-Napoca).

Toate partidele se vor disputa 
de la ora 11.

1. „POLI" TIM. 27 19 5 3 70-25 43
2. U. T. A. 27 20 1 6 68-28 41
3. Olimpia 27 15 6 6 50-22 36
i. Gloria B-ța 27 15 4 8 52-26 34
5. Unirea A. I. 27 14 1 12 52-36 29
6. Armătura 27 13 2 12 32-42 28
7. F. C. Maram. 27 12 3 12 45-38 27
8. ASA Progr. 27 12 3 12 49-45 27
9. CSM Reșița 27 12 2 13 34-36 26

10. Strungul 21 10 6 11 33-38 26
ÎL Chimica 21 12 1 14 50-47 25
12. CFR Tim. 27 11 3 13 36-38 25
13. Dacia Orăștie 27 11 2 14 29-51 24
14. Met. Bocșa 27 9 5 13 31-50 23
15. Gloria Reșița 27 9 4 14 29-58 22
16. Min. Cavnic 27 9 2 16 33-47 20
17. A.S. Paroșeni 27 8 3 16 26-44 19
ÎS. Avîntul 27 3 5 19 17-65 11

ANUNȚ
Instituțiile, întreprinderi 

Ie. cluburile și asociațiile 
sportive ce doresc bilete 
pentru meciul de fotbal 
ROMÂNIA — BULGARIA, 
care va avea loc în ziua 
de 17 mai a.c. pe Stadionul 
Steaua, se pot adresa Fe
derației Române de Fotbal 
și Clubului Sportiv al Ar
matei Steaua.

Cererile se primesc pînă 
la data de 15 mai.

Pentru publicul specta
tor, biletele de intrare se 
pun în vînzare începînd de 
duminică, 14 mal 'R.C., la 
casele de bilete de la sta
dioanele Steaua. Dinamo, 
Sportul Studențesc și Giu. 
Iești.

BIN DOSARUL COMISIEI 
DE DISCIPLINĂ

• Cu două minute înainte de
sftrsltul meciului dintre Unirea 
Cristuru Secuiesc si Metalul Si
ghișoara cînd gazdele conduceau 
cu l—o sl aveau, cum se spune, 
victoria în buzunar" producln- 
du-se un fault dar în supra
fața lor de pedeapsă arbitrul n-a 
făcut semn ea Jocul să continue, 
ea sl cum nimic nu s-ar fi în- 
tlmplat (cum se procedează u- 
neori "înd e vorba de o infrac
țiune în final de meci. în careul 
gazdelor) cl a dictat lovitură 
de ia îl m Decizie curajoasă, 
corectă care ’-a pus într-o di- 
Dă în fata întregii echipe din 
Cristuru Secuiesc tntîlnlrea eu 
Horvat. căoitanu! formației gaz
dă soldîndu-se oentru arbitru, 
eu un pumn în fată. Iar cea cu 
Simo. cu o lovitură de picior. în 
aceste condiții arbitrul s-a vă
zut nevoit să-și revoce decizia, 
acordînd... lovitură liberă indi
rectă în favoarea celor din Cris- 
tur. Nu așa însă se „salvează" 
un meci si lată că în locul unul 
eventual 1—1. dacă s-ar fl exe
cutat si ar tf fost transformată 
lovitura de pedeapsă meciul a 
fost omologat cu rezultatul dc 
3—0 pentru Metalul sighișoara, 
Unirii Cristuru Secuiesc fiindu-1 
ridicat sl dreptul de organizare 
pe teren propriu, pe trei etape. 
Cei doi îucătorl si-au primit șl 
ei porția cuvenită : Horvart — 
un an suspendare. Simo — 6
luni.
• In Divizia A. Moldovan 

(F.C.M. Brașov) a fost suspendat 
pe o etapă. Ia fel ca si Hanganu 
(Corvinul Hunedoara). De notat 
că Hanganu a tlnut să se prezin
te (deși nu era obligat) în fața 
Comisiei de disciplină unde a 
avut o poziție corectă, recunos- 
cîndu-sl abaterea săvîrșltj. re- 
gretînd-o sl mai ales, angajîn- 
du-se să nu mal fie din nou In 
situația de a-și face... autocriti
ca I-o dorim sl noi 1

Jack BERARIU

SELECȚIE LA CENTRUL 
OLIMPIC „VIITORUL" 

TIMIȘOARA
Centrul Olimpie ..Viitorul" 

Timisoara organizează o ac
țiune de selecție în perioada 
19—20 mai 1989 astfel s

— Vineri 19 mai ora 10, 
pentru juniori născuțl în anul 
1972 după 1 august Si In 1073 
după 1 august :

— Sîmbătă. 20 mal. ora 10. 
pentru juniori născutl in 1974 
dună 1 august sl în 1975 după 
1 august.

Selecția se desfășoară pe 
Stadionul C.S.S. POLITEH
NICA din Timișoara, str. Zo
na Stadion 1 Mai nr. 1. Spor
tivii admiși vor beneficia de 
școlarizare în municipiul Ti
mișoara, cazare șl masă gra
tuit.

Informații la telefon M. 
961/6.69.26. și 961/6.49.96..
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ROMÂNIA - ANGLIA
înalt nivel și speră ca publi
cul să contribuie, în mod spor
tiv, la reușita unui adevărat 
spectacol.

