
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL ARAD

Grandioasa adunare populară din reședința 

județului a evidențiat pregnant coeziunea 

strînsă a întregii noastre națiuni în jurul 
partidului și al secretarului său general
Tovarășul Nicolăe Ceaușescu, 

secretar general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România, și-a încheiat, 
miercuri, 28 martie, vizita de 
lucru în județul Arad, unde a 
participat la sărbătorirea îm
plinirii a 2 000 de ani de la 
întemeierea cetății dacice Zi- 
rîdava și 950 de ani de la 
prima mențiune documentară a 
municipiului Arad.

In această vizită, secretarul 
general al partidului a fost în
soțit de tovarășa Elena 
Ceausescu, de tovarășii Iosif 
Banc, Paul Niculescu și Gheor- 
ghe Oprea.

Ca și in ziua precedentă, 
populația orașului sărbătorit a 
întimpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, cu o deosebit 
de caldă ospitalitate, cu pro
funde sentimente de dragoste 
și prețuire. Artera care duce 
din centrul Aradului spre co
muna Pecica — primul obiec
tiv înscris în programul vizi
tei de miercuri — s-a trans
format într-un adevărat culoar 
viu, zeci de mii de arădeni, 
femei și bărbați, tineri și vîrst- 
nici, au ieșit cu dragoste în 
întimpinare pentru a-1 saluta 
din adîncul inimii lor pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. cel 
mai iubit fiu al țării, și a-i 
mulțumi pentru tot ceea ce. a 
făcut și face pentru prestigiul 
patriei noastre, pentru fericirea 
tuturor locuitorilor ei.In continuare, este vizitată 
ferma de vaci a I.A.S.-Pecica, 
unitate care și-a propus să ob
țină in acest an, in medie, 
5100 1 lapte de la fiecare vacă 
furajată.

Secretarul general al parti
dului este invitat, apoi, să vit 

Ieri, in etapa a 23-a a Diviziei A de fotbal

TRIO UL FRUNTAȘ ÎNVINGĂTOR CU.,, 9-1
• „Lanterna roșie" își apară, în continuare, cu înverșunare șansele • Timișorenii, 
punct (cvasi) salvator la Bacău • Politeh nica lași nu iese din „pasa neagră" • 

F. C. Baia Mare stopată de „cavalerii" fluierului

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Chimia Rm. Vîlcea - F.C. Baia Mare 1-0 (0-0) 1. F. C. Argeș 23 13 3 7 36-21 29
Dinamo - C.S. Tîrgoviște I2-0 (1-0) 2. Dinamo 23 11 7 5 30-15 29
F.C. Argeș - A.S.A. Tg. Mureș 3-1 (1-0) 3. Steaua 23 12 4 7 41-23 28
F.C. Bihor - Univ. Craiova 1-0 (0-0) 4. F. C. Baia Mare 23 12 2 9 24-22 26
Steaua - Gloria Buzău 4-0 (1-0) 5. S. C. Bacău 23 10 5 8 28-21 25
S. C. Bacău - „Poli** Timișoara 0-0 6. C. S. Tîrgoviște 23 10 5 8 27-22 25
U. T. Arad - Corvinul i3-1 (1-0) 7. Uni». Craiova 23 8 8 7 27-19 24
Politehnica lași - Sportul stud. :2-2 (1-2) 8. Sportul stud. 23 9 6 8 32-30 24
Olimpia Satu Mare - Jiul 3-1 (2-1) 9. Politehnica Iași 23 8 6 9 24-27 22

10. Jiul 23 9 4 10 27-34 22
ETAPA VIITOARE (duminică 8 aprilie) 11. Olimpia 23 10 2 11 23-33 22

12. A.S.A. Tg. Mureș 23 8 5 10 29-38 21
Corvinul Hunedoara - Dinamo (0-4) 13. Gloria Buzău 23 9 3 11 26-36 21
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Baia Mare (0-2) 14. U. T. Arad 23 7 6 10 31-31 20
Univ. Craiova — S.C. Bacău (0-0) 15. „Poli" Timișoara 23 8 4 11 21-25 20
Jiul - U.T. Arad (0-3) 18. Corvinul 23 8 3 12 29-34 19
Sportul studențesc - Chimia Rm. Vîlcea (3-1) 17. Chimia Rm. Vîlcea 23 7 5 11 24-38 1»
Olimpia Satu Mare - Politehnica lași (1-2) 18. F.C. Bihor 23 4 4 11 23-33 18
C.S. Tîrgoviște - Steaua (1-3)
Gloria Buzău - „Poli** Timișoara (2-0)

F. C. Argeș - F.C. Bihor (1-2) Citiți în pag. 2—J cronicile «riler de ieri

GOLGETERII

ziteze ferma de vaci a coope
rativei agricole „Steagul Roșu* 
din Pecica — una dintre cele 
șase unități cooperatiste de pe 
raza Consiliului unic agro
industrial Pecica.

De la Pecica, coloana oficia
lă de mașini se îndreaptă spre 
un alt obiectiv înscris în a- 
genda vizitei de lucru a secre
tarului general al partidului — 
întreprinderea de strunguri 
Arad, una din unitățile de 
prim rang ale industriei noas
tre constructoare de mașini.

Pe parcursul intregii vizite, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost inconjurați cu dragoste de 
muncitorii uzinei, care le-au 
dăruit flori, urindu-le viață 
lungă, multă sănătate, fericire 
și putere de muncă.

Miercuri a avut loc la Arad 
o mare adunare populară or
ganizată cu prilejul vizitei de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și participării la săr
bătorirea împlinirii a 2000 de 
ani de la întemeierea cetății 
dacice Ziridava și a 950 de ani 
de la prima mențiune docu
mentară a municipiului Arad.

Desfășurată in piața centrală 
a orașului, in fața sediului Co
mitetului județean de partid, 
adunarea a reunit aproape pe 
toți locuitorii Aradului — băr
bați și femei, virstnici și ti
neri — cărora li s-au adăugat 
mit de cetățeni din așezările 
apropiate orașului. Ei au trăit 
cu intensă satisfacție și min- 
drie patriotică reînlilnirea cu 
secretarul general al partidu
lui, au adus un fierbinte oma
giu omului, revoluționarului, 
conducătorului iubit al parti-

(Continuare in pag. a 4-a)
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0 ACȚIUNI DE MARE POPULARITATE: „CROSUL TINERETULUI"

TRADIȚIA SE CERE CONTINUATĂ,
LA NOI COTE CALITATIVE

Odată cu deschiderea etapei 
de vară a „Daciadei" s-a dat 
startul în două acțiuni care 
și-au cîștigat frumoasă tradi
ție : „Crosul tineretului** și 
„Crosul pionierilor**, aflate și 
ele sub genericul marii compe
tiții naționale. Primele întreceri 
au și fost organizate dumini
că, cu o amplă și entuziastă 
participare. „Crosul tineretu
lui**, competiție ajunsă la cea 
de a XH-a ediție, se organi
zează, potrivit hotărîrii Secre
tariatului C.C. al U.T.C., în pe
rioada 25 martie — 2 mai, pen
tru toate categoriile de tineri, 
cu finală pe țară, ce se va 
desfășura în Capitală cu pri
lejul manifestărilor inițiate de 
„Ziua tineretului**.

Propunîndu-și să angreneze 
cît mai mari mase de tineri și 
tinere la această formă larg 
accesibilă a educației fizice, 
„Crosul tineretului** se va des
fășura la nivelul tuturor orga
nizațiilor U.T.C., asociațiilor 
sportive din școli, facultăți, în
treprinderi, instituții, în comu
ne și sate, în unitățile militare, 
urmărindu-se și depistarea ele
mentelor talentate, selecționa
rea acestora și îndrumarea lor 
spre sportul de performanță. 
Este de înțeles că în această 
amplă acțiune o contribuție de 
seamă trebuie să-și aducă acti
vul de specialiști ai mișcării 
noastre sportive, pină la cadre
le federației de specialitate, ca
re vor participa efectiv la or
ganizarea și conducerea între
cerilor. în numeroase județe 
din țară concursurile edițiilor 
trecute au creat o bună expe
riență în acest sens, dar este

14 GOLURI: C. Stan (Glo
ria) — 1 din 11 m. Radu II 
(F.C. Argeș) — 3 din lj m.

9 GOLURI: Biro I (A.S.A. 
Tg. Mureși, Marinescu (C.S. 
Tîrgoviște), M. Răducanu 
(Steaua).

8 GOLURI : Iordănescu
(Steaua) — 2 din 11 m, Marcu 
(Univ. Craiova) — 2 din 11 m, 
Panici (A.S.A. Tg. Mureș).

La balon Marcel Răducanu, 
cel mal bun jucător al bucu- 
reștenUor, „dirijorul** echipei 
Steaua în partida cu Gloria 
Buzău (4—0).

Foto : Ion MIHAICA 

necesar să notăm că nu peste 
tot există încă o temeinică și 
eficientă colaborare între orga
nele și organizațiile cu sarcini 
și atribuții în domeniul sportu
lui, că se face încă prea puțină 
propagandă pentru aceste com
petiții. întrecerile organizate cu 
prilejul duminicilor cultural- 
sportive, al altor acțiuni com
plexe ale sportului de masă au 
dovedit că tineretul iubește cro
sul și că succesul acestui gen 
de întreceri depinde în cea mai 
mare măsură de modul cum 
este organizat.

Așadar, startul ediției a XTI-a 
a fost dat. Luna aprilie a fost 
declarată, potrivit hotărîrii or
ganizatorilor, „Luna crosurilor**. 
Să adăugăm și amănuntul că

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Campionatul feminin de volei

DINAMO BUCUREȘTI A CUCERIT 
CEL DE-AL 14-lea TITLU

Echipa feminină Dinamo București a deveni:. pe-.:-- s ' c —i 
consecutiv, campioană. Iată-le pe autoarele p;-f la
stingă la dreapta) : sus — Carmen Puiu. Eugenia Milenea. Irina 
Petculeț, antrenoarea Doina Ivănescu, Gabriela Cioc Victoria 
Banciu, Mariana Ionescu ; jos — Victoria G- _ Em i.a S:>-

ian, Helga Bogdan, Carmen Cadar, Alexandrina Coastantinesca.

TIRGU MUREȘ, 28 (prin 
telefon). Cea de-a 23-a ediție 
a campionatului feminin de 
volei s-a încheiat, în sala 
sporturilor din localitate. cu 
victoria echipei Dinamo Răco
rești, care cucerește astfel cel 
de-al 14-lea titlu. Voleibalis
tele dinamoviste
Doina Ivănescu) s-an detașa: 
în actuala ediție, ele real - 
zind 25 de victorii de t>: a :- 
tea posibile. înainte de a oe 
referi la uli mele par*, de i - 
turneului fina:, să soni - ra 
și strădan..le icde r*—s— 
(c-vr. sia jnlr'.ini de volei, 
întreprinderea Eâectrampreș 
etr.) de a asigura cele ma- 
bune condzril de concurs.

