
I CANDIDATURA SECRETARULUI GENERAL | 
| AL PARTIDULUI PENTRU ORGANUL SUPREM J 
| AL PUTERII DE STAT ESTE OPȚIUNEA | 
f ENTUZIASTĂ A ÎNTREGULUI POPOR | ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXVI - Nr. 9417 | 4 PAGINI - 30 BANI | Vineri 7 martie 1980

în preajma alegerilor de deputați in Marea Adunare

Naționala și in consiliile populare
NUMEROASE COMPETIȚII DEDICATE
ALEGERILOR DE LA 9 MARTIE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
S-A ÎNTÎLNIT IERI CU OAMENI Al MUNCII DIN CAPITALĂ 

ÎN CADRUL UNEI MARI ADUNĂRI POPULARE
Ampla cuvintare rostită de secretarul general al partidului 

a fost urmărită cu deosebit interes și subliniată cu vii și puternice aplauze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, s-a 
întilnit, joi, 6 martie, cu repre
zentanți ai oamenilor muncii 
din circumscripția electorală nr. 
1 — „33 August" și din Capitală 
în ca,drul unei mari adunări 
populare, cetățenești, organi

zată la Palatul sporturilor și 
culturii, în preajma alegerilor 
de deputați în Marea Adunare 
Națională și în consiliile popu
lare care vor avea loc la 9 
martie. Evenimentul a căpătat 
in această frumoasă zi de în
ceput de martie dimensiunile 
unei veritabile sărbători, încu- 
nunînd în chip strălucit cam
pania electorală din acest an, 
miile de întruniri ale candida- 

ților F.D.U.S. cu alegătorii care 
au avut loc pe tot cuprinsul 
țării, constituindu-se într-un 
nou și remarcabil reper al is
toriei noastre contemporane. 
Desfășurată sub semnul unei 
largi și autentice democrații so
cialiste ce caracterizează socie
tatea românească de azi, marea

(Continuare in pag. a 4-a)

în atmosfera de puternică e- 
fervescență prilejuită de întâm
pinarea importantului eveniment 
de La 9 martie cu succese deose
bite in toate domeniile de acti
vitate, tineretul, oamenii muncii 
iubitori de sport din întreaga 
țară participă cu entuziasm la 
ample competiții și acțiuni spor
tive de masă. Iată clteva din nu
meroasele relatări pe această 
temă sosite la redacție de la 
corespondenții noștri :

BUZĂU. Numeroșii localnici 
ieșițl duminica trecută la plim
bare pe aleile Crlngulul — o 
dimineață cu soare călduț și a- 
dleri de primăvară — au asistat la 
im cros al fetelor, organizat de 
C.J.E.F.S., In colaborare ou Co
mitetul municipal U.T.C. șl Con
siliul municipal al Organizației 
pionierilor în cinstea alegerilor 
de la 9 martie. Peste 500 de ele
ve din școlile generale șl liceele 
din localitate și-au testat cu a- 
cest prilej pregătirea sportivă, 
printre cele mal bune numărîn- 
du-se Mihaela Carîp (Șc. gen. 
15), Florentina Anișoiu (Șc. gen. 
11), Constanța Chirllă șl Carmen 
Spâtaru (Lie. B. P. Hașdeu). Au 
fost înminate premii și, firește, 
mărțișoare. (M. ChisHng — co- 
resp.)

TG. MUREȘ. Numeroase com
petiții omagiale s-au desfășurat 
în asociațiile sportive din orașul 
de pe Mureș. Astfel, In organi
zarea Consiliului județean ăl sin
dicatelor, a avut loc „Cupa S 
Martie" la șah, pe echipe. Între
cerile au fost dominate de spor
tivii de la Electromures, clasați 
pe primul loc, urmați de repre
zentanții asociațiilor „înfrățirea" 
și „Lemnarul". De asemenea, a 
avut loc o foarte disputată com
petiție de badminton, cu partici
parea unor jucători din localitate 
și din Reghin. La fete a ieșit În
vingătoare C. Csilla (Casa pio
nierilor șl șoimilor patriei Tg. 
Mureș), Iar la băieți I. Cijec (E- 
lectromureș). (I. Păuș — coresp.)

TULCEA. O reușită competiție 
dotată cu „Cupa deputatului" la 
șah șl tenis de masă a avut loc 
în localitate. Au participat peste 
100 de sportivi din cooperația 
meșteșugărească. Trofeul a reve
nit sportivilor I. Constantin 
(Coop. Unirea), la șah și I. Nis- 
tor (Coop. Prestarea), la tenis 
de masă. Competiții asemănă
toare s-au desfășurat la Șantie
rul naval, precum șl In locali

ECHIPA AOASTRA LLMINIVA DE HANDBAL- 
LOCUL I ÎN lURNEIJl DIN IUGOSLAVIA

Turneul internațional feminin 
de handbal de la Sabaț (Iugo
slavia), dotat cu „Cupa 8 Mar
tie”, a fost cîștigat de echipa 
de tineret a României. In pri
mul joc, handbalistele noastre 
au învins cu 17—13 (11—4) echi

tățile Mihail Kogălniceanu, Nlcu- 
llțel, Lsaccea.(P. Comșa — co
resp.)

BISTRIȚA. In organizarea 
C.J.E.F.S. Bistrlța-Năsăud, cu 
colaborarea organelor județene 
cu atribuții în domeniul sportu
lui, s-au desfășurat în localitate 
atractive întreceri la schi, tenis 
de masă șl popice. Printre cei 
care s-au evidențiat în mod deo
sebit se numără Dorina Reșner 
(Dinamo Bistrița) la tenis de ma
să șl Dorel Pleșa (Textila Năsă- 
ud) la popice. Pe echipe, la schi 
au ieșit învingători sportivii de 
la C.S.Ș. Bistrița, iar la popice 
reprezentanții A. S. Textila Nă- 
săud. (I. Toma — coresp.).

BUCUREȘTI. Q în cadrul ac
țiunilor inițiate în cinstea alege
rilor de la 9 martie, asociația 
sportivă Mecanică fină, în cola
borare cu Consiliul pentru edu
cație fizică șl sport din Sectorul 
2, a organizat un simultan de 
șah cu elevi și eleve din școlile 
generale ale sectorului. Candida
tul de maestru Emil Pessl a ju
cat cu 77 de elevi. O singură re
miză, la Viorel Cirescu, elev în 
clasa a Vl-a a Școlii generale 
nr. 53. Șahistul cu categoria I de 
clasificare Nicolae Cherbel a ju
cat cu elevele, obținînd victoria 
pe toate cele 39 de table. între
cerile organizate în cadrul în
treprinderii la șah, tenis de ma
să, orientare turistică șl popice 
se bucură de o largă participare, 
„Cupa 9 Martie" urmînd să fia 
decernată secției de producție cu 
cele mal bune rezultate.

pa Vozdovac, iar in cel de al 
doilea au întrecut cu 16—13 
(11—6) formația Radnicki Bel
grad, campioana Iugoslaviei și 
semifinalistă a C.C.E. Pe locul 
al doilea s-a clasat Radnicki, 
iar pe al treilea, Vozdovac.

După prima zi in „Cupa Davis" DACIADA „la ca acasă" răspunde la întrebarea: DE UNDE SI DE CE
......... . ' .............. ■■■"■ . ................................. 7

ROMÂNIA - AUSTRIA 1-1
Aproape 2000 de spectatori au urmărit, ieri, în sala Floreasca, 

debutul bucureștean indoor al „Cupei Davis". După prima zi a 
meciului România — Austria, din cadrul sferturilor de finală ale 
zonei europene (grupa B), rezultatul este egal, ceea ce relansează 
cu mult interes partida în general și dă o pondere importantă în- 
tilnirii de dublu de azi. Cu un Năstase strălucitor în joc și în 
ciuda contraperformanței lui Segărceanu, rămînem încrezători în 
șansele echipei române de a obține victoria finală.