Oaspeții, care s au antrenat 
Ieri în Capitală, anunță cite- 
va modificări față de forma
ția din Turneul celor cinici 
națiuni, cu fundașul Hodkin- 
son în locul lui Webb. cu Gus- 
cott în centru (titularul Car. 
ling, accidentat, este — vă 
reamintim — prezent totuși la 
București), cu flankerul Win
terbottom și mijlocașul la 
grămadă Bales, ei apărînd pe 
fostele poziții ale lui Robin
son, respectiv Morris.

Sînt create, cu adevărat, 
toate premisele pentru a aș
tepta o partidă de ridicată va
loare, ambele echipe fiind ca
pabile să onoreze prin presta
ția lor acest eveniment spor- 
tiv internațional.

jocului, exersată cu atenția 
cuvenită la fiecare test". Pie
sele de bază ale echipei pro. 

1) mit sâ fie — din cîte ne-au
—- dat de înțeles antrenorii —,
rime la alături de Ținea, și colegii a-
ică așa cestuia de la Farul, Brănescu
rior, cei și Sasu, steliștii Șcrban și
a tatăl- Iosef, dinamoviștii Țuțuianu și 
msțtaut Franciuc, studenții bucureș-
ite de tenl Pili și Stoica (și, evident, 
CU ir- Năstase, dacă se va apela la

, apoi serviciile lui), suceveanul
Lough- Slușariuc, Brinză șî Vlad de

a- la Grivița Roșie. Mahmud de
auerys- la Energia și bîrlădeanul Bo- 
reamin- tezatu. Noi, însă, acordăm
rtie, a- credit întregului lot 1 
orough, La Cuierul arbltruAuî J. 
cîștigat Fleming, pe teren se vor ali-
ite mai nia următoarele formații pro-
întere- batale:

-rl au ANGLIA: Pilgrim — Hull,
e 9 e- Glanville, Thomson, Essieon

— Pears, Moon — Back, Rod- 
rtimism her, Harris — Poole, Short-
Fugigi land — Warcham, Killick,

eră că Hynes.
de ROMÂNIA : Piti — Sasn,
rezul- Roșoagă, Tinea, Șcrban —

spiritul Ranga, Fugigi — Iosef, Brinză,
ii neta Țuțuianu — Stanca, Slușariuc
ștințele (Brănescu) — Botezata, Mah-
trategîa mud (Cilinca), Vlad.

DIVIZIA C-REZULTATELE ETAPEI A 24-a
• Etapa a 25-a

SERIA I
Cetatea Tg. Neamț — Minerul 

Gura Humorului 1—0 (0—0),
C.S.M. Bucecea — ITA Celuloza 
P. Neamț 2—0 (1—0). Foresta Făl
ticeni — Constructorul Iași 6—2 
(2—1), Laminorul Roman — Me
talul Botoșani 3—0 (0—0). FOR- 
TUS Iași — Metalul Roman 
5—1 (3—8). Avîntul Frasin — 
Steaua Minerul Vatra Dornel 
3-0 (1-0), Carpațl Gălânești - 
Aurora Tg. Frumos 4—1 (1—1), 
Metalul Rădăuți — zimbrul Șiret
1-0  (0-0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 24-a î 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 36 p (41—15),
2. Foresta Fălticeni 35 p(58—20)
3. Metalul Rădăuți 27 n (34—26)... 
pe ultimele locuri : 15. Avîntul 
Frasin 19 o (40—47). 16. Celuloza 
P. Neamț 14 p (23—46).

seria A n-a
Petrolul Momești — Viitorul 

Vaslui 3—o (0—0). Proletarul Ba
cău - MECON Mun. Gh. Gh. Dej
2— 1 (0—0), Știința NAVROM Ga
lați — Textila Buhuși 3—2 (2—1) 
Șantierul Naval Galați — Uni
rea Negrești 3—0 (2—0). Mecanica 
Vaslui — Steaua Mecanica Huș!
3— 2 (2—0). Victoria C.F.R. Tecuci
— Gloria C.F.R. Galați 3—1 (1—0) 
C.S.M. Borzești — Partizanul Ba 
cău 0—2 (0—1). Minerul Comă- 
nesti — Mecano Sport Galați
4— 1 (2-1).

Pe primele locuri : 1. VIITORUL 
VASLUI 37 p (71—28). 2. Gloria 
C.F.R. Galați 35 D (63—14) 3.
Partizanul Bacău 28 p (42—27)... 
pe ultimele locuri t 14. Proleta
rul Bacău 19 o (25—43). 15. Uni
rea Negrești 19 r> (33—54) 16.
Mecano Sport Galați 18 p (36—54).

SERIA A III-a
Laminorul Brăila — Olimpia 

Rm. Sărat 2—1 (0—0) Celuloza
Adjud — Hidrotehnica Buzău 
0-2 (0—1). S.N.-C.S.S. Tulcea
— Foresta Gugești 1—0 (1—0) 
Progresul Isaccea — Petrolul Bra 
ila Ianca 2—1 (1—1). A.S.A. Bu
zău — Petrolul Berea 5—o (2—0) 
Arrubium Măcin — Victoria 
Tăndărel 2—1 (0—0). Chimia Bu 
zău — C.S. Progresul Brăila 
1—0 (0—0) Granitul Babadag — 
Autobuzul Voința Odobest! 3—< 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA 
RM. SARAT 39 p (50—8). 2. Hi 
drotehnlca Buzău 30 p (58—32). 3 
C.S. Progresul Brăila 29 D (43—271
4. Chimia Buzău 29 p (39—29).. 
pe ultimele locuri : 15. A.S.A. Bu
zău 18 p (44—45). 16. Laminorul 
Brăila 18 n (28—43).

se dispută miine
SERIA A IV-a

Unirea Cîmpina — Unirea Slo
bozia 3—0 (0—0) Viitorul Chlr- 
nogi — Petrolul Bălcol 3—0 
(1—0) Progresul C.S.S. Medgidia
— ISCIP uimen.1 5—0 (1—0) Vic
toria Floresti — Montana Sina
ia 1—4 (1—2) Olimpia Slobozia
— CONPREF Constanta 1—1
(1—1> Unirea Urziceni — S.N. 
Oltenița 4—0 (1—0) Victoria
Munteni Buzău — Victoria Le- 
hliu 1—6 (1—4) Portul Constanta
— Voința I.C.S. Medgidia 4—0 
(2—0).