De azi. pină duminică TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATULUI MASCULIN

• Dinamo și Steaua - ultima cursă spre titlu • Explo
rări Baia Mare poate să producă surprize...

După ce primele patru echi
pe ale diviziei feminine și-au 
disputat, la Tg. Mureș, locurile 
Pe podiumul ediției a 29-a a 
campionatului, astăzi, la Bucu
rești. își încep confruntările 
finale și fruntașele Diviziei A 
masculine. Dar. în timp ce in
teresul pe care l-a creat tur
neul final feminin a fost estom
pat de faptul că titlul de cam
pioană a tării și-l adjudecase

GIMNASTE Șl GIMNAȘTI 
ROMÂNI 

EVOLUEAZĂ IN U.R.S.S.
A plecat ieri în U.R.S.S., 

pentru a participa la turne
ele internaționale de la 
Moscova și Riga, un grup de 
gimnaști fruntași din țara 
noastră. Au făcut deplasa
rea : Marilena Vlădărău, 
Dumitrița Turner și Anca 
Kiss (însoțite de Marta Ka- 
roly și Geza Pojar), precum 
și Gabriel Popescu, Marin 
Dorel și Romulus Bucuroiu 
(Vasile Coșariu, Ștefan Tar- 
co).

Atît la Moscova cit și la 
Riga vor evolua cele mai bu
ne și cei mai buni gimnaști 
sovietici, precum și alți 
sportivi fruntași din întrea
ga lume în avanpremiera 
marilor întreceri ale sezo
nului. Se va concura numai 
cu exerciții liber alese. în
trecerea de la Moscova este 
programată în zilele de 30 
martie — 1 aprilie, iar cea 
de la Riga între 3—5 apri
lie.

Ir. des - r.s program ri-ri, 
CjS-L. Galați s. L oiiersclalea 
Craînra. intr-o partidă deci
sivă pentru ocuparea locuita 
second — tmind seama că di- 
namoTis eie porwan favorita 
îa fiia Per .^ae; — a rezultat 
• iatrirure de uzură, dominată 
ce ~ ză. fapt care șî-a pua 
an^rrota asigoa calității jo- 
cufeai. Mai botârîte, mai ambi- 
țoase, găiățencele au reușit 
— ca și în seara precedentă—■ 
să depășească momentele grele. 
Așadar. 3—1 (11, —12, 8, 14) 
pentru C.S.U. Galați, care reali-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Dinamo cu mult timp înainte, 
situația în turneul final al ce
lei de a 30-a ediții a campio
natului masculin este cu totul 
alta. Dinamo și Steaua au fie
care șanse de a cuceri titluL

Deși se apreciază că ocupa
rea primei trepte a ierarhiei 
va fi decisă doar sîmbătă sea-

(Contlnuare în pag. a 4-a)



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII I
FARUL (3-0 CU STEAUA) A RELANSAT ----------------------- DE RUGBy j

— șl lovitura de pedeapsă 
misă de Bucos tn bară (mln. 

Arbitrul Aurel Găgeatu a 
dus cu greșeli formațiile : FA
RUL : Motrescu I — Nache,
Motrescu n (min. 63 Burghelea), 
Holban, Livadaru (min. 73 Cris- 
tea) — Bucos, N. Dinu — Po
dari:, FI. Constantin, Borșaru — 
Malancu, Mușat — loniță. Gri
gore, Băcioiu ; STEAUA : Dur
bac (mln. 56 Codol) — Teieașă, 
Enache, Zafiescu L Fuicu — 
Alexandru, Sueiu 
M. lonescu. Achlm — Postolaeîă. 
Pintea — CarneLiu fm'n. <3 Po
jar). Mzntaaau. Coaree.

Dialrie CALUMACHI

CAMPIONATUL
Etapa a cineea a fazei finale a 

relansat campionatul de rugby : 
FARUL — STEAUA 3—0 (0—0) S 

Constanța, 28 (prin telefon). 
Disputat pe stadionul 1 Mal, pe 
un timp frumos la Început, apoi 
cu o ușoară burniță, in față a 
circa 3000 de spectatori, marele 
derby a fost un med aspru, de 
mare angajament in ambele ta
bere, dornice de a-și menține 
avansul (Steaua), respectiv de
• reintra In cursă (Farul). Nu
• fost insă un adevărat specta
col ; doar un joc egal, cu pe
rioade de dominare care au al
ternat. Campionii au meritat 
Victor.a, confirmind creșterea a- 
Tătată In finalul partidei cz 
6portri studențesc. Ei au. tată. 
po6tbilrtătl superioare aoc-rim 
•cupat pini acum :

După un îacețtct «rfr— 
•cmsUntsiu xa om 
bune Intre ■ ~ i ii Wta Sa. ■ : 
FL r~»T-j a _M!~» ont a
•■w cz po-mnza *=» 3L
• fim za aoer-
xtod JbAob asarmti* ș» șri-
• »»i a zmtx * a >er-

aa 3cs» repriaă.M anks aesrrnatea ^borioasâ
• tat Mmm ■ 3tza e_= m-n- 
M. enz URaaca a .urcat" pe- 
sema. Se asemenea, la gră- 
y t «Xkvaie conlucrarea 
—MM — ■■■•cma a fost su- 
•aaeerl eeâe! a adversarilor.

a trombă după Mtl M adR. < o fază fier- 
■me M eeeawssată : grăma- 
fc ȘuVrr are un balon, 
■■eea mcearcă sn „drop". Nu-1 
•eeeețae. baăoeul la o traiecto- 
fte eu—navă, ajunge la aripa 
■tacite; intervine Teleașă (ve
ni ie repilaj), scapă mingea, 
M«—'irei constănțenilor intră 
ta forță în terenul de țintă 
~ tecereare ! Arbitrul nu o a- 
•srdă, dictlnd reluarea jocului 
>rm grămadă ordonată, nelăsind 
•ed avantaj șl sancționlnd pri
ma greșeală („înainte" la — 
leasă). Presiunea 
•octinuă. In min. 
ptariează dur pe 
Kmut mal tirziu, 
•Me* tn tușă de . .
si purtat pe „ruta" Mușat, 
taaeu, BUCOS găsește ținta din 
«drop* : 3—0. Mal notăm două 
tentative de a puncta, din ace- 
tari procedeu, ale lui Codol 
(mln, 54 ți M) — nefructificate

Te-
campionilor

52 Holban E 
Durbac. Un 

la un balon 
FI. Constantin 

' Ma-

trl-
71).

con-

Fuicu
Maz

cu — constituind doar o satisfac
ție platonică pentru universitari. 
Arbitru : M. Gavrlci. <Geo 
RAEȚCHI)

R. C. GRIVIȚA ROȘIE — 
ȘTIINȚA PETROȘANI 13—16 
(0—3). studenții au ciștigat pe 
merit un med în care s-au im
pus prin omogenitatea pache
tului de înaintași, condus impe
cabil de Ortelecan și Enciu stoi
ca. Grivițenil au jucat dezlinat. 
Deși au beneficiat de foarte mul
te baloane, ei nu au știut si le 
fructifice, corn Ițind gi eșeii de
montare pe lima de țreisferturi.

Au punctat : Podărăscu (drop, 
transf), Tudor (inc.), Simion (l.p.), 
pentru gazde, respectiv E. stoica 
(l.p., transf.), Ortelecan, Gh. Di
nu (inc.), Nedelcu (drop.). A con
dus Fl. Tudorache. (T. st.).

In turneul pentru locurile 9—16: 
Rulmentul Birlad — „U" Timi
șoara 9—7 (0—7) l. Știința CEMIN 
Baia Mare — Midia Năvodari 4—0 
(4—0). Politehnica Cluj-Napoca — 
C.F.R. Brașov 31—3 (7—3), Mi
nerul Gura Humorului — C.SM. 
Sibiu 9—4 (9—3). (Corespondenți : 
E. Solomon, V. Săsăranu, OL 
I arar).

I
I
I
I

Lașa 3»—IS ca—•. Bueuressedd 
•a «Mreg tnreretr. lUtal L 
•ană t.ius %-trisfcrmata de 
N’jrai. rsdtd rei pufe încă Pe y—1 1“ -4C, fi

n oear Ije ti Ut, nrt vi- 
~ u- «p-e final. Oaspeții

«- < _-ct 3â «peeuleze blazarea
artirriarîlirr. punctind prin Flo- 
rescu (Lp. țl transformare), Be- 
aedek (Lp.) țl prin Încercarea de 
penalizare acordată de arbitrul 
Gh. Bănceanu.

RAPID — R.C. SPORTUL 
STUDENȚESC 19—17 (6—3). Joc
aprig In Giulești, cu destule 
momente de spectacol. Ferovia
rii «imt pentru prima dată în 
1979 gustul victoriei, pentru care 
s-au luptat cu „armele" lor bi
necunoscute (travaliu permanent, 
placaje totale, o autentică dă
ruire — Îndeosebi Mengher, Moț, 
Fodac, Cloclanu, Anton), avind 
acum șl de la margine multe 
baloane (promite serios tinărul 
Duțu). Universitarii nu s-au ex
primat limpede, acționind indi
vidualist, „pariamentind" — 
manent In două rinduri 
tasiu a scăpat balonul in 
Rădulescu a ratat câteva 
lovituri de pedeapsă. __
secundă a fost dramatică (punc
taseră In prima parte Șișiu — 
2 l.p., respectiv Rădulescu l.p.)t 
Mot Înscrie eseu la o fază dis
cutabilă, Luca îl imită (trans
formă Șișlu), pentru ca FI. Nlcu- 
lescu (Inspirată introducerea lui!) 
să redea Încrederea Sportului, 
prin două încercări. Dar Sișlu 
are o „sclipire", punctind din 
drop, eseul din final — C. Hari- 
ton, transformat de Parasehlveț-

per- 
Anas- 

but, 
bune 

Repriza

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE 
DE SCRIMA (TINERET)

IN DIVIZIA A, LA POLO : RAPID - CRIȘUL 6-«
M—nul inaugural al eelui de-al 

Strica tur ai camt»>uaturai »- 
pica', de polo, desfigurat teri 
ta -ni Ftcveasca. a emfir- 
mat ațaepcărrie. Raparul, una 
<*tre fc-incațete dmwtdeauzta 
aje pouc-sriui nostru ți Crtșul O- 
r»ries — reveiapa actualei ediții 
a Divtriel A — au oferit pubU- 
cuhu (din păcate, redus ca nu
măr) o întrecere echilibrată, a- 
tractivă nu numai prin evoluția 
acorulul. ci șl prin numeroasele 
faze cu adevărat spectaculoase. 
Cit privește Insă valoarea teh
nică a întrecerii, aceasta a lăsat 
de dorit.