NÂSTASE - KARY 6-1, 7-5. 6-4

CAMPIONI DE SCHI (tocmai) ÎN APUSENI ? (I)

Primul meci... Meciul prime
lor rachete... La încheierea 
lui, după ceva mai mult de o 
oră și un sfert de joc (1 h21), 
pe bloc-notesurile noastre apă
rea o cifră jubiliară : 100. în- 
tr-adevăr, era ai 100-lea meci 
cîștigat de Ilie Năstase în 
„Cupa Davis". O sută de vic
torii. o sută de puncte aduse 
echipei naționale, pentru culo
rile căreia acest mare sportiv 
român și-a dăruit de atîtea ori 
talentul și puterea de luptă.

I-a fost un adversar demn, 
totuși, Hans Kary. Deși învins 
net, în trei seturi, tenismanul 
austriac s-a dovedit, în nume
roase schimburi de mingi, po
sesor al marii arte in mînui- 
rea rachetei. Dar a avut în 
față un Ilie Năstase în zi 
mare cînd nimeni n-ar fi pre
tins să-1 poată învinge. Este 
suficient să cităm, din nota

țiile noastre la partidă, că 
Năstase a făcut 30 de puncte 
direct din serviciu, dintre care 
20 cu „ași plini”. Kary a avut 
unul singur. Forța lui, de
monstrată în special pe par
cursul celui de-al doilea set, a 
stat în stăpînirea mlngiilor în 
diagonală, bine dirijate. Curios, 
scorul partidei seamănă mult cu 
cel de la Viena, de acum patru 
ani. Cu un long-set la mijlocul 
întîlnirii și cu numai im ghem 
în plus luat de austriac.

Pe scurt, clteva secvențe din 
filmul meciului. Start energic 
de ambele părți, primele trei 
ghemuri fiind adjudecate la 
zero. Apoi, primul break reu-

Victor BANCIULESCU
Radu VOIA

(Continuare în pag. 2-3)

Mă întrebam acum vreun an 
— și n-am aflat răspunsul de- 
cît acum cîteva zile — cum se 
face că tocmai din inima Apu 
senilor au apărut și apar me
reu campioni ai „Daciadei" și 
alți numeroși fruntași în schi 7 

De unde 1 Cum reușesc băieții 
și fetele de moți să lupte de 
la egal la egal și chiar să-l 
întreacă pe cei din frumoa
sele și dotatele stațiuni — din 
punctul de vedere tehnic al 
schiului, al sporturilor de iarnă 

în general — Sinaia, Predeal,
Poiana Brașov etc. 7

Citeam și mă minunam: 
campioni ai „Daciadei", A-

Marius POPESCU

(Continuare în nan



VICTORII Șl RECORDURI ALE ÎNOTĂTORILOR
EA PRAGA Șl IA OLSZTYN

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE o
FAZA I A CAMPIONATULUI NAȚIONAL INDIVIDUAL 

SABIE
la concursurile 

________ .. desfășurate în 
Cehoslovacia (la Praga) și in 
Polonia (la Olsztyn), unii din
tre înotătorii români au avut 
evoluții bune, realizînd recor
duri naționale, cucerind locul I 
sau clasîndu-se pe poziții frun
tașe. La Praga, de pildă, 
unde s-au întrecut sportivi din 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Iugoslavia, 
România și Ungaria, Mihai 
Mandache s-a clasat pe locul 
secund la 100 și 200 m spate, 
cu timpi care constituie recor
duri de seniori : 1:00,9 și, res
pectiv, 2:09,3 (a cîștigat ceho- 
slovacul M. Rolko cu 59,4 și, 
respectiv, 2:06,8). Tot la băieți, 
H. Lucaciu s-a clasat pe locul 6 în 
proba de 100 m fluture cu 58,6 
(a cîștigat M. Rolko cu 56,8).

Participînd 
internaționale

La fete : Christine Seidl s-a 
clasat pe același loc — 5 — la 
100 și 200 m bras, obținînd 
1:18,4 și, respectiv, 2:49,8 (au 
cîștigat Dagmar Rehak — 
R. F. G. cu 1:15,0 — record — 
și, respectiv, Irena Fleissnerova 
— Cehoslovacia cu 2:39,4).

La Olsztyn s-a disputat un 
concurs rezervat copiilor năs- 
cuți în anii 1967 șl 1968. Cea 
mai bună prestație a avut-o 
Noemi Lung i 
toare în patru 
spate (1:12,7), 
(5:21,5), 200 m 
record), 200 m 
Anca Pătrășcoiu 
1967) a realizat victorii la 400 
m mixt (5:16,5) șl la 200 m 
mixt (2:31,6). Evoluții bune au 
mai avut Aniela Moiseseu, Ele
na Catană și George Lupu.

(1968), Invingă- 
probe : 100 m 
400 m mixt 

mixt (2:39,4 — 
spate (2:34,4). 

(născută în

SĂRITORII REALIZEAZĂ EXECUȚII BUNE
LA SALTURILE DIFICILE

• Rezultatele sportivilor români 
participanți La campionatele in
ternaționale ale Poloniei, desfășu
rate la Varșovia. TRAMBUDINA 
fete : 1. Ruxandra Hociotă 612.85 

Felicia Cîrstea 536,02 p ;
6. C. Pop 633,12 p fpe 
: R. Godzinski — Polonia 

PDATFORMA fete : 6.
1 :
P).
1 :

Eăieți : 
locul 1 
«22,22 p) .
Felicia Cîrstea 421,S0 p (locul
Ewa Kudnska — Polonia 526,67 
băieți : 5. C. Pop 616 p (Jocul
M. Krysztof — Polonia 661.52 p). 
Remarcabilă comportarea Rut an - 
drei Hociotă în compania săritoa
relor din Bulgaria. R. D. Germa
nă, Polonia și Ungaria Ode mai 
bune sărituri (în finală) : dublu 
«alt și jumătate înapoi-griipat 
(Coeficient 2.8) notată eu 57.40 p 
și dublu salt si jumătate răstur-

nat-gmpat (coeficient 18) notată 
cu 46,20 p. Condei Pop a obținut 
cele mai mari punctaje la saltu
rile cu coeficient 23 : dublu sal: 
și jumătate înapoi — în echer 
(55,10 p), triplu salt și jumătate 
înainte — în echer (5DK p) și 
triplu ralt și jumătate contra-gru- 
pat (52.20 p).
• In continuarea activității de 

testare a pregătirilor efectuate în 
lunile de iamă. săritorii fruntași 
din țara noastră participă, de as
tăzi pînă duminică, la Rostock, 
la un important concurs interna
țional. Au făcut deplasarea Ru
xandra Hociotă, Isabela Bercaru 
și Cristina Timar. Antrenori : D. 
Popoaie și N. Spartos. Un a!t 
grup de săritori va pleca, luni, la 
Minsk.

DE
BRAȘOV, 6 (prin telefon). în

Sala sporturilor din Brașov s-a 
‘ "a căm

in dividual
disputat joi faza I 
pionatului național 
de sabie, pentru desemnarea ce
lor 12 finaliști care vor lupta în 
faza a H-a pentru desemnarea 
campionului în proba Individua
lă pe anul 1980. In concurs au 
luat startul 68 de trăgători, în 
serii de cite 5 și 6 trăgători, 
disputându-se 3 tururi de califi
care. Câteva surprize din aceas
tă fază preliminară : eliminarea 
trăgătorului dinamovist Marin 
Dumitru (component al lotului 
reprezentativ) precum și a sa- 
brerilor divizionari A, Mărcuș 
(Poli. Iași) și Petrică (Dinamo). 
Primii care și-au dobândit cali
ficarea direct în primii 12 sa- 
breri ai acestei faze au fost trei 
reprezentanți ai clubului Steaua 
(Al. Nilca, C. Marin si I. Pop) 
și un scrimer de la Dinamo (M. 
Frunză). Aceștia s-au calificat 
pe baza următoarelor rezultate : 
Nilca — cu Vlad (Tractorul Bv.) 
10—4 și cu Pantelimonescu (Di
namo) 10—7, C. Marin — cu 
Man caș (Steaua) 10—4 și Mustață 
(Steaua) 10—5, Pop — cu Nuță 
(Progresul) 10—6 și lancu (Pro
gresul) 10—5, Frunză — cu FI. 
Păunescu (Steaua) 10—9 si Fili- 
polu (C.S.Ș. Slobozia) 10—6. In

urma recalificărilor, și-au mai 
dobîndit locul printre cel 12, sa- 
breril M. Mustață, I. Pantellmo- 
nescu, E. Oancea (Steaua), A. 
Chiculiță (Progresul), E. Nuță, 
C. Stănescu și I. lancu. (ambii 
Progresul), I. Filipoiu. Puțin scon
tata necalificarea pentru finală a 
tînărului component al lotului re
prezentativ, FI. Păunescu.