Pe primele locuri : 1. MONTA
NA SINAIA 37 p (59—19). 2. U-
nlrea Slobozia 37 d (53—17) 3.
Progresul Medgidia 35 d (50—22) 
...pe ultimele locuri : 15. Volnt® 
Medgidia 19 o (31—44) 16. Victo
ria Munteni Buzău 2 o (15—92)

SERIA A V-a
Unirea Alexandria — Automa 

tlca București 4—0 (2—0) I.M.G 
București — ROVA Roșiori 3—0 
(2—0) A.S. Dunăreană GINAV 
Giurgiu — Metalul București 
1—0 (1—0) A.S.I.C. București — 
MECON București 4—3 (1—0)
C.F.R-B.T A. București — Pe
trolul Poieni 3—0 (2—0). Autobu 
zu) București - Danubiana Bucu
rești 3—1 '2—01 Chimia Tr Mă 
Surele — Petrolul Roata de Tos
4—’ (2—0) Viscofil București -
F.C.M Victoria Giurgiu 3—2 
O—0).

Pe primele locuri : 1. AUTO 
BUZUL BUCUREȘTI 37 p (50—14)
2 Unirea Alexandria 36 o '55—16
3 I.M.G București 32 o '4’—20 
... pe ultimele locuri : 15 Pe 
trolul Roata de Io* t7 o (34—41' 
16. Petrolul Poieni ’ n '11 —10"

SERIA A Vl-a
Unirea Pitești — Meeantoă Pin 

București 2—1 ă>—oi cimen
tul Flenl — Metalul Fllineșt-
3—i (2—1) Electronistul Curtea 
de Argeș — E'crtriea *ritu 1—f
(l—Oi A.S.A '’h’mla nrazi 
Minerul Sotînga ’—0 '0—0’ Pre 
greSUl Enorma 
nomemi R,In1>ro„»i »—r •>—0 
Muscelul G’-nnulunș -. F-»rest*e 
ru Băben’ —0 '1—o* M*ner 
Flllnesti - Eieet-irp r-en V-' 
'3—01 rUPS 'hitilo —

„dl a 0—0
Pe orimele tocuri i M*r A

NTCA FTVA RT^T^RF^T) ™ r
(42—16) ■»
28 - HO—73 - oenA'’’-’’ ' ‘’’’I .
D. 3 Unirea P’tectt 7 < i

oe u’timele locuri : 15 ElPr’f’

ca Fienl 19 p (25—38). 16.
Forestierul Băbeni 19 D (27— 46).

SERIA A Vil-a
Constructorul T.c.l. Craiova — 

Mecanizatorul Simian 4—1 (2—0). 
Metalurgistul Sadu — Dlerna Or
șova l—0 (0—0) Progresul Băl- 
lesti — Termoeonstructorul Dro
beta Tr. Severin 7—0 (2—0), Da
cia Cozia Călimăneștl — Petrolul 
Ticleni 4—0 (2—0) Petrolul Stol- 
na — Sportul Muncitoresc Dră- 
gănesH Olt 3—0 (1—0), I.OB.
Bals — Constructorul Șoimii 
Craiova 2—0 (1—0) Recolta Stol- 
cănesti — Progresul Corabia 
1—2 (0—0) Minerul Mătăsari — 
Viitorul C.S.S. Drăgășan! 1—1 
<0—0).

Pe primele locuri : I. CON
STRUCTORUL T.C.I. CRAIOVA 
33 p (53—14). 2. Progresul Cora
bia 31 n (45—21). 3. Dacia Căli- 
mănesti 28 o (38—29)... pe ulti
mele locuri : 15. Minerul Mătă- 
sarl 20 o (30—46). 16. Termocon- 
structorul Drobeta Tr. Sev. 11 
n (20— 62).

SERIA A VIII-a
Vagonul Arad — Strungul CM- 

șineu Crlș 2—0 (1—0) Unirea 
Tomnatic — Petrolul Arad 3—1 
(2—01 Unirea Stanicolau — 
U.M Timișoara 2—2 (0—0) C.S.M. 
Caransebeș — C.S.M. Lugoj 2—0 
ro—o> Minerul Oravita — Motorul 
1MA Arad 5—1 (3—0). Energia
Auto Timisoara — C.F.R. Vic
toria Caransebeș 3—0 (1—0). Mi
nerul Mo’dova Nouă — Autome- 
■"anfc" Reșița 2—2 (0—0). A.S. 
sînmartlnul Sîrbeso — Minerul 
'nlna 3—1 (2—0).

Pe crimele tocuri1. VAGO- 
NUt ARAD 36 p (75—39). *•
CSM Lugoj 30 n (54—28). 3. 
U M Timisoara 27 n (48—33). 4.
A.S Sînmartlnul Sîrbesc 27 p 
50—50' pe ultimele tocuri s 15. 