Partida s-a terminat la egali
tate — Rapid—Crișul 6—6 (2—1, 
0—2, 2—1, 2—2) — feroviarii ne
izbutind nici de astă-dată să cu
cerească ambele puncte, mai 
mult chiar, el egalînd de-abia In 
ultimul minut de joc Intr-o si
tuație de superioritate numerică, 
valorificată inteligent șl cu 
promptitudine de Olac. Rapldlș- 
til au Încercat să practice jocul 
obișnuit, bazat pe plusul lor da 
experiență și de tehnicitate, dar 
s-au văzut stopați cu regulari
tate de apărarea presing a oră- 
denilor, beneficiari ai unei ex
celente pregătiri fizice. După e- 
volutia partidei, apreciem rezul
tatul ca echitabil. Au Înscris t 
Rapid — Crișui : i. stivei (1—0), 
Garofeanu (1—1), I. Sldvei (2—1), 
Garofeanu (2—2), Costrdț ti—3), 
Olac (3—3), Costrăș (3—1), Scher- 
van (4—4), Ariene (5—4), Cos- 
trăș (5—5), Fejer (5—6), Olac 
(6—6). Au arbitrat: R. Timoc șl 
R. Nichita.

In celelalte două meciuri, fa
voritele au obținut victorii 3a- 
dle. Campioana țârii, Dinamo, 
a Învins pe C.N. A.S.E, cu u—5 
(4-1, 1—1. 2—«, 4-3), intr-o în- 
tilnire In care antrenorul L 
Capșa a putut rula Întregul lot 
Au înscris J Rus 3, 8. Popescu 
3, Mirea 2, Munteanu, Răducanu, 
Szerzo pentru Dinamo, respectiv: 
Jianu 3, Păun, Tăuricl și Chlvă-

rogramul de azi, de la ora 
C.N. A.S.E. — Rapid, Dina- 
— Voința, Crișul — Progre- 
,(D. STANCULESCU)

IN SERIA SECUNDA 
DIVIZIEI A LA HOCHEI

(prin 
artifi-

A
MIERCUREA CIUC, 23 

telefon). Pe patinoarul 
dai acoperit din localitate au
continuat Întrecerile celui de-al 
S-lea tur <1 seriei secunde din 
Divizia A la hochei. Iată jocu
rile de miercuri t

METALUL RADAUTI — A- 
GBONOMIA CLUJ-NAPOCA 3—1 
(1—0, 2—1, 3—0). Med frumos, 
echilibrat In primele două re
prize. Din min. so bocheistii 
din Rădăuți joacă mult mai 
eficace, reușind ea numai tn 
două minute (S0—52) să înscrie 
trei gduri. O victorie pe deplin 
meritată. Au marcat: Ciorono- 
Rnc (2), HaJus, Sile hi, Chitera- 
nov d Cttrelar pentru Metalul, 
reepectiv, Gydrgypăi pentru clu
jeni. Au arbitrat SL Enciu, L. 
Petraș si L Both.

LICEUL NR. 1 
CIUC — TlRNAVA 
3-3 (3-3, 1—3, 4-3). 
Kemenesy 3, Ciutac _____ ____
nld ți Orban pentru Învingători, 
respectiv CsergO, Laszlo șl Mol
dovan. Arbitri : T. Szabo, E, Mi
toc șl A. Ballnt,

MIERCUREA
ODORHEI 

Au marcat : 
1, pan, Da-

1 Vaier PAȘCANU — coresp.

I
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I
I
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Ar miine, in sala Horească
Capitală. se vor disputa flna- 

Ml jampirr-atulri national Indl- 
vxrua; de scrimă (tineret). la 
sos-se cele patru arme, in ambe
ta — ' tc trecerile vor începe la 
esa axa, azi tntrînd pe planșe 

e sabrerii. Iar miine — - _ : e E spadasinii. Compe-

tițla, la care Iau parte cite 15 
•crimei! calificați din prima eta
pă, oonstitule, totodată, ultimul 
criteriu de selecție pentru C.M. 
de tineret, de la Chicago (12—16 
aprilie).

La sfârșitul acestei săptămlni, 
la Hamburg se va desfășura 
.Turneul celor 7 națiuni" la sa
bie. la care Iau parte echipele 
Franței, Italiei, Poloniei, R.F.G., 
României, Ungariei, U.R.S.S. Din 
echipa tării noastre vor tace par
te sabrerii L Pop, Al. Nilca. M. 
Mustață, C. Marin, I. Pantetimo- 
nescu.

COPII CU HAR,

DIVIZIA A LA BASCHET (0
Partidele de baschet feminin 

desfășurate Ieri, in cadrul eta
pei a 19-a a Diviziei A, s-au În
cheiat cu rezultatele:

RAPID BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 39—49 
(36-41).

MOBILA SATU MARE — PO
LITEHNICA BUCUREȘTI 37—84 
(39-43).

CRIȘUL ORADEA - P.T.T. 
BUCUREȘTI '105—54 (54—29).

„U" CLUJ-NAPOCA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 81—«7 
(43—32).

VOINȚA BRAȘOV — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 56—61 (31—37).

Jocurile retur au loc astăzi di
mineață; cel din capitală, în sa
la Hoțeasca, de la ora 10.

Echipele de pe podiumul 
clasamentului au evoluat 
ieri pe terenurile proprii si, 
asa cum se intimplă de re
gulă nu numai cu fruntașele 
clasamentului, au învins. E- 
chipele de lingă podium, 
locurile 4, S si 6 de pînă ieri, 
F. C. Baia Mare. C. S. Tir- 
ooviste si Universitatea Cra
iova, care au jucat in de
plasare. tot ca de regulă, au 
pierdut. Două excepții, două 
puncte in deplasare obținute 
de Sportul studențesc și Po
litehnica Timisoara. După < 
etape ale returului. înaintea 
unei pauze a campionatului 
prilejuită de meciul Româ
nia — Spania de la 4 apri
lie. se păstrează regruparea 
din prima si ultima parte a 
clasamentului, răminind ast
fel deschisă lupta pentru 
dstiaarea titlului si evitarea 
retrogradării pentru ulti
mele 12 etape în eare Spor
tul studențesc, de pildă, 
poate parveni la șefie iar 
F. C. Bihor scăpa din peri-.
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JOC ÎNCHIS,

CeEalti .olimpici", cărora li 
•-au alâturat câțiva seniori, 
«u participat la diverse con- 
nexuri internaționale, 
ttBulxid _ 2
departe de nivelul mondial. 
SL tn pofida evoluțiilor ne- 
cceringătoare. datorate unor 

vwM de pregătire, 
unor abateri de la 

mereu aceiași apor- 
ttvl Me tfeva am ^bocati" 
ta cer.currarile Internationale 
amicale) . au fost aețecricmati 
31 pentru ultimele deplasări 
în străinătate. Alături de se
natorii de drept" au fost pro
movați ți cfțiva juniori. A- 
eeștla. dornici de afirmare, au 
obținut la unele probe cifre 
mal bune decît seniorii. In 
mod deosebii g-a evidentat 
brașoveanul Ion Opincariu 
eare s-a Întors cu două re
corduri naționale de juniori 
I: 4:37.7 la 3 000 m (VJ, 
4:37.83) Sl 193.090 p la pollat- 
lonul mare (v.r. 193,400). Cu 
excepția luniorilor mici An- 
ghel Sorin, Tibor Kopacz 
precum si a seniorului Mir
cea Vrinceanu, care___ ___
marcat lntr-o probă sau alta, 
restul patinatorilor 
(Eva Szigetl, Eva 
Cornel Munteanu s.a.) au fost 
cronometrați tn majoritatea 
probelor cu cifre apartinlnd 
de drept... categoriei a n-a 
de clasificare sportivă. Prin 
urmare, la concursurile de la 
Berlin. Ulan Bator șl Kirov 
am avut un recoriman. cîțiva 
juniori In plină ascensiune sl 
mal multi... turiști.

Troian IOANIȚESCU

__ con
ta obțină rezultate

UN MARE SIMULTAN 
DE ȘAH 

LA CLUBUL 
„UNIVERSITATEA-

Laura Sachelarie este — Ia 
prima vedere — o fetiță de 11 
ani la fel ca toate celelalte 
fetite de această virstă. înal
tă de 1,51 m și dntărind 37 
kg, eleva clasei a 5-a a Șoolli 
generale nr. 30 din Brăila se 
distinge însă prin excelentele 
rezultate obținute plnă acum 
In «portul pe care si 1-e «Ies 
31 pe care-1 practică cu pa
siune : înotul.

Nu ne-am fi oprit probabil 
la cazul brăilencei dacă nu 
am fi avut ocazia de 
o comparație utilă 
Si semnificativă. 
Publicațiile de spe
cialitate dlntr-una 
din țările Cu oel 
mai avansat înot în 
lume, din R. D. 
Germană, înfățișea
ză regulat clasamentele celor 
mal buni Înotători ți înotă
toare, pe categorii de virstă. 
El bine, tn limitele vlrstei el, 
fiica Inginerului constructor 
Mihail Sachelarie și a asisten
tei de farmacie Viorica Sache
larie din Brăila, ocupă locuri 
de frunte. Cu 1:09,3 la 100 m 
liber (record In bazin de 25 m) 
ți cu 1:19,4 la 100 m spate 
micuța Laura se Înscrie prin
tre cele mai bune elemente 
europene.

De progresul acestui talent 
excepțional se ocupă Îndea
proape prof, ion Ionescu, șe
ful catedrei de Înot de la Clu
bul sportiv școlar din Brăila, 
unitate care nu duce lipsă de 
elemente dotate, de vreme ce 
printre membrii el se află —

ani
100

Pe-

JUNIORI RATAU?
de pildă — Si copiii de 13 
Laurențlu Tache (1:08 la 
m spate) sau Dan Mihai
trea (5:05,44 la 400 m mixt, 
clștigător al unui concurs de 
copil la Magdeburg, în R.D.G.), 

Firește, eu 5 profesori de 
educație fizică ți 3 antrenori, 
cu o excelentă bază materia
lă (bazin acoperit, bazin în 
aer liber), unitatea brălleană 
este capabilă să contribuie la 
o rapidă ascensiune a natatiei 
românești. La aceasta ajută și 
faptul căa face școala generală (di

rector, prof. ed. tiz. 
Lucdliu Zaharia) sl 
clubul fac practic 
corp comun. Copiii 
găsesc aici o am
bianță caldă, căreia 
puțin li Hpsește ca 
să devină o a doua

familie.
Din păcate, nu e prima ca

ră cind sesizăm apariția unor 
talente precoce tn natatia ro
mânească șl gîndul ne poartă 
Imediat la evoluția acestor 
elemente care foarte rar s-au 
confirmat în arena interna- 
țlonaiă la virstă junioratului 
(ca să nu mai vorbim de ee- 
alorat). Copil cu har — ju
niori ratați 7 Ar trebui să gă
sim cauza exactă a acestei 
succesiuni nedorite și să pro
ducem antidotul necesar: fie o 
mai gradată intensivare a an
trenamentelor (In lunctle de 
virstă), fie Introducerea unei 
noi metodologii Tocmai în mo
mentele cele mai dificile ale 
pubertătiL

Vklor BANCIULESCU

s-au re-
fruntâși 
Molnar,

I
I
I
I

Bucureștenii au obținut o 
victorie meritată, la capătul 
unui joc lipsit de strălucire, 
echilibrat de tenacitatea deo
sebită a învinșilor, care au ve
nit.
cu 
nou 
că 
s-a , 
ților, care au închis majorita
tea culoarelor și, implicit, dru
mul spre poartă al dinamovis- 
tilor. Echipa bucureșteană, cu 
o linie de mijloc lipsită de 
inspirație, n-a putut manevra 
în fața cvartetului median al 
lui Proca, care i-a dat tricoul 
nr. 11 lui Pitaru In primul rînd 
pentru a asigura superioritatea 
numerică a compartimentului 
de mijloc, repliat, fatalmente, 
în fata careului de IO m. In 
fața acestei situații, dipamo- 
viștii au încercat să forțeze cu 
pasa lungă a lui Dinu și cu 
tentativele 'de sprint ale lui 
Ghiță, dar aglomerările n-au 
făcut decît să încurajeze jocul 
strict defensiv al oaspeților, în

după „remiza" de la Arad, 
hotărîrea de a forța din 
șahul etern. Așa se face 

în primele 45 de minute 
jucat în jumătatea oaspe-
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S. C. BACĂU - POUTEH

Stadion „23 August*; toron moale 
talon — aproximativ 10 000. Șuturi ia 
nara: 8-2.