Pentru stabilirea clasamentului 
(locurile 1—8) s-au disputat ur
mătoarele asalturi : Oancea — 
Pop 10—9, Frunză — Chiculiță 
10—6, C. Marin — Mustață 10—8, 
NUca — Pantellmonescu 10—7, 
Oancea — Frunză 10—3 și C. Ma
rin — Nilca 10—7. Astfel, pentru 
desemnarea primelor două locuri 
se tntilnesc la ora convorbirii te
lefonice reprezentanții clubului 
Steaua, Oancea și C. Marin.

Pe marginea comportării selec- 
țlonabililor, notăm pe scurt : C. 
Marin — excelentă dispoziție de 
ooncurs, Oancea — ambițios, Nil
ca — in nota sa obișnuită. Pop 
— rezervat și acuzînd o durere la 
cot, Mustață — cu oscilații, Pan
tellmonescu — apatic.

Vineri și simbătă se dispută în 
aceeași sală primă etapă a divi
ziilor naționale A și B la sabie.

mare
mai
aria

c.

Ti beri u STAMA

ETAPA DE IERI A DIVIZIEI A LA HOCHEI
celentă, a Întrecut la scor pe Me
talul Rădăuți : 16—3 (5—1, 6—1,
5—1), tn țața unul mare număr de 
spectatori. Au marcat : Bartalis 
w - - - - - - - - - 
Peter (dte 2), Eroș, Bogoș, 
brieli și 
iaru (« 
coresn.)

E. Antal, I. Antal, Todor și 
* “ “ .. ~ _ .. Ga-
Demeter, respectiv Gure
și Firici. (V. Pașcanu,

• Azi,
17, se dispută r 
meciuri ka București (patinoarul 
^23 August"), Galați și Miercurea 

Ctac.

S.C. 
DOUA 
TATE

cu începere de la ora 
returul acelorași

ȘTAFETA NOASTRA PE LOCUL II!

MIERCUREA CIUC - 
VICTORII Șl O EGAU- 
CU REPREZENTATIVA 

BULGARIEI

LA DINAM0VIADA DE SCHI lidera dasamentu- 
în trecut mai ușor

Proba de ștafetă 4X7,5 km 
la biatlon, din cadrul „Dinamo- 
viadei" de schi fond de la 
Sverdlovsk, a revenit forma
ției U.R.S.S.. cu timpul de lh 
47:08, urmată de Cehoslovacia 
— Ih49:35 si România —lh50:56.

Concursul de sărituri cu schi- 
urile de la trambulină a fost 
cîștigat la egalitate de puncte 
(2457,3) de către ooncurenții 
sovietici Rodionov și Borovitin, 
cu sărituri de 85 m și 82 m.

• La Galați,
lui, Steaua, a ____ _____
pe Dunărea din localitate, dar și 
aici bucureștenii au IntCnit o re
zistență mal dîrză în primele 
două reprizș. Scorul de 3—1 (2—0, 
2—1, 5—0) pentru Steaua a fost 
realizat de Olenid (3), Chiri ță (2), 
Nistor, Justinian, Cazacu și 
lăucă, respectiv Brazidabur. 
Sirio pol, coresp.).

• In cei de-al treilea med

S.C. Miercurea duc a 
recent 3 Jocuri ta R. P.

Duminică, in Cupa cupelor Ia Handbal feminin

ISKRA PARTIZANSKE - CONFECȚIA BUCUREȘTI
Duminică la ora 10,30 se dis

pută Ia Prievidza meciul retur 
din cadrul Cupei cupelor la hand
bal feminin dintre formațiile 
Iskra Partizanske (Cehoslovacia) 
și Confecția București. După 
cum se știe. în meciul tur, dis
putat simbătă în Palatul spor
turilor și culturii. cele două 
formații au terminat la egali
tate (13—13).

Câștigătoarele „Cupei Româ
niei”, handbalistele de la Con
fecția. au făcut în cursul aces
tei săptămini antrenamente in
tense. Antrenorul Valeriu Go- 
gâltan a insistat asupra conlu
crării între liniile de la 9 m 
și 6 m și, in mod deosebit, pe 
protejarea interilor in încerca
rea de a șuta' la poartă. Cisios- 
cutul tehnician ne-a declarat 
că : „sportivele din formația pe 
care o pregătesc sînt decise 
•ă-și dispute cu ambiție șansa 
de a se califica în finala pres
tigioasei competiții continentale;

randamentul interilor trebuie să 
se dovedească superior, iar ac
tivitatea jucătoarelor de pe se
micerc se impune a fi mai in
sistentă. mai rapidă*.

Echipa Confecția București a 
plecat joi seară spre localitatea 
cehoslovacă Parti zanske. tzr.de 
urmează să sosească in cursul 
zilei de astăzi. Prievidza se 
află la 28 km de Partizansk? 
și a fost aleasă ca loc de dis
putare pentru că dispune de o 
sală regulamentară pentru Jocu
rile de handbal.

IN ATENTIA
CORESPONDENȚILOR

NOȘTRI

Luna aprilie,
o lună de vacanțe

Redacția ziarului nostru 
roagă pe toți corespondenții 
săi ca rezultatele de Ia com
petițiile oficiale care se vor 
disputa simbătă 8 martie să 
fie transmise, la telefoanele 
obișnuite, duminică dimi
neața, cu începere de la ora 
10.

și concedii
Adaptarea organismului 

la noul anotimp este faci
litată de programarea con
cediilor în stațiunile : Bor- 
sec, Borșa, Breaza, Bușteni, 
Durau, Sinaia, Calaeea, 
Gcoagiu. Herculane, Sîn- 
georz, Tinea, Poiana Măru
lui, Mangalia, Slănic Mol
dova, Amara, Bălțătești, 
Ocna Sibiu, Balvanyos.

Filialele I.T.H.R. Bucu
rești din str. Mendeleev nr. 
14, Bd. Republicii nr. 68, 
Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35 și Cal. Griviței 
nr. 138 pun la dispoziția so
licitatorilor bilete, zilnic In
tre orele 8 și 20.

Hă- 
(T.

CARNET ATLETIC

primul cSa- 
b reatizat

• Faza de sonă a 
lor republicane de cros.

camplonaie-

/. D. M. S. BUCUREȘTI ANUNȚĂ
Inceplnd cu data de 1 martie 1380, la magazinul auto LD.M.S. 

Pitești, Șos. București — Pitești km. 110, tel. 976Z3.40.03, se fac 
Înscrieri pentru autoturismele ARO 10.1 și AR O 10.4, care au 
prețul de 83.880 șl, respectiv, 86.730 lei.

Aceste tipuri de autoturisme se vînd numai cu plata Integrală. 
După depunerea contravalorii autoturismului la C.E.C„ cum- 

la Magazinul auto I.D.M.S.părătorii urmează a se prezenta 
Pitești pentru programare.

Caracteristicile acestor tipuri de autoturisme sînt

ABO 10.1 
1289 cmc 
toate cele «
5 persoane 
cu prelată

AR O 10.4 
1289 cmc 

roți
© Motor 4 cilindri, benzină:
© Tracțiune:
• Capacitate de transport;
® Caroserie:
Detalii cu privire Ia caracteristicile șl performanțele acestor

tipuri de autoturisme au fost publicate ta revista „Autoturism".

metalică

BAIA MARE. întrecerile au a- 
vut loc in pădurea Lăpușul șl au 
reunit 352 concurenți din 7 ju
dețe. Câștigătorii individuali : ju
niori m — R. Răcășan (U cauj- 
Napoca), junioare m — A. Haldu 
(C.S.Ș. Beiuș), juniori H — C. Oo- 
dreanu (C.S.Ș. Cărei), junioare 
II — A. M. Ranea (C.S.Ș. Cărei), ju
niori I — M. Herdea (Met. Sa- 
kxxta), junioare I — S. Hoha 
fC-S.Ș. Bistrița), tineret — G. Ne
meș «\S. Zalău), senioare — M. 
Ghlle (C.S.Ș. Zalău), seniori 
St. Bereș (Rapid Oradea). 
drei CRIȘAN, coresp.

s.