~ F.R. Caransebeș 17 P (18—63) 
M’ncml Gravita 16 n (36—49).

seria a nr-a
Mureșul Explorări Deva — 

c s u Mecanica Sibiu 5—0 (2—0) 
Metalurgistul Cugir — C.F.R. Sl- 
■neri» 2—1 (0—01 Automecaniea
"r„d'a — Minerul Stiinta Vul- 
'ar- "—3 -0—21 Caroatl Mîrșa — 
n„viia Cisnădle 4—0 (3—0)
° A sibiu — Aurul Brad 3—0 

■ -0’ Metalu' Aîud — Retezatul 
s_n n-oi Minerul tu- 

'“n* — Energia Săscîorl 1—1
"—O* Carnatl Agnita — Șoimii
1I—’ n—<h.

locnrf : 1. MURE- 
DFVA 59 D (52—11). 1 Me- 

34 D (41—21) I.
' - o (55—28)... ©•

* loruii î 15. Textila Cfe»

(intermediara)
nădle 19 p (40—54) 16. Autome-
canlca Mediaș 16 p (24—47).

SERIA A X-a
IMASA SL Gheorghe — Metalul 

Tg. Secuieso 2—0 (1—0). Unirea 
Crlslur — Cimentul Hoghlz 3—0 
(0—0). Carpațl Covasna — Elec
tra Sf. Gheorghe 3—0 (1—0). Vi
itorul Gheorgheni — Minerul Bă
lan l—o (1—0) Metalul Sighi
șoara — Nitramonla Făgăraș 
4—2 (2—2) Relonul Săvinești — 
Progresul Odorhei 3—1 (1—0),
Precizia Săcele — Rapid Miercu
rea Clue 0—0. Minerul Baraolt — 
Carpațl Brașov 2—1 (0—0).

Pe primele locuri ț 1. IMASA 
SF. GHEORGHE 41 p (57—16). 3. 
Electro SL Gheorghe 30 p (27—24), 
3. Rapid M. C1UC 29 p (36—24)... 
pe ultimele locuri t 15. Minerul 
Bălan 19 o (31—32) 16. Cimen
tul Hoghlz 10 p (19—77),

SERIA A XI-a
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — 

otelul Reghin 7—0 (3—0). Lacul 
Urs-u Sovata — Laminorul Vic
toria Zalău 1—0 (0—0). Metalul 
Reghin — C.U.G. Cluj-Napoca 
1—0 (0-0). Metalotehnica Tg. Mu
reș — Mureșul Luduș 4—0 (3—0), 
Mecanica Bistrița — Olimpia 
Gherla 3—O (2—0) Laminorul Be- 
clean — Sticla Arlesul Turda 
4—1 (1—0). Industria Sîrmel C. 
Turzll — IZOMAT Simleul Sll- 
vanlel 2—0 (1—0). Chimia Năsă- 
ud — Minerul Sărmăsag 2—0 
rt-0).

Pe primele locuri i 1. C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 33 p (51—17). 2.
Mecanica Bistrița 29 p (34—28), 3. 
Sticla Turda 28 p (40—25). 4. Mu
reșul Luduș 28 p (30—24),.. Pe 
ultimele locuri : 15. Olimpia Gher
la 19 p (18—30). 16. Lacul Ursu 
Sovata 19 D (22—55).

SERIA A Xll-a
Minerul Turt — Someșul Satu 

Mare l—0 (0—0) CUPROM Baia 
Mare — Oașul Negrești 7—0 (1—0), 
Minerul Bala Snrie — Minerul 
Bălța 1—0 (0—0). înfrățirea oradea
- Victoria Card 3-1 (1—1). Chi
mia Tăsnad — Voința Oradea 
1—0 (0—0) Minerul Borșa — _O- 
telu] Or. dr. Petru Groza 2—2 
(1—0) C.I.L. Signet — Bradul 
Vlaeu «—o (2—0) Gloria Beiuș
- Minerul Sunculuș 6—2 (3—0).

Pe primele locnrl is 1. SOME
ȘUL SATU MARE 30 p (50—25)> 
l Minerul Borsa 27 o (39—27), 3. 
Oașul Negrești 27 B (50—50)... 
pe ultimele locuri is 15. Victoria 
Cărei a p (33—28) — penalizată 
eu 1 o. 13. Minerul Sunculuș 17 
° Rezultatele ne-au fost tra"®; 
mise de Către corespondenții 
noștri voluntari din localității* 
respective.



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU, 
In județul mehedinți

I SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERILE

iLupte libere: START BUH AL REPREZENTANȚILOR NOȘTRI
CAMPIONATELOR EUROPENE

(Urmare din pag. 1)

unul din marile obiective ale 
energeticii românești.

Primiți Cu deosebită căldură 
șl aleasă stimă de energoti- 
denii și constructorii care 
muncesc în uzină șl pe șantier, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat principalele puncte din 
incinta hidrocentralei.

La încheierea vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
felicitat pe energeticieni și 
constructori pentru rezultatele 
bune obținute pină acum și 
le-a adresat urări de noi suc
cese în finalizarea acestui 
obiectiv de primă importantă 
pentru economia națională.

Secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat că această notiă uni
tate energetică reprezintă încă 
o expresie a bunelor relații de 
prietenie și colaborare cu 
R.S.F. Iugoslavia.