S. G BACAU; Mlndrlld 7 - Pana It 
7 — Cârpuci 7, Vamanu 7, Sc?u 4 (n 
Antohl 0.

POLITEHNICA: Bathod I 8 - Vlftf 
na 7 — Dembrovschi 7 (min. 71 Lațe < 
luga 6. Petrescu 7.

A arbitrat: M. Moraru (Fto'ejtl) 9 
Factor (București).

Cartonașe galbene: Lunca.
Trofeul PoUchovschi: 10. La Juniori:

Astăzi, de la ora 15, Casa de 
cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa* dm Calea Plevnel nr. 
61 va găzdui un mare almuHaa 
de șah. desfășurat sub genericul 

*r*i<nar*•Ua?T*tirma- 
maertre Mikal Șobă, maestrul 
teterr— pcr.al Mihal Ghicdl, ma
estru Sergiu Granberg șl Vaelle 
Georgescu vor juca la IM de 
table. Sint Invitați toți ed ee 
doresc ai se tntilnească cu acești 
fruntași ai eșichierului româ
nesc.

I
TRADIȚIA SE CERE CONTINUATA

(Urmare din pcs. I)

primii 10 clasați la finala pe 
țară, la categoriile 15-^18 fini 
ăi 17—19 ani, VW participa la o 
tabSrS de pregătire sportivă, 
organizată de C.C. al U.T.C. și

rJLA., în perioada vacanței de 
vară a elevilor. în vederea tes
tării lor pentru activitatea de 
îfiăliă performanță. Paralel CU 
întrecerile de cros ale tinerilor 
se va desfășura și competiția 
similară a celor mici: „Crosul 
pionierilor"—

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Vreți să vă numărați printre 

MARII CIȘTIGATORI la LOTO 
37 Participați la tragerea de du
minică 1 aprilie 1979, care vă o- 
feră posibilitatea de a obține 
AUTOTURISME .Dacia 1300" sau 
importante clștlguri tn numerar 
de valori fixe si variabile. NU
MAI CINE JOACA POATE CIS- TIGA 1 
C1ȘTIGURILE 
CEPȚIONALE 
BOX-EXPRES

TRAGERII EX- 
PRONOEXPRES — 
DIN 18 MARTIE 
1979 

categoria 1Faza 1: categoria 1 î î va
riante 25% a 17 500 lei ; catego
ria 2-a : 3 variante 100% a 15 000 
lei șl 9 variante 25% a 3 750 lei 
sau la alegere o excursie de un 
loc In U.R.S.S. — Finlanda sau 

■ o excursie de două locuri In 
R.P. Bulgaria — Turcia sau RJD.

Germană ți diferența în nume
rar ; categoria a 3-a : 27,75 va
riante a 3 570 lei ; categoria a 
4-a : 110,50 variante a 896 lei S 
categoria a 5-a : 318,25 a 311 tel | 
categoria a 3-a s 13 302,50 varian
te a 40 lei.

Faza a n-a: categoria A t 1 
variantă 25% a 12 500 lei; cate
goria B : 31,75 variante a 4 203 
ld; categoria C : 145,25 variante 
a 919 lei j categoria D : 5 555,75
variante a 60 lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES---- ----

MARTIE 1979
Extragerea I: 44 43 26 
Extragerea a n-a : 4

12 11.
Fond total de clștlgurl: 

tel, din care 270 458 lei, report 
categoria L

DIN 28
41 8 2.

13 6 34
1 280 895

Biletele pentru meciul 
de handbal masculin Di
namo București — Empor 
Rostock (partidă retur din 
cadrul semifinalelor Cu
pei campionilor europeni), 
eare se va disputa In Pa
latul sporturilor șl culturii 
Ia 1 aprilie, se pun în 
vlnzare tnceptnd de astăzi 
la casele de la Palatul 
sporturilor și culturii, pa
sajul Universității, sediul 
C.N.E.F.S. șl stadionul Di
namo. Carnetele eliberate 
de C.NX.F.S. sînt valabile 
numai Însoțite de tlchete 
cu numărul locului. Tlche- 
tele se pot ridica de la 
casele Palatului sporturi
lor șl culturii in zilele de 
30 șl 31 martie, între ore
le 9 și 13.

B
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BACAU, 28 (prin telefon)
In tentativa lor hotărită de • 

reduce pasivul punctelor din 
clasamentul adevărului, mal ex
perimentata formație a oaspeți* 
lor șl-a propus să smulgă tine
rei echipe băcăuane o remiză. 
In acest scop, antrenorul A. Ni- 
eulescu a dat elevilor săi indi
cația ,^ă Joace pe atac, cu 
grijă în apărare*. Si timișorenii 
•-au ținut de cuvtnt. Cel puțin 
In prima repriză, in care au 
reușit să mențină egalitatea gra
ție unul joc elastic șl in gene
ral echilibrat. Ocaziile clare de 
gol din 
au fost 
dele au 
punctul 
dar eu 
Chitaru 
38). "
situație de gol, 
“ — 30, care

primele 45 de minute 
destul de puține. Gaz- 
fost de trei ori pe 
de a deschide scorul, 

ratat Panaite (mln. 32), 
___ (min. 33) și Soșu (min. 
Politehnica a Irosit șl ea o 

prin Petrescu, 
la mln. 30, care e-a grăbit să 
șuteze dintr-un unghi dificil.

După pauză, ofensiva băcăua-

VICTORIE DUP
ARAD, 28 (prin telefon)

Credem că nu mal este căzu' 
să amintim de starea de tensiu
ne care domnea în jurul aceste 
întâlniri. In plus, ia arădeni - 
care mai aveau încă în memo
rie egalul de duminică — în 
grijorarea era amplificată sl d 
absenta a do-uă piese de bazl 
Broțovschl ți Giurgiu fiind sus 
pendațt Desfășurarea partide 
dar mai ales evoluția scorulu 
au ridicat la cote dintre cel 
mal înalte tensiunea din tere 
și tribune. Golul lui CURA, di 
mln. 87, la o centrare • b 
Coraș, a înlăturat Insă lncertiti 
dinea și a adus ușurarea ari 
denllor care nu mai cun osci 
seră victoria din etapa a 16-



DIVIZIA A 
ETAPA A 23-a

CU MARCEL RĂDUCAMJ IN ROLUL 181DUMIIRU a

PRIMĂVERII ?
concluzii interesante, la fn- 
demina cititorilor noștri. Ră- 
mine de văzut dacă dinamo- 
vistii vor confirma in viito
rul apropiat poziția de Pină 
acum.

De azi lotul reprezentativ 
» fost reunit. A început 
ultima parte a pregătirilor. 
Inspirație pentru cea mai 
bună formulă a echipei 
României și deplin succes in 
meciul cu Spania ! (a. n.)

PRIMELE 4 ETAPE ALE
RETURULUI

I

1. DINAMO 4 5 1 0 10< 2 11
2. Steaua 4 4 0 2 11- 3 4
3. F.C. Argeș 0 3 2 1 11- 4 4
4. Univ. Craiova 4 3 1 2 4- 5 7
5. Poli. Tim. 4 3 1 2 5- 3 7
4. S.C. Bacău 4 2 3 1 0- 5 7
7. F.C Bihor 4 2 3 1 0- 4 7
8. Sp. stud. 4 3 1 2 4- 9 7
9. Chimia Rm. V. 4 3 0 3 4- 7 4

10. C.S. T-viște 4 2 2 2 4- 7 4
11. F.C. Baia M. 4 2 1 3 0- 4 5
12. Gloria 4 2 1 3 7-10 5
13. Jiul 4 2 1 3 Ml 5
14. Corvînu! 4 2 0 4 7- 9 4
15. A.S.A. Tg. M. 4 2 0 4 4-11 4
14. Olimpia 4 2 0 4 Ml 4
n. U.T.A. 4 12 3 5-10 4
14. Poli lafl 4 0 3 3 3-11 3

IIE
LS. URGOVIȘTE 2-0 (1-0)

DIFICILA
ile; timp frumos; spectatori o proximo tiv

iin. 28) ,1 D. GEORGESCU (mln. 51). Șuturi 
3). Corner®: 8-0.

— August în -»an 7, Ghiță 7, Dinu 7, Lucuță 8 -__
irtn), Gjrtov 4 - Țălncr 7, D. Geargescv 7,

rea 4 — Gheorghe 4. Enaehe 4, Ene 7, Alesan- 
fănescu). Furnică 4, Tătara 4 (mln. 56 Dumi- 
nescu 7, Pitaru 6.
Drobeta Tr. Saverin) 4; Ic linie: G. Victor

GHE
[union: 2—1 CO—1).

pri-
FI. 

n fa
's se 
îamo- 
leroa-

■
/itură 
ia’.' 
8, de
:■
6aze 

i ad- 
pri- 
vor

■

șuta o singură dată la poartă 
(min. 30), Pitaru exprimînd o 
stare de spirit ultradefensivă. 
La reluare, după un șut pu
ternic al lui D. Georgescu 
(min. 48), același DUDU in
terceptează (min. 51), o minge 
degajată greșit de Bărbulescu, 
driblează și înscrie cu con
cursul unui apărător. Peste 
alte 7 minute, Vrînceanu ra
tează o mare ocazie de... 3—0. 
Din acest moment, oaspeții în
cep să contraatace, reușind 
două faze de mare spectacol 
în min. 65, cînd, la 
atac al lui Grigore, 
ratează reducerea 
(corner Cheran). iar 
cornerului executat, 
în bară, la capătul

un contra- 
Marinescu 

scorului 
în urma 

Kallo reia 
... ___ unei duble

acțiuni care ne-a făcut să re
gretăm că oaspeții n-au jucat 
deschis încă din primul minut, 

net 
din

ei sugerînd un potențial 
superior stării de spirit 
prima repriză...