An-

AuDROBETA TR. SEVERIN, 
uat parte alergători dto < județe. 
CSștigătoni : junioare EI — FI. 
Oocioarbă CC.S.Ș. Corabia), ju
niori m — L Cîrstea (S.C. Mus
celul), junioare n — IL Mitrea 
(Lie. ffi. ist. C-hing), juniori n 
— M. Pascotă (Die. fii. 1st. 
C-lung) ; junioare I — C. Toma 
(Lie. fii. 1st. C-hing), juniori I — 
G. Nlțu (C.S. Muscelul), seni
oare — M. Bleu (C.S.M. Pitești), 
tineret — L Nicolae (S.C. Musce
lul). seniori — St. Negoescu (S.C. 
Chta-ria R.r. VDeea). Gh. MA- 
NAFU — ooresp.

CINCI LUPTĂTORI 
ROMÂNI LA TURNEUL 

DE LA BRATISLAVA

La sCrșitnl acestei săptămlnl, 
federația de lupte din Ceho
slovacia organizează un turneu 
Internațional 
unde vor fi 
reprezentanți 
La întrecerile 
rJ la Bratislava vor lua startul 
luptătorii români Aurel Neagu, 
Aurel Șaten. Lajos Șandor, 
Ion Ivanov și Andrei Iinko. 
Sportivii noștri sînt însoțiți de 
antrenorul Vasile Iorga.

la stilul libere, 
prezenți și cinci 
ai țării noastre, 
care se desfișoa-

IN DIVIZIA 
ȘTIINȚA PETROȘANI -

Foto :
I. BOGDAN-

Sinaia

Emanuel Focșe
neanu, în plin e- 
fort,

tru național.

spre... o afir- 
din ce în ce
viguroasă în 
schiului nos-

E. FOCȘENEANU CÎȘTIGÂ 
IN CAMPIONATUL NAȚIONA

SINAIA, 6 (prin telefon). Dacă 
în ziua inaugurală a Campionate
lor naționale de schi alpin pentru 
copii, vremea a tost potrivnică 
competitoarelor, joi dimineața, un 
soare strălucitor își trimitea ra
zele peste crestele Bucegilor. In 
aceste condiții excelente, pe o ză
padă bună, înghețată, s-au între
cut băieții, în proba de slalom 
special. Băieții .de categ. I (năs- 
cuțl 1368) șl-au disputat cu ar
doare deosebită șansele. Ferenc 
Biro, Ion Chiosea, Aron Gorok, 
Dan Focșeneanu, Radu Marian și 
Marcel Frățilă au aruncat în lup
tă tot talentul lor pentru a se 
clasa cît mai bine. După 2 manșe 
parcurse corect, titlul de campion 
național a revenit lui Ferenc Biro 
dare, la această oră, pare să fie 
într-o bună formă sportivă.

Extrem de interesante au fost e- 
voluțlile schiorilor de categ. a n-a 
(născuți 1666—67). Emilian Focșe
neanu a avut în prima manșă' o 
singură ezitare, la jumătatea tna- 
seulul, dar, cu tehnica șl lndeml- 
narea pe care le posedă, a reușit 
să termine cu bine traseul. Por-să termine

nit cev 
Friihn i 
o porții 
sărit se 
marea 
măreau 
abandon 
1-entațul 
mâSța 
emoții, 
țkmal 
deosebit 
în cont 
de anta 
adică c

REZUI 
special, 
Cine) 86

nu (Tel 
(Bălan) 
Predeal) 
Mare) 8 
89,01, 6
90,06.

AZI Și MIINE, JOCURI DE
DIVIZIEIIN CADRUL

în cadrul 
ptonatuâui 
masculin, astăzi și mline au loc 
următoarele partide : I.C.E.D. (do
cul 8 ta clasament) — C.S.U. Bra
șov (7) — In tur 75—90 șl 70—86, 
Politehnica C.S.Ș. 2 București (11)
— Steaua (2) — 67—106 și 48—164,
Dinamo București (1) — Politeh
nica C.S.Ș. Unirea Iași (5) —
108—€6 și 101—58, C.S.U. Sibiu (9)
— Farul (3) — 65—86 și 95—76, Di
namo Oradea (16) — Universita
tea Cluj-Napoca (4) 63—76 și 
68—72, C.S.U. Galați — Rapid (6)
— 67—72 și 62—67.

Jocurile din București vor avea 
loc după următorul program : 
sala Construcția (ultima stație a 
autobuzului 35, cartierul Vitan), 
de la ora 16,30 (vineri) șl de la 
ora 9 (sâmbătă) : Politehnica
c.s.ș. 2 — Steaua, LC.E.D. —

etapei a 17-a a cam- 
național de baschet

C.S.U. I 
la ora 1 
9,30 ; Di 
Unirea
• In 

laterale 
selecțior 
tul olim 
pleca di 
mătoare 
?ianu, D 
Tatiana
dica'G 
Ecaterin 
Maria ( 
Chiraleu 
3tzn tines 
Prâzaru- 
ea urma 
tru aba 
pregăti**

TURNEUL PRIMĂVERII
GALAȚI, 6 (prin telefon). Com

petiția pueilistlcă „Turneul pri
măverii" a continuat ta Siala 
sporturilor din localitate cu încă 
două reuniuni, interesul crescând 
al întrecerilor fiind demonstrat 
și de numărul mare de spectatori 
(aproape 2 000) prezenți în tribu
ne.

Sita preliminariilor a cernut 
valorile, rămînînd în concurs pu- 
gHiști capabili să satisfacă exi
gențele unui public entuziast, pa
sionat și bun cunoscător al a- 
cestel discipline sportive. Prin
tre boxerii remarcați se numiră 
semimijlociul gălățean Nicolae 
Costin (recentul învingător al 
lui Ion Budușan), clujeanul Teo
dor Roșu, ca și elevul kid 
Gheorghe Vlad — o copie fidelă 
a antrenorului său — M. Ful
ger, care a depășit un alt re
marcat La competiția de la Ga
lați, L Buciuleac (Rapid).

Meciurile au fost de o mult 
mai bună valoare față de primele 
zile, uxrul dintre cele mai reușite 
fiind cel dintre V. Ioana (C. S. 
Muscelul) și M. Dumitrache 
(A.S^A. Tg. Mureș), în care, 
pentru un minim plus de cunoș
tințe tehnice V. Ioana a câștigat 
la puncte. O partidă mult discu
tată a fost cea dintre D. Cipere 
(C.S.M. Drobeta Tr. Severin) și 
C. Buri acu (Steaua). Talentatul 
pugilist severinean, departe de o 
bună formă sportivă, a boxat 
din... amintiri, primind, in final, 
o decizie care a stârnit comen
tarii

Nici surprizele n-au lipsit în 
cea de a treia zi a turneului de 
la Galați. Valentin Vrînceanu, 
singurul reprezentant al clubului 
Dinamo, a coborât învins treptele 
ringului în fața lui Fănică 
Cioeoiu (Litoral Mangalia), tînăr 
care evoluează pentru 
ră intr-o competiție 
la categoria grea.

CefeLaZte rezultate,

prima oa- 
importantă
cocoș' N.

LA RUGBY,A
POLITEHNICA IAȘI 29-3

Miercuri după-amiază s-a dispu
tat la Petroșani partida restanță 
din prima etapă a returului din
tre Știința și Politehnica lași. 
Jocul s-a desfășurat pe un teren 
greu, înghețat, acoperit cu zăpadă. 
Mai bine pregătiți, mai rezistenți, 
rugbyștii echipei gazdă s-au adap-

tat mal ușor condițiilor grele 
joc și au cîștigat 
Punctele au fost realizate 
Constantin, Ortelecan și 
(dte o încercare), Tudose
+ Ir.) pentru Știința, respectiv 
Nistor (drop). S. BÂLOI, coresp.

de 
ușor, 

de St. 
Budică 
(5 Lp.