La plecare, primul secretar 
al Comitetului județean de 
partid Mehedinți, membri al 
Biroului Comitetului județean 
de partid, cadrele de conduce
re ale sistemului hidroenerge
tic șl de navigație Porțile de 
Fier II, membri ai Consiliului 
Oamenilor M uncii, specialiști 
din uzină și de pe șantier au dat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
asigurări că vor depune toate 
eforturile pentru transpunerea 
neabătută in viață a orientări
lor șl indicațiilor primite pri
vind punerea în scurtă vreme 
in funcțiune, la întreaga capa
citate, a Sistemului Hidroener
getic și de Navigație Porțile 
de Fier II, au mulțumit res
pectuos pentru vizita și bunele 
aprecieri de care s-au bucurat.

★
Marea adunare populară a 

oamenilor muncii din Drobeta- 
Turnu Severin a încununat, ca 
un moment cu profundă sem
nificație politică, vizita de lu
cru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu în 
județul Mehedinți. Desfășurată 
pe stadionul municipiului, a- 
ceastă nouă întilnire cu 
secretarul general al partidului a 
reunit peste 60 000 de locuitori 
ai orașului șl din localitățile 
învecinate.

întregul stadion și edificiile 
care îl înconjoară erau împo
dobite sărbătorește cu steaguri 
tricolore și roșii, cu pancarte 
pe care se puteau citi urări 
la adresa gloriosului nostru 
partid și a secretarului său ge
neral, a patriei noastre socia
liste, a eroicului popor român. 
Participanții la adunare — .con
structori de mașini și de hidro
centrale, chimiști, metalurgiști, 
lucrători ai ogoarelor si din 
alte sectoare de activitate — 
Purtau portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei 
Elena Ceaușescu, pancarte pe 
care erau înscrise cele mai 
recente realizări în activitatea 
de producție, precum și anga
jamentele luate In întrecerea 
socialistă pentru a întîmpina 
Cu noi succese marile aniver
sări șl evenimente politice din 
acest an. Miile de tineri pre
zent! la acest eveniment flutu
rau eșarfe multicolore, stegu- 
lețc tricolore și roșii, intonau 
oîntece patriotice și revoluțio
nare.

In această atmosferă înălțătoa
re, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
sosit la tribuna oficială a adu
nării, fiind întîmpinați cu în
delungi aplauze, urale și ova
ții. S-a scandat minute în șir 
«Ceaușescu — P.C.R.i".
«Ceaușescu și poporul!". -Sti
ma noastră șl mlndria, 
Ceaușescu — România!". 
«Ceaușescu — Pace!", cei pre- 
zenți reafirmindu-și vibrant 
sentimentele de dragoste și a- 
leasă prețuire față de conducă
torul partidului șl stalului, care 
își dedică întreaga activitate 
binelui șl fericirii poporului 
român, înfloririi continue a 
României socialiste.

In deschiderea marii adunări 
populare, a luat cuvîntul

I
tovarășul Constantin Dinu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R.

Au luat cuvîntul, în eonii- 
nuare, tovarășii Stelian Stăn- 
cioiu, directorul întreprinde
rii de Construcții Navale și 
Prelucrări Ia Cald, Drobcta- 
Turau Severin, Neculai Arie
ne, directorul întreprinderii 
Electrocentrale Drobeta-Turnu 
Severin, Iulian Drugă, pre
ședintele Cooperativei Agri
cole de Producție Oprișor.

întâmpinat cu puternice a- 
plauze ți ovații, a luat cuvîn
tul tovarâțul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar genera! 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Urmărită cu viu interes si 
deplină satisfacție, cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a fost subliniată, în repetate 
rînduri, cu puternice urale și 
aclamații. S-a scandat din nou 
numele partidului, al secre
tarului său general, partlclpan- 
țll Ia adunare dind glas ho- 
tăririi tuturor oamenilor mun
cii din județul Mehedinți de a 
acționa, strîns uniți In jurul 
partidului, al conducătorului 
său încercat, pentru realizarea, 
in cele mai bune condiții, a 
sarcinilor de plan pe anul in 
curs și pe întregul cincinal, a 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XlII-Iea și Conferin
ța Națională ale partidului.

Marea adunare populară din 
municipiul Drobeta-Turnu Se
verin s-a încheiat într-o at
mosferă entuziastă.

Cu aceleași calde sentimente 
au fost salutați tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu ia plecarea 
din municipiul Drobeta-Turnu 
Severin.

O gardă, alcătuită din ostași, 
din membri ai gărzilor patrio
tice și ai detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, a prezentat 
onorul.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Pionieri și șoimi ai patriei, 
tineri și tinere au oferit bu
chete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Primul secretar al Comitetu
lui județean de partid a adre
sat, încă o dată, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu calde mulțu
miri pentru vizită, pentru in
dicațiile primite, care vor 
orienta și însufleți munca tu
turor celor ce, prin străduința 
lor de zi cu zi, contribuie Ia 
dezvoltarea continuă a județu
lui, Ia înflorirea patriei noas
tre socialiste.

★

Prin întreaga sa desfășurare, 
vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
Cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în județul Mehedinți, a conști- 
tuit un mobilizator program de 
acțiune și activitate pentru 
toți oamenii muncii din județul 
Mehedinți, indicațiile și sarci
nile formulate de secretarul 
general al partidului Ia fața 
locului, în dialogul direct cu 
făuritorii de bunuri materiale, 
jalonind munca tor pentru în
deplinirea in cele mai bune 
condiții a sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
astfel incit județul să-și aducă 
o contribuție tot mai mare la 
progresul general a! țării.