[ocn CHîRILA

STEAUA - GLORIA BUZĂU 4-0 (1-0)
Steaua ; teren bun ; timp excelent ; spectatori — aproximativStadion Steaua ; teren bun ; timp excelent ; spectatori — aproximativ

18 000. Au marcat: AELENEI (min. 12). M. RADUCANU (min. 35). C. ZAM- 
FR (min. 45) șl NASTASE (min. 83). Șuturi ta poartă: 28-11 (pe poartă: 
13-2). Comere: 4-3.

STEAUA: îordache 7 - Nitu 7, Semeț 7. Aglu 7, Ion Gheorghe 7 - 
Aelenel 7 (min. 44 A. lonescu 5, min. 84 FI. Marin), Zahlu 4, tan Marin 4 
— M. Răducanu 9. Năstase 8, C. Zamfir 8.

GLORIA: Cristian li 4 - Vlod 5, Simlon 5. Nicolae 5, Tulpan 5 - 
Toma 3, Ghlzdeanu 5, Oprîșan 4 - Negoescu 5, Stan 4, Gh. Radu 3.

A arbitrat: O. Strong (Oradea) 9; la linie: Gh. Jucon (Mediaș) șl 
L Bird (Agnita).

Cartonașe galbene: SIMION, ION MARIN.
Trofeul Petschovschi: 8. La juniori: 6—1 (0-0).

45) șl NASTASE (mln. 83). Suturi ta poartă: 20-11 (pe poartă:

Partida aceasta se anunța in
teresantă din două motive. Pri
mul : promitea atractivele due
luri Sameș — Stan și Nicolae — 
Năstase. Au cîștlgat jucătorii e- 
chipei Steaua. Dar dacă Nicolae 
(titularul „olimpicilor") s-a stră
duit mult să-l anihileze pe cel 
mal In formă atacant al milita
rilor, de partea cealaltă, misiu
nea lui Sameș a fost mult ușu
rată de jocul slab al golgeteru- 
lul campionatului. Stan. care 
n-a șutat nici măcar o dată la 
poarta lui îordache I Al doilea 
punct de interes îl prezenta... 
absenta celor 4 titulari ai Ste
lei, fundașul Vigu si întregul ter
ței de mijlocași, stoica — Du
mitru — Iordănescu. A apărut, 
deci, ea firească întrebarea : cine 
va conduce Jocul echipei, „diri
jorii" el răminînd pe tușă 1 Răs
punsul a venit repede, chiar din 
primele minute. Cel care si-a a- 
sumat rolul de coordonator al 
acțiunilor ofensive a fost MAR
CEL RADUCANU. El a evoluat ca 
în zilele lui cele mal bune, Ins
pirat, Inventiv, eficace. La Pri
mul gol (min. 12, autor AELE
NEI, cu tzn șut plasat de la 14 
m) a contribuit Împreună cu

Năstase, la dislocarea apărării 
buzoienllor. Pe cel de-al doilea 
l-a marcat chiar el, reluind rî in
tr-un 
(min. 
(min. 
după 
două

unghi dificil, lingă bară 
55), iar cel de al treilea 
65, Înscris de C. ZAMFIR, 
ce balonul a„. cochetat de 

___ ori cu bara 0 a pornit de 
la un fault asupra lui la mar
ginea careului. Doar la al 4-lea 
gol (min. 83 — NASTASE din- 
tr-o acțiune personală) nu a 
contribuit nr. 7 din „11"-le ste- 
Mst, eel care A FĂCUT TOT JO
CUL echipei sale în fața unei 
formații. Gloria, care n-a peri
clitat decit de două ori poarta 
lui îordache. In min. 29 si 82, 
prin Oprișan jL respectiv. Ghlz
deanu. Steaua a Înscris de 4 ori. 
Si a ratat cel puțin alte 3—8 
mari ocazii, goluri gata făcute, 
prin C. Zamfir. Năstase, AeleneL 
Zahiu. Cu toate acestea, parado
xal, Steaua n-a evoluat la ca
pacitățile el maxime decit !n a 
doua parte a meciului, clnd, de 
fapt, Jucătorii din teren l-au fă
cut... uitați pe cel patru titu
lari absenți.

! Laurențiu DUMITRESCU

BAIMARENII ÎNVINȘI DE... ARBITRI
CHIMIA RM. VLLCEA - F. C. BAIA MARE 1-0 (0-0)

Stadion „1 Moi"; teren foarte moale (cu băltoace); timp noros; spec
tatori - cproximotl» 13 000. A marcat: TELEȘPAN (min. 83). Șuturi la poartă: 
9—11 (pe poartă: 4-4). Cornete: 2-5.

CHIMIA : Roșea 7 - Bosno 4, Circocg 7, Savu 6. Cincă 4 - G. Stan 5. 
tardea 6, Carabageao 4 (nota. 70 Lepădate) — Teleșpon 4, Coco 5 (min. 
44 C. Nicolae 7), Stanca 6.

F. C. BAIA MARE s Arlciu 7 - Borz 7, Condruc 8. Kojler 7, Molnar 7 - R. 
Pamfil 7, Sabău 6, I. Mureșan i — Szepl 4 (min. 58 ~’ 
rescu 4 (min. 75 Bălan 6 ), Terheș 8.

A arbitrat : T. Andrei 3 ; la linie : D. Dopp (ambii 
meroase greșeli — FI. Cenea (Caracal).

Cartonașe galbene: BORZ, I. MUREȘAN, G. STAN.
Trofsul Petschovschi : I. La Juniori ; 1-1 (0-1).

Diaconu Q, Dragomi*

BASNO.

tp«o 
Cor-

demon 
tez 4,

RM. VILCEA, 28 (prin telefon)
Formația din Bala Mare a pă

răsit terenul învinsă, dar cu 
fruntea sus. Pentru că .oaspe
ții au fost cel care au contro
lat mal tot timpul Jocul, au 
desfășurat un excelent Joc de 
pase, fiind la fel de periculoși 
șl In atac. Mal mult de atit, ei 
au și marcat un gol perfect va
labil, de kinogramă, In min. 58, 
atunci cînd Terheș a șutat pu
ternic In bară șl Dragomlrescu 
a reluat In plasă dar conducă
torul jocului nu l-a validat, la 
semnalizarea eronată, pentru un 
prezumtiv ofsaid, a tușlerulul D. 
Dopp, spre stupefacția unul În
treg stadion. Ce s-a intimplat 
pină atunci T Atacurile „oarbe" 
ale vllcenilor n-au avut finali
tate, numeroasele erori tehnice 
(preluări, șuturi, pase) fiind u- 
șor de contracarat de fundașii 
băimărenl.

Cîteva ocazii mai clare: Cara- 
bageac (min. 4) dar Arlciu res
pinge in corner ; min. 7 — „cap" 
Stanca de la 6 m în brațele lui 
Arlciu șl cam atit de Ia Chi
mia. In schimb, oaspeții puteau 
să deschidă scorul prin Drago- 
mirescu (min. 12) șut in bară și 
Terheș (min. 19) cînd; scăpat 
singur, a trimis din careu pe
lingă poartă. După pauză băl- 
mărenii domină tactic șl teri
torial, Condruc (min. 65) tri
mite cu capul in .transversală", 
mingea revine In teren și Dra-
gomirescu, nestingherit, ratează 
incredibil. Unicul gol al partidei 
este Înscris de TELEȘPAN (min. 
83) care șutează sec pe sub Ari- 
eiu. în ultimele 7 minute, vîlce- 
nli trag de timp făclnd cu greu 
față suitei de atacuri ale bălmă- 
renildr și, ea să nu se dezmintă, 
arbitrul .uită" de cele două mi
nute de prelungiri.
. _ Gheorghe NERTEA

CU

destul 
prin 

ecutat 
putut 

1 in a 
cu 

tatim-
•zultat 
deosc- 
ztaglle 
as ți 

par. 
meri- 
cl un 
cîte- 

entată 
vitățil 

de 
e sl

ORĂDENII CONTINUĂ
F. G BIHOR - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0 (0-0)

Stadion F. C. Bihor; teren moale; limp favorabil; spectatori - aproxi
mativ 12.000. A marcat KISS (mln. 88). Șuturi la poartă ; 19—4 (pe poartă : 
10-2). Comere : 22-1.
_ F. C. BIHOR: Albu 7 - Ncghl 4. Bigan 7. David 7, Kiss 9 - Neom 7. .. . . . „ -.................... - - - - eoof.

UNIV, CRAIOVA : Lung 9_— Ungureano 7 (mln. M Bumbescu), Tilihoi 
Crișan

(ambii din București)

Ghergheil 4 (mln. 85 Fiidan), Mureșan 8 — Lup&u 7, Fiorascu
___ -

Ștefănescu 3, Purima 7 — 
ămătaru 4, Marcu 5 (mln.

A arbitrat: M. Buzea 
L Lăcâtiș (Arad).

Trofeul Petschovschi: 9. La Juniori: 1-3 (0-1)

ORADEA, 28 (prin telefon)
De pe ultimul el loc In clasa

ment F.C. Bihor a luptat pentru 
a cuceri ambele puncte puse în 
Joc, singurul deznodămînt caxe-i 
permite să mai spere în visul 
îndrăzneț de a rămine In „A". 
Dacă i-a fost teamă de adver
sara sa J I-a fost. Nld nu s-a 
sfiit să mărturisească acest lu
cru șl nld nu a reușit să-?l a- 
hrnge complexele în fața unei 
echipe) care, scăzindu-1 pe Bă
lăci (accidentat), număra totuși 
șase internaționali. Cu o pru
dență poate nejustificată de

■ Țicieanu 7, Donase 4,
4, Marcu 3 (min. 85 Ctrțu).

i 7; ta linie: C. Jurja

B« Idea nu 7
8.
5,

inactivitatea înaintașilor cralo- 
venl, F.C. Bihor nu a permis 
decit fundașului stingă Kiss să 
ajute substanțial ofensiva, fă
clnd un joc rapid și agreabil 
la mijlocul terenului, împotmo- 
lindu-se adeseori la finalizare. 
Incomodată de replica forte a 
lui Lung, Ștefănescu, Tilihoi șl 
Purima. într-atit de inhibați au 
fost atacanții bihorenl Incit ma
sivul Florescu, de la care se aș
tepta mult, a ratat deschiderea 
scorului (min. 47), executlnd 
moale și fără fentă o lovitură 
de la 11 m. în aceste condiții, 
comere după «mere se abăteau

U.TĂ. - CORVINUL HUNEDOARA 3-1 (1-0)
r Stadion U.T.A.; teren bun; timp frumos; spectatori — aproximativ 7 000. 
Au maroat: CURA (mln. 12 și 87), CORAȘ (min. 63), respectiv AGUD (min. 
53). Șuturi 1a poartă : 18-4 (pe poartă : 12-4). Comere : 15-5.

U.TJț. Duca dam 7 — Gașpar 6, Kukla 6, Gali 6, Bltea 4 — leac 8,
Domide._7, Schepp 7 — Cura 7, Vaczl 6 (min. 88 Dodeanu), Coraș 7.

F. C. CORVINUL: I. Gabriel 6 — Bucur 5, Merlâ 6, Gălan 4, Bogdan 5 
— Dumitrlu IV 7, Klain 4, Petcu 6 (mln. 72 Nlcșa 5) — Lucescu 7, Agud 4, 
Vâetuș 4.