S.

Mîțoi ( 
verin)
Tîrgoviși 
Timiș o ar 
Muscelul
E. Bihoi 
miușoar 
Arad) l 
N. Stoei 
Gh. Bul 
nedoara) 
Costin ( 
fanovici 
șu (Vo 
M. Club 
D. Sptn 
naru (I 
locie : t 
b.p. B.
Bizău ( 
Matei (I 
b.p. Al.
N
I. Lupti

(
(

șit de 
din ce 
o ultimi 
smulge 
continua 
menține 
torul tui 
sarului ] 
pă trei 
tate. Pri 
rapid, a 
Mult rru 
mător, î|

Cel de 
în fața 1 
pioni ai 
In lașii 
a suferit 
mărul d 
în echip 
ninger ( 
nala c« 
1979 pe 1

tzr.de


I
tantă competiție de următorii 
sportivi : Emilia Eberle și Du- 
mitrița Turner, Aurelian Geor
gescu și Ion Checicheș.

CUPA AMERICIU' I

I
I
I
I
I
I
I
I

CE CAMPIONI DE
(Urmare din pag. 1)

EINIMOER 4-6, 7-5, 5-7, 1-6

Segărcea- 
părut cris- 
insuficient 
evoluțiile 

capacitatea

o partidă 
a eîștigat-o

odus 
Rei- 

fi- 
triac
Ast-

mai frumoase In- 
tineretului 5 Cupa 
al XI-Iea al U.T.C. 
excelente s-au re-

la ora 15,30, în Aula 
de farmacie, au loc 

rundei a patra.

„23 August''

DE UNDE Șl DE

GIMNASTE Șl GIMNAȘTI ROMÂN!
LA //
Astăzi și mîine, la New York 

se dispută tradiționalul concurs 
internațional dotat cu „Cupa 
Americii". Țara noastră va fi 
reprezentată la această impor-

0 RUNDA MAI CALMA IN TURNEUL I
Nid o surpriză in întrerup

tele din primele două runde, 
reluate joi dimineața. Analizele 
de acasă au fost impecabile. 
Stoica a cedat fără joc la Io
nescu. iar Prandstetter la Be
leavski, Ștefanov a remi zat cu 
Foișor Și și-a realizat avanta
jul deținut ta Chandler. Prand
stetter a cîștigat, cum era de 
prevăzut, la Groszpeter. Grun- 
berg s-a salvat Intr-un final 
teoretic de excepție în fața lui 
Ghițescu. Partida Foișor — 
Ghindă s-a întrerupt pentru a 
doua oară, dar avantajul pozi
țional pe care îl are Ghindă 
pare insuficient pentru victo
rie.

După două runde animate și 
agitate, cea de a treia, dispu
tată aseară, a fost mai calmă 
în singura partidă decisă a se
rii, fostul campion al U.R.S.S.. 
Beleavski (unul dintre cei mai 
puternici jucători din pleiada de 
tineri mari maeștri sovietici) 
l-a învins pe Spiridonov. In
tr-o Indiană a damei, Beleavski 
(cu albele) a obținut avantaj de 

driana pleșa și Horia Trif, ve- 
niți tocmai din Albacul lui Ho
ria ; campion al „Dadadei” — 
Vasile Oneț, din Cimpeni...

Campioni-campioni, fără schi- 
lifturi, fără babby-lifturi, fără 
asistență tehnică deosebită, 
fără materiale de concurs din 
import, fără una, fără alta, 
fără multe...

Cum au ajuns tinerii aceștia 
campioni intr-o largă competi
ție republicană ?

A trecut mai mult de un an. 
Și iată că de curind s-a dis
putat la Poiana Brașov una 
dintre cele 
treceri ale 
Congresului 
Rezultatele 
petat și s-au confirmat: cate
goria peste 19 ani — locul I, 
Dan Gligor (Arieșeni-Alba) ;
categoria 14—19 ani, băieți —- 
locui II, Ion Alban (Cimpeni — 
Alba) ; fete — locul II, Mihaela 
Berindei (Cimpeni — Alba).

Ded NU A FOST NUMAI 
O SIMPLA ÎNTIMPLARE 
FERICITĂ ! Este un feno
men. Din inima Apusenilor au 
venit și vin schiori de talent, 
schiori de valoare, care vor să 
se afirme și care reușesc să se 
afirme.

Ce se întîmplă, deci, în ini
ma Apusenilor, în această 
nouă patrie a schiului româ
nesc ?

...Stau la Cimpeni, la Albac 
și la Arieșeni de dteva zile. 
Primul lucru pe care îl aflu 
este marea dorință a tinerilor 
schiori de aici de a veni 
orice preț să se măsoare cu 
mai buni sportivi din țară, 
înseamnă „cu orice preț" ? 
seamnă 3—4 ore de drum 

VIS: ROMANIA-AUSTRIA
să vină de mai multe ori la 
fileu, plasîndu-și voleurile- 
cros eu abilitate. Abia la al 
11-lea ghem, in prelungiri, e- 
chilibrui se rupe din nou, du
pă mingi superbe, în favoarea 
lui Năstase. Se părea că jocul 
merge la prelungiri și in setul 
trei, dar Kary își pierde punc
tul la al treilea tur de servicii 
și apoi toate eforturile sale de 
a reveni sint zadarnice. Hie 
Năstase termină învingător și 
asigură primul punct pentru 
echipa României.

fel. s-a ajuns la 
a tinereții, pe care . _ 
cel mai matur (21 ani), mai si
gur pe sine, mai experimentat, 
vienezul Reininger. Trebuie 
să spunem, de la început, că 
în acest meci, așteptat cu mul
tă încredere de cei care do
reau o confirmare a valorii 
in spe a tânărului dinamovist

spațiu in deschidere și a 
etanșat un puternic atac 
rege. Marele maestru bulgar, 
aflat în poziție inferioară și în 
fața unei presiuni puternice, a 
căzut intr-o cursă simplă, dar 
ingenioasă (care poate figura 
oricând intr-o antologie1 a com
binațiilor de șah dublu prin
descoperire). Cunoscând forța
Ja alb” a lui Ghițescu, Ștefa
nov a adoptat o tactică pruden
tă de apărare, și a reușit să 
egaleze poziția. Același rezul
tat de remiză s-a înregistrat in 
partidele Foișor — Prandstet- 
ter, Chandler — Ghindă, Cio- 
eâltea — Șubă și Grigorov — 
Ghindă. S-au întrerupt întâlnirile 
Ionescu — Kojder și Groszpe- 
ter — Stoica.

După trei runde, in clasament 
conduce BELEAVSKI cu 3 p, 
urmat de Ciocâltea și Ștefanov 
2 p, Ionescu și Kojder 1,5 p. 
Astăzi, de 
Facultății 
partideie 
(V. CH ).

„rata" sau cu „Mocănița", plus 
7—8 ore de noapte călătorite 
în vagon de clasă (doar el se 
decontează), înseamnă descin
derea fericită a doua zi dimi
neață, la Predeal sau la Bra
șov, cu un prim drum, uneori, 
direct de la tren la pîr- 
tia de schi, unde nu o dată îi 
așteaptă chiar concursul... Și 
se bat pentru locuri fruntașe, 
pentru victorie, ca nimeni al
ții. îneîntați că au ajuns 
să se întreacă cu cei mai buni 

@ 7-8-10 kilometri de schi
înapoi $ C.C al U.T.C. sprijină din plin frumoasa activi

tate sportivă a tinerilor moți

tineri schiori ai României. 
Culmea e — pentru ceilalți, nu 
pentru ei — că adeseori cîști- 
gă ! Ei, copiii de moți veniți
— modești, dar ambițioși ca 
focul — cu „Mocănița"...

De ce se bat ca nimeni alții, 
de ce ciștigă și de ce vor câș
tiga și pe viitor copiii de moți 
întrecerile de schi 7

Vă propun la această în
trebare următoarele răspunsuri 
intru totul întemeiate.