Pretutindeni, mehedințenii, a- 
semenea întregului nostru po
por, au dat expresie deplinei 
adeziuni Ia politica partidului 
și statului nostru, sentimente
lor de profundă stimă și recu
noștință fată de secretarul 
general al partidului. pre
ședintele Republicii, pentru 
neobosita sa activitate pusă tn 
slujba dezvoltării multilatera
le a patriei noastre socialiste, 
exprimindu-și în același timp 
angajamentul ferm de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
a întîmpina cu realizări re
marcabile în toate domeniile 
de activitate marea noastră 
sărbătoare de ia 23 August și 
Congresul al XIV-lea al partî- 
dalai.

I

ANKARA, 12 (prin telefon, de 
lâ trimisul nostru special). După 
ce joi seara au fost îndeplinite 
ultimele formalități dinaintea în
ceperii concursului, cei 102 lup
tători din 17 țări au început vi
neri dimineața Ia „Atatflrk Spor 
Salonu" întrecerile Campionate
lor Europene de lupte libere. 
Deși tragerile la sorți nu ne-au 
fost favorabile, majoritatea re
prezentanților noștri au trecut 
cu bine primul tur, obținînd vic
torii cate îl mențin în lupta 
pentru locurile fruntașe.

Primul care a urcat pe saltea
ua de concurs â fost mezinul e- 
chipei, Romică Rașovan (48 kg). 
El l-a întîlnit pe polonezul S. 
Szosteckl, pe care l-a depășit 
clar la puncte ■ (6—1). ca urma
re ‘ a ‘unor fixări succesive, !n-

chelate cu o centurare laterală, 
în turul următor el va fi liber, 
dar apoi va trebui să-I întilneaa- 
că pe sovieticul K. Medzumlan. 
Constantin Corduneanu (52 kg) a 
"____ întîlnlrea cu
Laszlo BIro (Ungaria); dus de> 
două ori la parter, a fost con
dus la puncte cu 2—0. Depășind 
însă momentul de emoție exce
sivă, Corduneanu a egalat la 
puncte. Iar apoi, cu un tur de 
cap cu agățare, l-a dus pe Blro 
în „pod", obținînd victoria prin 
tuș în mln. 2,17. Dănuț Preflt (62 
kg) a realizat un succes cate
goric (15—0) în fața luptătoru
lui grec Kalalțidls, pe care l-a 
scos din luptă în mln. 4,24, după 
o suită de procedee de ataa 
reușite, Claudiu Tătnădulanu (74 
kg) l-a depășit net la puncte pe

început _reținut
f

3 >
austriacul George Neumeyer 
(7—0), Iar Gheorghe Mitu (82 
kg) l-a învins prin tuș pe polo
nezul R. Kostevskl (mln. 8,32). 
Clprian Radu (90 kg) a obținut 
o victorie foarte muncită, după 
un meci aplaudat. în fata ita
lianului R. Lombardo pe care, 
după ce I-a condus cu 2—0. a 
feușltsă-l întreacă In final cu 

a ol er
ou K,

reușit să-I întreacă in 
2—1. Radu Ana (57 kg) 
dut la puncte disputa 
Abdulahdov (U.R.S.S.).

Așa cum aminteam la 
greul concursului pentru repre
zentanții noștri începe abia în 
reuniunile următoare. Competi
ția continuă sîmbătă (n-r. — azi) 
șl se. va încheia duminică după- 
amlază. cînd vor fi cunoscut! 
noi! campioni continentali.

Mihai TRANCĂ

început.

Judo: DECIZIE NECONFORMĂ CU REALITATEA
HELSINKI, 12 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). La 
I.C.E. Stadium au continuat, 
vineri, Campionatele Europene 
de judo pentru concurențil de 
la categoriile superușoară, se- 
mlușoară, ușoară șl open. în 
ceea ce ne privește, am aștep
tat cu explicabile emoții In
trarea tn concurs a reprezen
tantului nostru de la „super-

L..................................................... .

g ușoară", Dragoș Bolbose. Meciul 
g dini turul Inaugural cu Carl 
g Finney (Marea Britanic) a îri- 
g ceput cu un atac foarte ra- 
g p!d declanșat de britanic. dar 
g Bolbose, .atent, l-a eschivat, 
g în -mln. 3:01 Bolbose a forțat 

fixarea tlmp de 59 de secunde, 
g însă n-a reușit să-șl scoată 

" piciorul din blocaj. După alte

I
I

15 secunde, sportivul român l-a 
adus din nou la sol pe Finney, 
flxîndu-1 aproape o jumătate 
de minut, atac Insă nepunctat 
datorită aceluiași procedeu, blo
cajul, practicat de adversar, 
în acel moment cronometrul 
arăta că mal erau doar 26 de 
secunde, timp în care „ostili
tățile" au continuat în picioare, 
inițiativa aparțlnîndu-1, pînă tn 
final, lui Bolbose. Gongul a 
răsunat șl pe tabela electronică 
de punctaj nu era consemnat, 
nimic. Cu toții ne așteptam că 
la hanței va cîștlga, neîndoiel
nic, Bolbose. Dar doi dintre ce! 
trei arbitri au apreciat altfel î 
M. Vagy (Ungaria) a ridicat 
steagul tn favoarea sportivului 
britanic ; sovieticul A. Klbro-

dașviu (U.R.S.S.), din celălalt 
colț al saltelei, a ridicat fani
onul pentru Bolbose ; Iar 
traiul R. Polverari (Italia) 
aliat deciziei Iul Vagy și 
fel reprezentantul nostru, 
surpriza șl dezaprobarea 
bllcului, s-a văzut învins 
decizia unor arbitri nedrepți. 
Din păcate. Finney a fost sto
pat, în meciul următor. de 
Amiran Totikașvill (U.R.3.S.), 
drept pentru care Bolbose n-a 
Intrat în recalificări.