G
A orbit rot: V. Topan (Cluj-Nopoco) 8 ; Ic linie C. Ghlță (Brașov) și 
Vlad (Craiova).
Cartonașe galbene : KLA1N și VAETUȘ.
Trofeul Petschovschi : 9. La Juniori : 1-0 (0-0).

periculoase ieșiri din defensivă, 
hunedorenii, Izbutesc egalarea 
Ia o flagrantă greșeală a lui 
Bltea care l-a servit o pasă 
ideală... lui AGUD șl acesta a 
Înscris plasat. Urmează o peri
oadă echilibrată, arădenii insis
tă ceva mal mult și, în min. 63,

o acțiune Leac — Domide con
tinuă pină la Cura care, cu ca
pul, trimite spre CORAȘ și a- 
cesta înscrie. Pină la golul trei 
al gazdelor, descris la Începutul 
cronicii, fazele au alternat la 
ambele porți

Adrian VASILESCU

SA SPERE
peste careul 
un rezultat .________ _____ _
dară ocazie de gol a venit in 
•fîrșlt (min.
cată de Purima care s-a inter
pus Intre mingea șutată de Ls- 
pău șl spațiul porții.

Meciul curgea după acest mo
del, cu dominare teritorială a 
gazdelor, replică bună a apără
rii eraiovene ți contraatacuri 
formale ale înaintării oltene, 
etnd, In min. 18, fundașul KISS 
lansat intr-una din multele Iul 
șarje ofensive, a găsit „păian
jenul" eu un șut violent de la 
17 m. Victorie meritată, pe care 
totuși, nimeni nu o mai bănuia. 
L^.._ Ion CUPEN

cralovean, fără nici 
practic, iar ctad o
76), i-a fost deju-

MECIUL LUI DORU NICOLAE...»
•41

F. C. ARGEȘ - A.S. ARMATA TG. MUREȘ 3-1 (1-0)

Stadion „1 Mol" ; teren alunecos ; timp ploios ; spectatori - aproximativ 
15 000. Au marcati RADU N (mln. 30 — din 11 metri șl min. 50), DORU NI- 
COLAE (mln. 45), respectiv FANICI (min. 75). Suturi la poartă ; 18—9 (pe 
poartă I 5-4). Comere : 13-4.

F. C. ARGEȘ t Speriatu 7 - Zamfir 8, Stancu 8, Cîrstec 8. Ivan^ 7 - Băr
bulescu 7. leton 7, tovănescu ~ ~
Doru Nicolae 10.

A.S.A. TG. MURES : Biro R 
— Biro I 7, Pisloru 7, Bozeșcn 
46 Both II 4), Fonici 7.

A arbitrat : Romeo Sb’rKan 8 ; lc linie :
din București).

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1—1

7 — Toma 4 (min. 85 Chlvescu), Radu U 7.

4 — KSrteszî 4. Unchîaș 4, Bolonl 8-ț-. Găti 4 
7 — Fazekaș 7 (min. 75 Karda), Hainai 7 (min.7 (mir». 75 Korda), Hajnal 7 (min.

G. Dragomtr C. Biiinîchi (toți

(0-0).

PITEȘTI, 28 (prin telefon)
Partida nu a lost, cum s-ar 

putea eventual crede. — citind 
evoluția scorului (1—0. 2—0, 
3—0...) —. un lejer galop de 
sănătate al liderului. Departe 
de așa ceva I Dealtfel In pri
ma jumătate de oră A.S.A. a 
fost urmărită de un mare ghi
nion, iar F. C. Argeș a avut 
noroc cu carul, bara salvîndu-1 
de două ori De Speriatu după 
ce fusese învins de o lovitură 
liberă senzațională de la 35 de 
metri a lui Boloni (min. 10) și 
de un șut din careu al lui Fa- 
nici (min. 20). în această parte 
a locului gazdele au contat a- 
Proape exclusiv pe Doru Nico
lae. cel mai în formă jucător 
Diteștean. care s-a zbătut ca 
un drac cînd Pe o extremă 
cînd De alta, reușind, printr-o 
hărțuială continuă, să... zăpă
cească în cele din urmă siste
mul defensiv mureșean. După 
ee RADU II transformă în 
min. 30 penaltyul acordat ca 
urmare a unui fault comis a- 
supra Iui de Unchiaș, A.S.AJ 
Începe să cedeze (la pauză ju
cătorii ei erau vădit marcati 
de nesansa De care au avut-o 
în prima Parte a Socului), iar

în repriza a doua se... pierde 
progresiv în apărare, pe măsu
ră ce Doru Nicolae îsi înmu- 
teste Taidurile sale derutante 
care seamănă de fiecare dată 
panică la poarta lui Biro II. 
Dintr-o excelentă acțiune a lui 
Doru. RADU II „pune latul" « 
majorează scorul (min. 59;. 
pentru ca în min. 55 extremul 
piteștean (D. NICOLAE) să-si 
piardă toți adversarii ne drum 
și să înscrie din fuleu. Oaspe
ții reduc scorul prin FANICI 
în min. 75. același jucător ra- 
tînd de unul singur alte patru 
situații favorabile — în mini 
52. 58, 70 și 78 — în care a a- 
▼ut golul în fata bocancului.

Atît despre un meci în care 
liderul și-a găsit destul de greu 
cadența, dar l-a avut In 
schimb De Doru Nicolae în „â 
mare". Văzut de selecționeri,- 
Ditesteanul ar fi fost, nu ne în
doim, retinut pentru meciul cu 
Spania. Oricum, „soluția Doru 
Nicolae" merită să fie gîndită 
si luată în vedere. Acest ata
cant de o extraordinară vitali
tate trece și prin sîrmă ghim
pată...

Marius POPESCU

GAZDELE ALEARGA DUPĂ REMIZA1
POLITEHNICA LAȘI - SPORTUL STUDENȚESC 2-2 (1-2)

Stadion „23 August"; teren alunecos; timp ploios, frig,’ ceață; specia-: 
tari - aproximativ 4 000. Au marcat : CHIHAIA (min. 7), RADULESCU 
(min 14), respectiv ROMILA IU' (min. 25) șl D. IONESCU (min. 78). Șuturi 
la poartă: 17-8 (pe poartă: 8-5). Cernere: 12—1.

POLITEHNICA IAȘI: Naște 4 (min. 44 Bucu 7) - Romilo 111 7, Anton 5.' 
Mureșan 7, Sofian 4 - Romilo II 4. Dănilă 5, Simionaș 4 - D. lonescu 7, 
Cemescu 4 (min. 44 Florean 6), Costea 6.

SPORTUL STUDENȚESC: Morcru 8 - Stroe 4, Cazon 7, B. Grigore 7,' 
ISnSsescu 4 - Rădulescu 5, O. lonescu 5, Căjol 6. lorgulescu 5 - Chihcra 
4, M. Sandu 4 (min. 80 M. Marian).

A arbitrat: V. Tătar (Hunedoara) 8: ic linie: Cr. Teodcreseu (Burau) 
șl Gh. lonescu (Brașov).

Cartonașe galbene: IORGULESCU.
Trofeu! Petschovschi 10. La juniori : 2-1 (1-1).

ț
i

LAȘI, 28 (prin telefon)
Politehnica n-a reușit nici 

de data aceasta să obțină pri
ma sa victorie din retur. Rea
lizează, așadar, a treia remiză 
pe teren propriu. Cineva spu
nea că de data aceasta putea 
fi ți mai rău. Cam așa este, 
în min. 14, gazdele erau con
duse cu 2—01 început liniștit 
de partidă, dar cu o lovitură de 
teatru : în min. 7, o combina
ție a bucurcștcnilor, aparent 
inofensivă. U aduce pe lorgu
lescu pînă aproape de careu, 
acesta pasează Înapoi ți CHI
HAIA șutează excelent, de la 
25 m, și Naște nu poate evita 
goluL Lucrurile se complică și 
mai mult pentru Ieșeni. Peste 
7 minute, de pe partea dreap
tă, M. Sandu trimite un șut* 
centrare, pe Jos, Naște plon
jează, dar scapă balonul din 
brațe și RĂDULESCU înscrie 
de la C m. De ce 0 O protes
tat Naște la acest gol fără du
bii î Gazdele se pripesc, domi
nă. dar greșeso mult, în timp 
ce oaspeții, bine așezați în te
ren, mai echilibrați parcă, mai 
metodici, ies periculos în atac,

țcoțînd în evidență și forma 
precară a liniei de fundași a i 
Politehnicii, mai puțin Romilă ? 
III, care a evoluat mai bine. In 
min. 25, ROMILA III avansea
ză cu _ balonul în terenul ad
vers ți, de Ia 25 m, șutează 
puternic, mingea atinge ți un 
picior al unui apărător ți se 
duce ca un bolid, los Ia colt.'

După pauză, cu un oarecare 
reviriment în linia defensivă, 
elevii lui Leonida Antohi for
țează egalarea pe care o voa 
obține însă tîrziu, după efor
turi considerabile. După ce Fio- ; 
rean (min. 75) a fost aproape] 
de gol, după ce Moraru a scos] 
tn extremis balonul expediat! 
de Doru lonescu, insistenta' 
presiune avea să se materiali
zeze în min. 78 grație șutului 
năpraznic. de kinogramă, al lut 
DORU IONESCU, care, de Ia 
22 m, a trimis balonul la pă
ianjen. 9

Tinlna seama de dominarea ; 
gazdelor, precum ți de focul] 
mai echilibrat, mai elaborat al 
oaspeților putem aprecia că re
zultatul este echitabil.

Constantin ALEXE !

LINIȘTEA A VENIT IN MINUTUL 81ri ------ —
OLIMPIA SATU MARE - JIUL PETROȘANI 3-1 (2-1)

Stadion Olimpia; teren înmuiat de cpă; Cmp înnorat; spectatori — 
aproximativ 5 000. Au marcat: BOLBA (min. 15), BATHORI U (mln. 34), 
BOTH I (mln. 81), respectiv RUSU (mln. 42). Suturi ta poartă: 24—2 (pe 
poartă: 13-2). Comere: 12-2.

OLIMPIA: Haralambie 7 - Mureșan 7, Marcu 8. Mate! 7, Popa 5 - 
Sabou 5, Kaiser 8, Both I 7 - Helve! 7, Bolba 8 (mln. 42 Pctckl 6), Ba
thori 11 4 (min. 55 Ștețca 7).

JIUL: Caval 8 — Cassel 4, Bădin 4, Clupltu 7, F. Grigore 4 — Stoica 7, 
Mulțescu 4- (mln. 18 Guran). Stolchlță 4 — Sălăjan 4, Dumltrache 5 (mln. 
40 loncu 5), Rusu 4.

A arbitrat: Gh. Retezan 9; la Bale: V. Roșu, cu greșeli (ambii din 
București) șl N. Raab (Cîmpia Turzli).

Cartonașe galbene: 1ANCU. j
Trofeul Petschovschi 9. La juniori: 2—0 (2-0).