I) întâi și întâi, pentru că In 
Apuseni există și „se practică"
— prin voia naturii și a vieții
— o SELECȚIE NATURALA 
ca nicăieri altundeva. Casele, 
sute de case, sînt răzlețite pe 
munți la cite 5 — 6 — 10 ki
lometri distanță de așezările 
urbane și rurale. Și vin copiii, 
de la vîrsta de 7 — 8 ani, pe 
schiuri la școală (la Cimpeni, 
de pildă, vin de pe dealul Bis- 
țrei, dealul Vîrși, dealul Moto- 
reștilor, dealul Floreștilor, dea
lul Certege, dealul Bihoiești, 
dealul Sohodol, dealul Berin- 
destilor, dealul Citera-Po- 

bucure?tear., Florin 
nu a decepționat, a 
pat, uneori chiar 
antrenat Față de 
sale de la Zagreb, 
de ripostă în retururi (inclusiv 
atenția, concentrarea) a-u pă
rut mai reduse. A servit slab, 
sub posibilități, și a cedat prea 
des inițiativa, lâsind adver
sarului grija atacului. Și mai 
ales nu a avut arta de a păs
tra ceea ce a acumulat (probă 
fiind cele nu mai puțin de 6 
gheme în care a condus deta
șat cu 40—0 sau 40—15. fără 
a reuși să realizeze breakul D. 
Reininger, dimpotrivă, pose
sor al unui serviciu foarte 
puternic și bine dirijat, a ris
cat mult (dovadă că pe lingă 
12 ași a făcut și 21 de duble 
greșeli). Spiritul său ofensiv 
și ambiția cu cșr-e a luptat 
pentru fiecare minge au fost 
răsplătite cu cele 3 seturi din 
4 jucate, pe care le-a cîștigat.

După lungi ghemuri „de stu
diu", ca la box. Reininger re-

la 19 martie, pc stadionul

„TRICOLORII" 1980 primesc
replica ECHIPEI 1970

în cadrul jubileului Federației române de fotbal
• In deschidere, toate speranțele fotbalului nostru

Ieri, la sediul F.R.F., a fost 
definitivat programul loturilor 
naționale din perioada 17—19 
martie. Cu acest Prilej, ținând 
seama și de faptul că la 22 
martie se împlinesc cincizeci 
de ani de la constituirea ofi
cială a F.R.F., se va organiza 
un cuplaj, în ziua de 19 mar
tie, pe stadionul „23 August".

La ora 15, in deschidere, 
vor evolua speranțele fotbalu
lui nostru : Selecționata de ti
neret A — Selecționata de ti
neret B :

La ora 17, in vedeta progra
mului, echipa națională va 
evolua in compania Selecțio
natei 197«.

In vederea acestui med, 
care va marca Jubileul Fede
rației Române de Fotbal, 
trenoru] Angelo Niculescu 
propus următorul lot de __,
din care va fi alcătuită echipa 
„veteranilor" :

Portari : Răducanu, Gomea
Fundași : Sătmâreanu L An

ca, Dinu, Lupescu, Antonescu, 
Del ea nu, Dan Coe, Ivăncescu, 
Pescaru, Hălmăgeanu, Mocanu

Mijlocași : Dumitru, Dem- 

an- 
a

22,

SCHI (tocmai) IN APUSENI? (I)
duri), vin de Ia mari distanțe, 
făcînd cite o oră, uneori și mai 
mult, la dus și din nou la în
tors, nemaivorbind că se întâm
plă cîteodată că vin și 
după-amiaza, la cite un film... 
Vreți un antrenament mai in
tens și mai- regulat decît aces
ta ? Nu există 1

TI) S-a întâmplat ca în inima 
Apusenilor să se adune o gru
pă de profesori pasionați iubi
tori ai schiului, care ar schia 
cu elevii lor și noaptea, dacă

de acasă pină Ia școală și

s-ar putea... Le scriu deo
camdată doar numele, promi
țând că voi reveni asupra ac
tivității fiecăruia, impresionan
tă, demnă de admirat și de ur
mat : Mihai Berindei (Cîmpeni), 
Mircea Curticiu (Cîmpenl), Ian- 
cu Pleșa (Albac), Dan Gligor 
(Arieșeni). Acestor minunați 
dascăli de sport li se adaugă 
cîțiva iubitori de schi cum rar 
găsești, între care medicii Ti- 
beriu Ordeanu și Tiberiu Chișu, 
oameni care iubesc copiii, mun
tele și schiul cu o mare dra
goste, fiind în stare să-și pe
treacă tot timpul liber pe pîr- 
tii, repetând de zeci și sute de 
ori slalomurile și coborîrile 
cu tinerii schiori moți.

HI) In al treilea rînd — dar 
In fruntea unei ordini priori
tare privind condițiile materia
le de practicare a schiului în 
Munții Apuseni — se înscrie 
sprijinul admirabil, sprijinul 
consistent, demn de toată sti
ma, pe care C.C. al U.T.C. l-a 
dat și ii dă tinerilor sportivi 
„din inima munților de aici", 

se- 
Se- 
cu 

re-

alizează primul break in 
tul de debut, la 4—4, ier 
gărceanu — deși conduce 
40—15 — nu reușește să-d _. 
câștige, pierzînd astfel setul cu 
4—6. Abia în setul secund, te- 
nîsmanul nostru își revine și, 
la capătul a peste treisferturi 
de oră, cu trei break-uri 
activ, reface echilibrul, i 
gînd cu 7—5.
încheiat 
tânărului 
care, In 
fa cap" 
fa 5—5, 
cestuia decide ______ __
(5—7) și — moralmente, 
intervenea pauza — chiar 
întregului meci, pentru că. 
reluare. Segărceanu i 
prea ușor după primul 
al adversarului la 1—1, 
zind cu 1—6.

Astfel, după prima zi. Ro
mânia — Austria 1—1. Astăzi, 
de la ora 16. se joacă partida 
de dubiu, formațiile urmînda 
fi confirmate înainte de înce
perea jocului. Tot azi, va avea 
loc ceremonia prezentării ce
lor două echipe.

L la 
cîști- 

Aici parcă s-a 
Insă forța de joc a 
nostru reprezentant, 
setul 3, a mers „cap 
cu adversarul. pînă 
când un break al a- 

soarta setului 
deși 

a 
1a 

cedează 
break 

, pier-

brovschi, Dobrin, Nunweiller 
VI, Tătaru

înaintași ; Dumitrache, 
cescu, Domide, Neagu.

Toți acești jucători urmează 
să se prezinte la București, în 
ziua de marți, 18 martie, 
ora 10.

Lotul probabil al „tricolori
lor- 1980 îi va cuprinde pe ur
mătorii :

Portari ; Iordache.
Fundași : Negrilâ, 

Sameș, Ștefănescu, 
Munteanu II

Mijlocași : Dinu,

Lu-

Cristian 
Tilihol, 

Nicolae,

. _____ Țicleanu,
Mulțescu, Iovănescu, Boloni 

înaintași: M. Răducanu, M. 
Sandu, Bălăci, D. Nicolae (Di
nu e prezent în ambele loturi. 
Urmează să se decidă).

Pentru meciul din 19 martie, 
pe banca Selecționatei 1970 se 
vor afia Angelo Niculescu, 
Ștefan Covad și D. Nicolae- 
Nicușor (care au făcut parte 
din colectivul tehnic in Mexic 
1970). Pe banca lotului 
vor afla C. Cernăianu 
S tancul eseu.

In pauza dintre cele 
meciuri se va desfășura festi- 

1930 se 
și V.

două

la care de obicei ajung greu, 
dacă ajung, cele necesare prac
ticării moderne a schiului și a 
sporturilor de iarnă.