Sîmbătă și duminică au loc 
recalificările — printre concu- 
rențl aflîndu-se și „mijlociul" 
Petre Anlțoaie — semifinalele 
șl finalele.

cen- 
s-a 

ast- 
spre 
pu- 

de...

Costin CHIR1AC

Turneul de calificare pentru C. E. de baschet

ECHIPĂ ROMÂNIEI A PROMOVAT ÎN SEMIFINALE
OLOMOUC, 12 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). Tur
neul preliminar de calificare pen
tru C.E. de baschet — seria D 
— s-a încheiat cu victoria selec
ționatei Cehoslovaciei, care îm
preună ou reprezentativa Româ
niei, clasată pe locul secund, au 
obținut dreptul de a lua parte 
la una dintre cele două grupe 
semifinale. Pe locurile 3 șl 4 
s-au clasat echipele Austriei și 
Finlandei.

în timp ce reprezentativa Ce
hoslovaciei șl-a continuat nestin
gherită calea spre locul întîl, ce
lelalte trei candidate la poziția 
a doua au trebuit să lupte din 
răsputeri pentru a obține cali
ficarea. Așa s-au întîmplat lu
crurile în partida dintre selec
ționatele României si Finlandei, 

noas- 
(34—29), 
își ju- 
astfel

,____  a me
ciului a purtat amprenta mi
zei hotărîtoare, ceea ce a ' 
fluențat în mod negativ 
primul * ‘ ..............
cărllor 
Totuși, 
tehnici 
clplină 
joritatea timpului, iar în
34 aveau un avans de 9 puncte 
(65—56), ce s-a dovedit decisiv 
pe fondul evoluției din ce în ce 
mal bune a lui Dan Niculescu, 
completat în mod remarcabil 
de C. Popa (excelent recupe
rator). M. Sinevlcl, FI. Ermura
che și S. Ardelean. Au marcat: 
Niculescu 21, Ermurache 17, 
Sinevici 9, Popa 9, Ardelean 8, 
V. Constantin 4, David 4, Mă
dîrjac 2, respectiv Markanen 
28, Mariinen 8, Lantlnen 7, 
Glinga 5. Laanti 4, Landetienî 6, 
Nieminen 4, Rotanen 2, Salmi 2, 
Hutunen 3. Au arbitrat : S.
Cazzaro (Italia) șl K. Bruna 
(Cehoslovacia).

Avînd caracterul unei întîlnlrl

I
I .. ........................

că întreaga desfășurareI
cîștigată de echipa 
tră cu 71—69 
Baschetbalist!! finlandezi 
cau ultima șansă,

rînd eficacitatea 
la coș de ambele 
sportivii români, 
și cu un plus de 
tactică, au condus

in- 
în 

arun- 
părțî. 

mai 
dis- 
ma- 

min.

I

I
I

„CURSA
BERLIN, 12 (Agerpres) — 

Competiția Internațională „Cursa 
Păcii" a continuat cu etapa a 
5-a. Poznan — Cottbus, In cursul 
căreia caravana elcllstă a In
trat pe teritoriul R.D. Germane. 
La oapătul celor 197 km primul 
a trecut linia de sosire Uwe 
Raab (R.D.G.). cronometrat cu 
timpul de 4h31:25. Cu primul 
pluton. în același timp cu în
vingătorul. au sosit șl cicliștii 
români Dănuț Catană. Ludovic

PE SCURT • PE
ATLETISM • Cu prilejul unul 

concurs Internațional desfășurat 
la Tokio. sprinterul brazilian 
Robson Caetano da Silva a cîștl- 
gat proba de 200 m. cu timpul 
de 20.59. întrecîndu-1 pe ameri
canul Mark Witherspoon 20.79 s! 
australianul Darren Clark 20,87.

BASCHET a în orașul finlan
dez Tampere a început un tur
neu de calificare pentru Cam-

g pionatul European feminin. în 
prima z! s-au înregistrat urmă-

finale, pentru locul secund — 
calificator — meciul România— 
Austria a fost echilibrat timp 
de 19—12 minute (21—21 tn 
min, 11), după care reprezenta
tiva țării noastre a preluat 
conducerea (introducerea lut 
Brănișteanu s-a dovedit bine gîn- 
dită), s-a desprins la diferențe 
clare (60—43 In min. 30) șl a ob
ținut victoria cu 76—60 (42—32). 
Atentl și foarte combativi tn 
apărare (Popa a dominat din 
nou ambele panouri), cu Ermu- 
rache realizator de excepție, cu 
Niculescu, Brănișteanu, Sinevlcl 
și Ardelean evoluînd la nivel ri
dicat. reprezentativa noastră, 
pregătită de Gh. Novac șl L.

Călin, s-a Impus șl printr-o dis
ciplină tactică exemplară. în 
special în ultimele 10 minute 
cmd a avut de înfruntat ..pre
singul" disperat al adversarilor. 
Au înscris: Ermurache 26, popa 
18, Niculescu 12, Ardelean 10, 
Brănișteanu 3, David 4. V. Con
stantin 2, Slnevici 1 (a mal ju
cat Mădîrjac), respectiv Haid 14, 
Hajdo 16, Zderadieka 13, Kollins 
8, Szlstel 3, Fritz 2, Mattyas 4.