SATU MARE, 28 (prin telefon)
Olimpia, mal stăpînă pe si

tuație și prezentă mereu în o- 
fensivă. și-a depășit adversarul 
sub toate aspectele, într-un ioc 
(totuși) fără deosebite virtuți 
tehnice. Asaltul el la poarta lui 
Caval s-a soldat cu numeroase 
situații de gol : minutul 8, Mu- 
reșan — șut de la 8 m peste 
transversală ; minutul 10, Both I 
îl imită ; minutul 12 același

Both I trimite la Încheietura 
barelor. Marilor ratări 11 se pune 
capăt in minutul 15 : Marcu șu- 
tează de la distantă, Cavai res
pinge defectuos, Both I reia in
tr-un fundaș, balonul revine la 
BOLBA șl Juniorul sătmărenilor 
deschide scorul : 1—0. Jiul are 
o singură preocupare, apărarea : 
poate șl pentru faptul că Mul- 
țescu, coordonatorul echipei, a 
fost înlocuit după o intervenție 
destul de tare a fundașului Ma-,

tei. în min. 30 Bathori înscrie 
un gol valabil, dar la semnali
zarea tușierului V. Roșu (sem-, 
nallzare greșită — mingea ve
nise de la adversar 1) punctul 
este anulat. Un minut mal tîr- 
zlu Cavai salvează in extremis 
la șutul — cu capul — al lui Ma
tei Va fi insă Învins in min. 34 
de BATHORI u — mingea cir- 
culind pe traseul Both — Hel- 
vei, dintr-o lovitură liberă. In 
locul unul scor liniștitor, clnd 
nimeni nu se aștepta, RUSU 
(min. 42) reduce din handicap, 
sancționind grava greșeală a por
tarului Haralambie.

Sătmărenii ma! au emoții la 
contraatacul purtat de Sălăjan 
(min. 66), cînd Haralambie șl-a 
răscumpărat insă greșeala. în 
min 68 Patakl, cu poarta goală, 
s-a pierdut pur și simplu ratînd 
cea mal mare ocazie de gol a 
meciului. Scorul final este pe
cetluit ta min. 81 ctad BOTH 1 
a Înscris peste „zid" (din pasa 
Iul Kaiser, Ia o lovitură liberă 
indirectă) cel mal frumos gol al 
meciului. j

! Stelîan TRANDAFIRKCU



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL ARAD

(Urmare din pag. 1) de

La ultima ședință a biroului 
F.I.N.A., desfășurată zilele tre
cute la Lausanne, a fost stabi
lit programul „Cupei mondiale 
F.I.N.A." la polo, competiție 
aflată la prima ediție, care se 
va desfășura între 29 aprilie și 
6 mai la Belgrad și Rijeka. La 
turneu sînt angajate primele 
opt echipe clasate la ultima

ediție a C.M. Iată și progra
mul echipei române : Bulgaria 
—România (29 aprilie), Româ
nia — Iugoslavia (30 aprilie), 
România — S.U.A. (1 mai) și 
Italia — România (2 mai) Ia 
Belgrad ; Ungaria — România 
(4 mai), R.F. Germania—Româ
nia (5 mai) și U.R.S.S.—Româ
nia (6 mai) la Rijeka.

ELE

to-
Cea ușescu.

dului și statului nostru, 
varăsul Nicolae ---------
de a cărui viață și activitate 
neobosită sînt strins legate 
cele mai de seamă înfăptuiri 
în vasta operă ce o ctitorim 
— societatea socialistă multi
lateral dezvoltată, creșțejrea 
prestigiului și a rolului 
mâniei în lume.

Dînd expresie gîndurilor și 
sentimentelor pe care le împăr
tășesc, în aceste clipe înălță
toare. toți cei ce trăiesc și 
muncesc pe meleagurile arăde- 
ne, participanții Ia adunare au 
făcut o caldă și însuflețită pri
mire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Apariția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea de par
tid și de stat, în balconul se
diului Comitetului județean de 
partid a fost întimDinată cu pu
ternice și îndelungi aplauze, 

ovații și urale. Mulțimea a scan
dat neîntrerupt „Ceaușescu — 
P.C.R.". „Ceaușescu și poporul”. 
„Ceaușescu Ia Arad — oaspe
tele nostru drag !«.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Andrei Cervencovici, 
prim secretar al Comitetului 
ludetean Arad al PCK. pre
ședintele Consiliului popular 
ludetean

Tovarășul Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, a dat apoi ci
tire Decretului prezidențial 
prin care municipiului Arad I 
se conferă Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România” 
clasa I.

In uralele mulțimii, 
ședințele Republicii. 
Nicolae Ceaușescu. 
înalta distincție 
municipiului. Marțian Fuciu.

Au luat apoi cuvîntul loan 
Bagaiia. directorul întreprinde
rii de strunguri Arad, Antoniu 
Komuves, președinte al C.A.P. 
„Avîntul", Maria Gaicean, 
muncitoare la Combinatul de 
prelucrare a lemnului. Petru 
Reingruber. directorul Liceului 
industrial de construcții de 
mașini Arad, si Viorel Preda, 
muncitor Ia întreprinderea de 
vagoane, care au exprimat to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
în numele comuniștilor, al ce
lorlalți oameni ai muncii din

Ro

pre- 
tovarășul 

înminează 
primarului

CUPA F.R. CICLISM[ti

Cehoslovacul Bartolsil a clștigaJ
etapa a IV-a

CONSTANȚA, 28 (prin telefon). 
Pentru a da o mai bună cursi
vitate întrecerilor, traseul eta
pei a patra Constanța-Tîrgușor 
și retur (care cuprinde nu mai 
puțin de zece bariere de cale 
ferată), a fost schimbat în ul
timul moment, preferîndu-se 
rula : Constanța — Lumina — 
Țariverde și retur (90 km). S-a 
rulat. în ritm alert, susținut, de 
45,50 km/h, dar fără ca vre
unul dintre competitori să-și 
manifeste dorința unei evadări, 
în prima parte a cursei.

Așa s-au rulat primii 45 km, 
pînă la întoarcerea spre Con
stanța, cînd cursei de „plăcere" 
i s-a pus punct final. Un vînt 
ușor a stîrnit, parcă, o agitație 
în pluton și astfel caravana 
multicoloră începe să se des
trame, la început în două, apoi 
in trei și, în sfîrșit, în patru 
grupe. In față mai rămîn. să 
pedaleze 36 de alergători, toți 
unul și unul... începînd de la 
Mamaia, pornește bătălia 
tru întîietate. iar în 
stanța se va sosi în 
mătoarea formulă : 1. J. 
tolsil (Cehoslovacia) 2 h 
2. M. Tanev (Bulgaria), 
Teodor (Dinamo), 4. C. 
eiu (Steaua), 5. M. Kluj 

restul plutonului 
timp cu

pen- 
Con- 

ur- 
Bar- 

13:52, 
3. V.
Bon- 
(Po-

Arad, sentimentele 
satisfacție și bucurie 
prilejul oferit de a-1

județul 
adinei 
pentru 
revedea în mijlocul lor.

Intimpinat cu multă căldură 
ți însuflețire, ia cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului este urmărită 
cu deosebit interes, cu deplină 
satisfacție și aprobare, fiind 
subliniată, în repetate rînduri, 
cu vii și îndelungi aplauze, 
urale $1 ovații.

In încheierea adunării, în 
marea piață domnește din nou 
o atmosferă vibrantă, dominată 
de un sentiment fierbinte de 
dragoste ți încredere profundă 
in gloriosul partid comunist ro
mân, în secretarul general al 
partidului, președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Intr-o impresionantă unitate de 
gindire și simțire, participanții 
scandează, 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu . _
„Ceaușescu — România, 
noastră si mindria !”. Sint mo
mente bogate in sensuri ți sem
nificații, care pun pregnant în 
lumină coeziunea strînsă a na
țiunii in jurul partidului și al 
secretarului său generat hotă
rârea ei fermă de a merge nea
bătut pe calea luminată de 
partid, calea socialismului și 
comunismului, a fericirii între
gului nostru popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, au venit 
a pot ia mijlocul participanților 
la această grandioasă adunare 
populară și s-au prins intr-o 
mare horă a unirii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
îndreptat, apoi, in aplauzele și 
uralele însuflețite ale populației 
Aradului, într-o mașină deschi
să, spre aeroportul orașului.

Pe întregul traseu, zeci de 
mii de arădeni și-au luat un 
călduros rămas bun de la 
secretarul general al partidu
lui, reafirmindu-și devotamen
tul față de partid și patria 
noastră socialistă, voința nes
trămutată de a înfăptui in via
ță politica partidului de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămîntul 
României.

Miercuri după-amiază 
rășul Nicolae Ceaușescu 
înapoiat in Capitală.

Din țările socialiste

MICII ÎNOTĂTORI LA BALATON
• In campionatul eu- 
Cupa F.I.R.A.. la Ca- 

Maroc — Elveția

cu înflăcărare 
— P.C.K.-,

și poporul!“. 
stima

to va
s-a

Lacul 
fiecare 
bere de 
tul st 
cupă o 
tă în

Balaton găzduiește tn 
vară numeroase ta- 
școlari. Firește, spor- 

înotul o- 
importan- 

acestor ta- 
din anul 
o acțiu- 

ca fiecare

mai ales.
pondere

_ _ Programul
bere dar. începînd 
1977 s-a 
ne care 
elev care

declanșat 
urmărește 
vine pe malurile Ba-

DE IA MOSCOVA '60
al celei 
de vară

Programul cultural 
de-a 22-a ediții a J.O. 
de la Moscova va începe încă 
din anul acesta, odată cu fi
nalele Spartachiadei popoare
lor din U.R.S.S. și se va în
cheia spre sftrșitul anului 
1980, în acest interval urmînd 
a fi prezentate sute de spec
tacole de balet și de operă, 
concerte, spectacole de circ ce 
vor putea fi vizionate de pes
te 3 milioane de persoane. La 
acest program își vor da con
cursul 7 orchestre simfonice. 
12 teatre dramatice și șase 
teatre muzicale, 8 coruri aca
demice, 23 de ansambluri de 
dansuri etc. De peste hotare 
și-au anunțat participarea or
chestra simfonică din Londra, 
ansamblul polonez de dansuri 
Mazowsze, orchestra italiană 
de cameră „Virtuoși di Roma” 
și alte colective artistice.

JOCURILE SPORTIVE AFRICANE
LA NAIROBI (KENYA)

de a 4-a ediție a Jocu- 
sportive africane .se va

Cea
rilor _____  ________ _
desfășura la Nairobi (Kenya) 
în anul 1982, s-a anunțat de la 
secretariatul Consiliului supe
rior al sportului african.