Am aflat astfel că la ulti
mele trei tabere de schi orga
nizate de C.C. al U.T.C. la 
Cimpeni — tocmai pentru a 
Impulsiona sporturile de iarnă 
într-o zonă în care există priel
nice condiții naturale și dra
goste mare pentru aceste spor
turi — Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
l-a dotat pe copiii și tinerii 
moți cu materiale (schiuri, să
niuțe etc.) în valoare de 600 000 
lei. Prin taberele organiza
te, prin aceste dotări, 
concursul acordat de 
al U.T.C. se realizează și 
propagandă, și un impuls real, 
și un ajutor 
unor tineri 
care merită 
amintit. Și 
că în inima Apusenilor 
apărut o a doua patrie a schiu
lui românesc. O a doua patrie 
a schiului de unde vor ieși 
campionii de mîine care au și 
început, de pe acum, să-și facă 
loc în coloanele ziarelor la ru
brica performanțe.

foarte prețios dat 
și unei activități 
din plin sprijinul 
așa se explică 

a

Marius POPESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
O SURPRIZA LA INDEMINA 

TUTUROR!
In aceste zile, agențiile Loto- 

Pronosport și vînzăitorii volanți 
continua să ofere LOZUL MĂRȚI
ȘORULUI, emisiune specială limi
tată, cu cîștiguri suplimentare în 
valoare de 1.700.000 lei. Se — 

AUTOTURISME
L", 
50.000, 
un prilej de 
pentru dv., 

începutul

pot 
„Dacia 
CTȘTI- 

ic.m»,
obține
1300“ șl „Skoda 120 
GURI IN BANI de 
5.000 lei etc. Așadar, 
frumoase satisfacții 
o surpriză plăcută la 
acestei primăveri. !

★
Tragerea Loto de astăzi, 7 mar- 

tie 1980, se va desfășura la ora 
16,30 în sala .clubului Progresul 
din București, str. Dr. Staicovici 
nr. 42 ; numerele câștigătoare ur
mează a fi radiodifuzate ' 
vizate în cursul serii.
C1ȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 29 FEBRUARIE
Categoria 1 : 3 variante 

autoturisme Dacia 1300 și 2 va
riante 257c a 17.500 lei ; categoria 
2 : 10,50 a 8.751 lei ; categoria 3 :

și tele-

LOTO 
1980 
100% —

NUMAI CINE JOACĂ 
POATE CiȘTIGA I

• Autoturisme „Dacia 1300* și 
.jSkoda '20 L“ e Importante sume 
de bani 9 Excursii a tractire peste

FORMULA TEHNICA AVANTA
JOASA • Ce p la tragerea de 
mare succes din 6 kinuarie, se 
efectuează 13 extrageri totalizind 
72 de numere ! e Biletele de 25 
lei participă la toate extragerile I

UN BILET Ia această tragere - 
o șansă de frumoase satisfacții 
pentru d»., UN CADOU PLĂCUT 
pentru cei dragi I ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE — luni 10 martie 
1980. 

vitatea decernării de diplome 
și plachete unor conducători, 
antrenori, jucători cu o acti
vitate deosebită pe parcursul 
celor cincizeci de ani de la 
înființarea Federației.

★
Meciul care va cinsti jubi

leul Federației suscită un mare 
interes în rindurile iubitorilor 
fotbalului. Publicul așteaptă cu 
nerăbdare un joc frumos între 
echipa care a reușit calificarea 
pentru turneul final al cam
pionatului mondial din Mexic 
și cea care pornește acum Ia 
drum, cu speranța calificării 
pentru turneul final din Spa
nia ’82. Meciul se anunță in
teresant și echilibrat, lotul 
„veteranilor” cuprinzînd 14 
jucători în plină activitate.

în încheierea ședinței de 
lucru, Angelo Niculescu ne-a 
declarat : „Acest meci ar fi 
trebuit să fie organizat mai 
de mult. Și așa insă interesul 
lui sportiv este deosebit". An
trenorul Constantin Cernăianu 
ne-a spus : „Prevăd un meci 
strins, deoarece echipa „vete
ranilor" cuprinde jucători de 
mare valoare, care, în ciuda 
vîrstei, nu au prea multe se
crete in contactul cu mingea”. 
Ștefan Covaci a încheiat spu- 
nînd că meciul care va cinsti 
jubileul federației „trebuie să 
ofere publicului adevăratele 
virtuți ale fotbalului, în cadrul 
unei partide care să lase o 
frumoasă amintire tuturor ce
lor prezență".

F.R.F. editează un program 
special pentru meciul de la 
19 martie, un program-retros- 
pectivă din istoria echipei na
ționale, care împlinește în a- 
cest an 50 de ani de' la prima 
traversare a Atlanticului, pen
tru prima ediție a Campiona
tului mondial.

ȘTIRI • ȘTIRI
• NUNE SE REIA ÎNTRECE

REA DIVIZIONARELOR B. 
s-a mal anunțat, mîine va 
pe și returul campionatului 
ziei B. Partidele etapei a 
sint programate de la ora 
In Capitală se vor disputa 
jocuri : Metalul ~

Cum 
înce- 
Dlvi- 

18-a 
15,30. 
două 

______ Carpați Mirșa 
(stadionul Metalul) șl Progres ul- 
Vulcan — Flacăra Automecanica 
Moreni (stadionul Progresul).
• O INIȚIATIVA LĂUDABILA. 

Mîine se vor disputa jocurile pri
mei etape a campionatului de 
fotbal al școlilor din subordlnea 
Ministerului Transporturilor șl 
Telecomunicațiilor. Participă 40 
de echipe. Turneul final al a- 
cestei prime ediții a campiona
tului se va desfășura în ultima 
decadă a lunii mai.

O BILETELE DE INTRARE 
PENTRU MECIUL DINAMO — 
F. C. ARGEȘ, de miercuri u 
martie, se pun în vlnzare, ince- 
pînd de astăzi, la casele stadio
nului Dinamo șl de mîine la ce
lelalte case.

DE

19,25 a 4.773 lei ; categoria 4 : 44,00 
a 2.088 lei ; categoria 5 : 164,00 a 
580 lei î categoria 6 : 364,75 a 252 
lei ; categoria X : 2.363,25 a 100 
lei. Report categoria 1 : 86.696 lei.

Autoturismele Dacia 1300 de la 
categoria 1 au fost obținute de : 
Vasile Țîntaș din Negrești-Oaș, 
jud. Satu Mare, Silviu Medrea, 
din Plopi, jud. Hunedoara și La- 
dislau Turak din Timișoara.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 MARTIE 
1980 : I. Celtic — Real Madrid 1, 
II. Hamburger —- Hajduk 1, IU. 
Nottingham — Dynamo Berlin 2,
IV. Racing Strasbourg — Ajax X,
V. Arsenal — I.F.K. Gdteborg 1’,.
VI. Barcelona — Valencia 2, VH. 
Dinamo Moscova — Nantes 2, 
VIH. St. Etienne — Borussia M. 
2, IX. Kaiserslautern — Bayern M. 
1, X. Stuttgart — Lokomotiv So
fia 1, XI. Eintracht — Zbrojovka 
Brno L XII. Rijeka — Juventus 
(pauză) X, Xm. Rijeka — Juven
tus (final) X.

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI • 
282.107 LET, din care 30.731 lei 
report la categoria 1.

tragerea extraordinara
PRONOEXPRES
dinți MARTIE 1980

BANI
*UT0H!R-SME 
SI EXCURSII



TOVAR ASUL NICOL AE CEAUSESCU 
s-a în i Unit Ieri cu oameni ai muncii din capitală

(Urmare din pag. 1)

adunare populară, cetățenească 
din Capitală are multiple va
lențe și semnificații pentru pre
zentul și viitorul țării, între
gind imaginea tonică a poporu
lui nostru liber și harnic, stă- 
pîn pe destinul său, strîns unit 
în jurul partidului și secreta
rului său general.