La ora tîrzle cînd transmit se 
dispută meciul Cehoslovacia — 
Finlanda al cărui rezultat nu 
mal poate influența clasamentul 
final. în etapa precedentă Ceho
slovacia— Austria 106—75 (56—35).

Dumitru STANCULESCU

• CAMPIONATUL R.D. Ger
mane nu s-a încheiat, dar cam
pioana tn actuala ediție, 1988—89, 
este deja cunoscută. Așa cum se 
prevedea, titlul a revenit cunos
cutei formații Dynamo Dresda, 
care a întrerupt astfel șirul — 
neîntrerupt de 9 ani! — al di- 
namovișitlor berlinezl. Este un 
succes Incontestabil, grație antre
norilor Geyer șl Hăfner. dar șl 
numeroșilor internaționali, prin
tre care Gutschow, Kirsten, 
Minge, Sammer, Pilz, Stdbner, 
Lieberam, Trautmann șl foarte 
tinerii Mauksch ori Jănning. Re
zultate din etapa a 23-a: Union 
Berlin — F.C. Karl Marx Stadt 
0—1, Aue — Erfurt 0—0, Halle — 
Magdeburg 0—2, Rostock — Dy
namo Dresda 2—2, 
Brandenburg
____  ______ _ Jena — 
Brandenburg 2—0, Cottbus — 
Zwickau 0—0, Lokomotive Leip
zig — Dynamo Berlin 4—2. Con
duce, așadar. Dynamo Dresda 
cu 36 p. urmată de Rostock 28 p

PĂCII"
Covaci șl Valentin constantl- 
nescu.

în clasamentul general indivi
dual conduce Pavel Sumanov 
(Bulgaria), urmat de belgianul 
Peeters la 5 sea.

în clasamentul pe echipe lideră 
este formația Bulgariei, 
de R.F. Germania. 
U.R.S.3. etc.

Sîmbătă are loc etapa _ 
Cottbus — Halle (203 km).

SCURT • PE

urmată 
Belgia

a 6-a.

SCURT
toarele rezultate : Suedia — Da
nemarca 66—65 (37—29) ; Finlan
da — Belgia 68—49 (29—22) ; An
glia — Scoția 76-43 (40-12).

BOX a în cadrul unei gale 
desfășurate Ia Londra, pugills- 
tul Jamaican Mike McCallum a 
cucerit titlul de campion mondial 
al categoriei mijlocie 
W.B.A.), în.treclndu-1 
după 12 reprize pe 
HotoI Graham.

(versiunea 
la puncte, 
britanicul

$1 Dynamo Berlin 27 p. Au mai 
rămas de disputat trei etape. 
Dynamo Berlin se poate consola 
că va juca în Cupa Cupelor, du
pă ce a cîștlgat finala Cupei 
R.D.G. A FINALA Cupei Iugo
slaviei a revenit echipei Partizan 
Belgrad, care în partida decisi
vă a dispus cu 6—1 (2—0) de
Velez Mostar! • IN MECI a-
mlcal, la Tokio, reprezentativele 
Japoniei șl R.P. Chineze au ter
minat la egalitate i 2—2. a echi
pa Aarau s-a calificat pentru 
prima oară în finala Cupei El
veției, după ee a învins în se
mifinale pe Lucerna cu 3—2. 
Cealaltă finalistă este Grasshop
pers, învingătoare după lovituri
le de la 11 metri în partida cu 
F.C. Sion. • FINALA Cupei 
Scoției se va desfășura la 20 
mai între cele două formați! din 
Glasgow, eterne rivale, Celtic și 
Rangers. • REPREZENTATIVELE 
Braziliei și Perului s-au întîlnit, 
într-un meci amical, desfășurat 
la Fortaleza (Brazilia). Echipa 
braziliană, cu numeroși tineri iu 
lotul alcătuit de antrenorul ~ 
bastlao Lazaron.1, a cîștlgat 
4—1 (2—0), tn fața a 100 000 
spectatori I Vedeta jocului

Se- 
cu 
de 

________     a 
fost Charles, care a înscris două 
goluri, mult apreciat de Pcle, 
acum consilier tehnic pentru 
preliminariile C.M. (cu Chile șl 
Venezuela) șl apoi, în caz de 
calificare (pe care Brazilia nu o 
poate scăpa) șl pentru „Italia 'So**. 
Celelalte puncte ale învingători
lor au fost semnate de Bebeto șl 
Carmo.
ÎN 
gliei 
ducă ‘

respeetiv Torres, • 
CAMPIONATUL An- 

___ continuă să con
ducă Arsenal cu 72 p, urmată de 
F.C. Liverpool 67 p (un med 
mai puțin disputat) • fostul 
Internațional italian Bruno Conți 
a fost suspendat pentru 8 eta
pe, întrucît în timpul medului 
A.3. Roma — Ascoll a bruscat 
arbitrul, atitudinea sa nesportivă 
indtînd spectatorii, care au In
vadat terenul de joc. Comisia de 
disciplină a federației Italiene a 
amendat, de asemenea, clubul 
A.S. Roma, cu 20 milioane lirei 
A LA ORLEANS, în preliminari
ile C.E. (tineret): Franța — Ce
hoslovacia 1—0 (1-0). ■ FINALA 
C.E, de juniori II (16 ani) se va 
desfășura între Portugalia și R.D. 
Germană. în semifinale: R. D. 
Germană — Franța 3—0 (2—0) I 
Portugalia — Spania 2—1 (1—0).