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

zează o performanță demnă de 
toată lauda. Arbitrii bucu- 
reșteni A. Dinicu și V. Ranghel 
au condus foarte bine urmă
toarele formații — C.S.U.: 
Florentina Itu, Maria Matei 
(Dorina Petruș), Crina Geor
gescu, Doina Moroșan, Marici- 
ca Obreja, Georgeta Busuioc 
(Elena Sander); UNIVERSI
TATEA : Corina Crivăț (Ma
riana Chima, Camelia Ursa- 
che), Maria Buzatu, Maria Mi- 
titelu, Camelia Tomeci (Simo
na Enescu), Marilena Dubin- 
ciuc, Aurora Popența.

Tînărul sextet Penicilina Iași 
a depus toate eforturile pen
tru a răsturna pronosticurile, 
în timp ce Dinamo a evoluat

decontractat A rezultat un 
meci de 5 seturi, încheiat, to
tuși, cu victoria campioanelor : 
3—2 (—5, 2. —9, S, 7). Arbitrii 
brașoveni V. Arhire și O. Ma- 
nițiu au condus oscilant urmă
toarele echipe : — DINAMO : 
Mariana Ioncscu, Victoria Ban- 
ciu, Victoria Georgescu (Emi
lia Stoian), Irîna Petculeț, Car
men Piliți (Gabriela Ciocoiu), 
Alexandrina Constantinescu 
(Carmen Cadar). PENICILINA: 
Aurelia Ichim, Iulia Moldovca- 
nu, Nadia Sava (Cristina Po
pa), Doina Stoian. Lucreția 
Mirca, Gabriela Coman (Ma
riana Raevschi — Zamfir).

CLASAMENTUL TURNEU
LUI : 1. Dinamo București 50 p, 
2. C.S.U. Galati 42 n. 3. Peni
cilina Iași 41 p. 4. Universita
tea Craiova 40 p.

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

aparține zia- 
Hirlap" si 

tn colaborare 
specialitate șl

latonului să plece de acolo cu 
un certificat de înotător. Lău
dabila inițiativă 
relor „Magyar 
„Nepsport* care, 
cu federația de
cu sprijinul material al foru
rilor sportive, au organizat tn 
1977 primele tabere de Învățare 
a înotului. în anul 1977 au 
plecat din aceste tabere circa 
3 000 de școlari cu certificat 
de înotător, în timp ce la sfîr- 
șitul sezonului estival 1978, or
ganizatorii au avut marea satis
facție de a constata că nu
mărul celor inițiați a marcat 
o creștere

tn urma 
ganlzatorii 
ia măsuri
în acest an 
mai mare de copii dornici să 
cunoască tainele înotului.

de 200 la sută, 
acestui succes, or- 
șl-au propus să 
pentru a cuprinde 

un număr și

CICLISM • Rutierul belgian 
Daniel Willems a dștigat „La 
Fleche Brabanconne", acoperind 
cei 166 km al cursei în 4hl7.

FOTBAL • In med amical, la 
Londra : Borussia Monchenglad- 
bach — F.C. Liverpool 1—0 (1—0); 
a marcat W. Llenen, în min. 23. 
a La Simferopol, meci amical 
U.R.S.S. — Bulgaria : 3—1 (2—1). 
Au marcat Blohin, Șenghella, Ga
vrilov, respectiv Panov.

PATINAJ • La Augsburg 
(R.F.G.) au început campionatele 
mondiale de patlna.1 artistic pen
tru juniori. In proba Individuală 
masculină, după figurile Impuse, 
conduce . Ivan Kralik (Cehoslova- 
da) — 37,64 p. urmat de Vitali 
Egorov (U.R.S.S.) — 37,36 p. Pe
rechea sovietică Veronika Persl- 
na — Marat Akbarov conduce la 
dansuri.

RUGBY 
ropean — 
sablanca :
42—0 (17—0).

SCHI • Proba de 10 km din 
cadrul concursului de la Kander- 
steg (Elveția) a revenit norvegia
nului Kati Aketun, în 23:29,06. 
Al doilea a sosit finlandezul 
Markku Koskela — 28:31.60. • La 
Courchevel (Franța) s-a disputat 
campionatul european de schi 
artistic. Titlurile au fost cucerite 
de vest-germanul Norbert Het- 
zenauer șl franțuzoaica Patricia 
Picard.

TENIS • In prima rundă a 
turneului de la Milano, nie Năs- 
tase l-a învins cu 7—5. 6—4 pa 
J. Krlek. In alte partide : Smid
— Crealy 6—3. 6—3 : Taroczy —
Dupr4 6—3. 6—1 ; Mottram — 
Pecd 6—2. 6—4; CI ere — Kary
7—5, 7—6 ; Alexander — Baraz- 
zuttl 6—3. 3—6. 7—5 ; Mayer — 
Ramirez 7—5. 6—4 : Bora — Mas
ters 6—1. 6—2. • La Stuttgart t 
Vilas — Kronk 6—3, 7—6 ; slozH
— Sanders 5—7. 7—5. 6—2 : Tea
cher — Carmichael 6—4, 6—0 | 
Eberhard — Dowdeswell 7—6. 
6—2. • La 7 aprilie $1 10 maL 
Guillermo Vilas va susține două 

partide demonstrative. In arena 
.Luna Park" din Buenos Aires. 
IntUnlnd pe Jimmy Connors si. 
respectiv. BjSm Borg.
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PETER LUSCHER, PRIMUL SCHIOR ELVEȚIAN
CARE CUCEREȘTE „CUPA MONDIALA
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lonia) și 
în același 
cursei.

Etapa a 
individual. 
Parc din Mamaia și 
Năvodari.

5-a, joi,
20 km :

cîștigătorul

contratimp 
între hotel 
tabăra din

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

ra. în urma confruntării direc
te dintre Dinamo și Steaua, 
socotim că și Explorări Baia 
Mare poate să intervină în 
cursa celor două aspirante la 
titlu. De aceea, azi și mîine, 
meciurile băimărenilor cu ste- 
liștii și. respectiv, dinamoviștii 
bucuresteni nu vor fi simple 
formalități, invitînd publicul a- 
mator de volei în tribunele 
sălii Floreasea... Si nu va fi 
imposibil să consemnăm sur
prize...

Iată programul complet al 
turneului final masculin :

Azi. de la ora 17: Dinamo

— Tractorul Brasov. Steaua — 
Explorări Baia Mare.

Vineri, de la ora 17 : Steaua
— Tractorul. Dinamo — Explo
rări.

Simbătă, de la ora 11,30 : 
Tractorul — Explorări (sala 
Dinamo) ; ora 17,45 : Dinamo
— Steaua (sala Floreasea).

Situația de Ia care 
echipele participante :
•1. Dinamo
2. Steaua
3. Explorări
4. Tractorul

La turneul
semnați să oficieze arbitrii C. 
Armășescu. C. Mușat. I. Covaci. 
I. Niculescu, D. Rădulescu. E. 
Ududec.

22 21
22 29
22 16
22 11 

final au

pornesc

1
2 
« 

11

«1:10 43
62:11 42
55:28 38
41:48 33

fost de-

După ce Ingemar Stenmark 
a fost timp de trei ani conse
cutiv vedeta incontestabilă a 
schiului alpin, demn urmaș 
al celebrilor Killy. Schranz, 
Thoeni, Gros, iată că pentru 
prima oară pe lista cîștigători- 
lor „Cupei Mondiale" _figurează 
un elvețian : Peter Luscher. in 
virstă de 22 de ani și jumăta
te. membru al clubului S.C. 
Speer Ebnat-Kappel. Victoria 
sportivului din „tara cantoane
lor" a constituit o mare sur
priză, mai întîi pentru că s-a 
clasat înaintea favoritului Sten
mark și a altor schiori renu- 
miti care candidau la titlul 
suprem, iar in al doilea rînd. 
pentru că el a cîștigat... cu 
mult mai puține întreceri par
țiale decît ceilalți rivali ai săi I 
Cu toate acestea. în clasamen
tul general. Luscher s-a cla
sat primul ! Elementul deter
minant în victoria finală a fost, 
firește, constanța sa în con
cursurile sezonului sau. poate, 
ceea ce spunea chiar Ingemar 
Stenmark : „Luscher este un 
schior complet. bun în cele 
două probe de slalom și la 
coborîre. Este omul ideal în 
marile întreceri ale „Cupei 
Mondiale", în care nu contează 
ații locul intîi intr-o probă sau 
alia, ci mai degrabă acumula
rea de puncte. Pot afirma cu 
inima deschisă că locul I ne 
care l-a cucerit îl merită din 
plin și-l felicit sincer peniru 
succesul repurtat 
mea".

„Dar, dincolo de 
tați — scrie ziarul . . 
Ziirich. — trebuie să recunoaș
tem că Peter Liischer a fost 
avantajat si de împrejurări. 
Doi dintre rivalii săi mai pe-

în dauna

aceste cali- 
„Sport" din

riculoși. Andreas 
Wenzel și Phil 
Mahr, nu au mai 
luat startul in ul
timele întreceri 
din cauza unor ac
cidentări, 
s-a rănit 
cursă cu 
bilifl. iar al doilea 
și-a fracturat pi
ciorul"™ 

...Fără 
native si 
vătătura 
de Peter 
de la tatăl său în 
renumita stațiune 
alpină Arosa. a- 
cest mare succe» 
n-ar fi fost posi- 
bil. Palmaresul Iui 
Peter, la vîrsta sa. 
este impresionant. 
Din 1972. el a par
ticipat cu regula
ritate la marile 

internaționale de iu- 
seniori. afirmîndu-se 
mare talent. Dar. de 

său

Primul 
intr-o 

automo-

calitățile 
fără în- 
căpătată 
Luscher

competiții 
niori și 
drept un 
fapt, debutul său în arena 
mondială datează din 1969. cînd 
avea doar 13 ani (!), virstă la 
care devenea campion euro
pean de juniori la schi nautic ! 
Cu alte cuvinte. Liischer a în
vățat să schieze pe... apă și nu 
Pe zăpadă. Dar noul cîstigător 
al „Cupei mondiale" nu este 
numai schior (pe pîrtiile albe 
sau Pe luciul apelor), ci ua 
sportiv complet : excelent ju
cător de tenis de cîmp și de 
masă, foarte bun înotător. 
„Marea performanță în sport — 
spune Luscher — nu se poale 
atinge azi decit printr-o pre
gătire multilaterală...", 
dealtfel. explicația 
sale în actuala ediție 
Mondiale".

Lui Peter Liischer i 
o primire festivă la 
cerea sa în tară cu ______
trofeu. în mica localitate din 
Alpi, Brissago, ieri, concetățe
nii săi au fost, cu mic cu mare, 
pe străzi, pentru a-1 întîmpina.

Ion OCHSENFELD

Este 
victoriei 

a „Cupei

s-a făcut 
reîntoar- 

marele

ASEARĂ ÎN C.E
DE FOTBAL

în preliminariileAseară,
C.E. de fotbal: 

în gr. a 2-a, la
Belgia — Austria 

în gr. a 4-a, la
Olanda — Elveția . ....

în meci amical la Budapesta: 
Ungaria — K. D. Germană 
3—0 (1—0).

Bruxelles : 
1-1 (1-0) ; 
Eindhoven : 
3—0 (0—0).

Tiparul I. P> „Informația” 
R. 1, 2, 3, 4. 10363