Acest moment culminant al 
campaniei electorale a reliefat 
cu pregnanță voința zecilor de 
mii de oameni ai muncii din 
circumscripția electorală nr. 1, 
— unde candidează secretarul 
general al partidului —, a tu
turor locuitorilor Capitalei, ca 
și cea a întregii noastre na
țiuni, de a acorda și pe mai 
departe votul lor de inimă și 
conștiință pentru alegerea ca 
deputat in Marea Adunare Na
țională a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, primul bărbat și ce
tățean al țării, hotărirea lor 
fermă de a îndeplini cu succes 
sarcinile pe acest ultim an al 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice și directivele istorice 
ale celui de-al XII-lea Congres 
al partidului. Candidatura se
cretarului general al partidului 
pentru organul suprem al pu
terii de stat este in fapt op
țiunea entuziastă a celor 22 
milioane de cetățeni ai patriei, 
tineri și vîrstnici, femei și băr
bați, fără deosebire de naționa
litate, reprezentînd o garanție 
sigură a înfloririi României so
cialiste, a triumfului idealuri
lor sacre ale națiunii noastre. 
Această opțiune are nu numai 
o valoare social-politică de ma
joră importanță, ci este, tot
odată, o expresie vie a dragos
tei profunde pe care o nutrește 
poporul român față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ilus
trul său ctitor de civilizație, 
eminentul bărbat de stat care 
poartă torța nobilă- a idealu
rilor noastre străvechi de in
dependență, unitate și emanci
pare națională. Este demnă de 
relevat, de asemenea, semni
ficația deosebită a candidaturii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
acum, in acest martie cind a- 
niversăm două jubilee glorioase 
pentru viața nouă a țării : îm
plinirea a 15 ani de la ve
nirea sa in fruntea partidului, 
moment care s-a dovedit a fi 
de o importanță crucială pen
tru destinul României, pentru 
intrarea țării într-o nouă și su
perioară epocă a milenarei sale 
existențe, și împlinirea a 35 de 
ani de Ia instaurarea primului 
guvern democrat revoluționar 
muncitoresc-țărănesc din isto
ria României.

Ora 15,15. în fața Palatului 
sporturilor și culturii, pe aleea 
centrală și in Împrejurimi, se 
aflau peste 100 000 de cetățeni 
dornici să-i facă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o primire 
entuziastă, pe măsura simță- 
mintelor de nestinsă dragoste 
pe care i le poartă. Au venit 
aici oameni ai muncii din în
treprinderile și unitățile repre
zentative de pe raza circum
scripției electorale nr. 1 „23
August** și din alte zone ale 
municipiului, tineri și vîrst
nici, femei și bărbați, munci
tori, intelectuali, ostași, mem
bri ai gărzilor patriotice și ai 
formațiunilor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei, șoimi ai patriei, pionieri 
și studenți, sportivi, artiști ama
tori și profesioniști. Mulțimea 
poartă drapele ale republicii și 
partidului, pancarte cu îndem
nuri mobilizatoare și portrete 
cu chipul luminos al președin
telui țării.

La sosirea coloanei oficiale 
de mașini, mulțimea prezentă 
la intrarea in parc și de-a lun
gul întregului traseu izbucnește 
in aplauze și ovații, scandind 
pentru partid și secretarul său 
general, exprimindu-și bucuria 
și recunoștința de a-I avea din 
nou în mijlocul său pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. In 
peisajul policrom și entuziast al 
acestui defileu viu de oameni 
se disting numeroase momente 
artistice și alegorii sportive, ră
sună cintece și urări de fericire 
și viață lungă adresate secreta
rului general al partidului, prin 
care cei prezenți dau glas bo- 
tăririi lor de a face totul pen
tru libertatea și progresul pa
triei, de a transpune in viață, 
cu fermitate și deplină răspun
dere în fața istoriei, politica in
ternă și externă a partidului.

La sosirea pe platoul din fața 
Palatului sporturilor și culturii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sini 

întîmpinați cu o vibrantă mani
festație : mulțimea aclamă mi
nute în șir pentru victoria în 
alegeri a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, pentru vi
itorul luminos al României. Din 
mii de piepturi se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.**, „Ceaușescu 
deputat, în al țării mare sfat** 1

Din rîndul mulțimii se des
prind stoluri de șoimi ai pa
triei și pionieri, numeroși oa
meni ai muncii care oferă fru
moase buchete de flori to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. In 
văzduhul limpede al acestei du- 
pă-amieze de primăvară se Iac 
auzite chemări solemne de 
bucium, precum și acordurile 
Imnului „Partidul, Ceaușescu, 
România !“, interpretat de co
rurile reunite ale oamenilor 
muncii din întreprinderi și din 
instituții de învățămint din Ca
pitală. Sint cuvinte cu valoare 
de simbol pentru existența 
noastră contemporană, care au 
intrat la loc de cinste in ini
mile noastre și in letopisețele 
de purpură ale patriei.

Apariția la tribuna oficială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinată cu vibrante 
manifestații de bucurie și dra
goste, miile de participanți o- 
vaționind în picioare, minute in 
șir, pentru partid și secretarul 
său general, pentru alegerea 
celui dinții fiu al obștei ca 
deputat în Marea Adunare Na
țională, pentru victoria în ale
geri a Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

In prezidiul adunării, alături 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
iau loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Verdeț, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, . Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Constantin Discâ- 
lescu, Ion Dincă, Janos Faze- 
kas, Ludovic Fazekas, Cornelia 
Filipaș, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Lconte Răutu, Aneta Spornic, 
Virgil Trofin, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ion Ioniță, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Marin 
l'ădoi, Ion Ursu, Richard Win
ter, Dumitru Popa, Ilie Rădu
lescu, Marin Vasile, precum și 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, membri ai Biroului 
Executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, ai Biroului 
C.C. al Organizațiilor Democra
ției și Unității Socialiste, re
prezentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești componente ale 
F.D.U.S., oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții.

Cuvîntul de deschidere al a- 
dunării este rostit de tovarășul 
Gheorghe Pană, prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei.

în continuare au luat cuvin- 
tul Virgiliu Stere, director ge
neral adjunct al Centralei in
dustriale de mașini-unelte, me
canică fină și scule, Cornelia 
Filipaș, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Dumitru 
Grrleanu, cazangiu la întreprin
derea de utilaj chimic „Gri- 
vița Roșie”, Elena Verona 
Burtea, secretar al Comitetului 
de partid la întreprinderea de 
confecții și tricotaje București, 
Mihai Hirjău, secretar al C.C. 
al U.T.C., Camelia Manecuță, 
studentă Ia Institutul Național 
de Chimie București, Dinu Da- 
niliuc, președintele C.A.P. Gur- 
bănești, județul Ilfov, și Radu 
Voinea, rectorul Institutului Po
litehnic din București.

Primit cu multă căldură și 
însuflețire, cu sentimente de 
fierbinte dragoste și profundă 
stimă, ia cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Ampla cuvintare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
strălucit bilanț al impresionan
telor realizări obținute de po
porul român în cei cinci ani ce 
au trecut de la precedentele 
alegeri atît pe planul construc
ției socialismului in România, 
cit și al creșterii prestigiului 
său pe plan internațional, insu- 
flcțitor program al devenirii pa
triei noastre tot mai înfloritoare 
și mai prospere, a fost urmă
rită cu deosebit interes și subli
niată cu vii și puternice aplau
ze, ceea ce exprimă adeziunea 
totală a întregului nostru popor 
la marile programe elaborate de 

Partidul Comunist Român, în
crederea sa nețărmurită în se
cretarul general al partidului, 
dorința și hotărirea oameni
lor muncii de a nu precu
peți nici un efort pen
tru ca România să înainteze pe 
noi culmi ale progresului șl ci
vilizației socialiste, ale comu
nismului. La încheierea cuvin- 
tării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, entuziasmul miilor 
de participanți la adunare este 
impresionant. Asistența, în pi
cioare, ovaționează îndelung pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
candidatul întregii noastre na
țiuni, manifestindu-și dragostea 
și prețuirea față de primul 
bărbat al țării, hotărirea de a 
transpune în viață mărețele idei 
și îndemnuri ce se degajă din 
cuvintarea secretarului general 
al partidului. Se scandează mi
nute in șir „Ceaușescu—P.C.R.**, 
„Ceaușescu — deputat, în al 
țării mare sfat", „Stima noastră 
și mindria — Ceaușescu, Româ
nia", „Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — pace".

Uralele și ovațiile care nu 
contenesc, atmosfera de puter
nic entuziasm sint o nouă do
vadă vie, concludentă, a anga
jamentului solemn al tuturor 
fiilor patriei de a înfăptui 
neabătut politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, de a acționa strîns 
uniți in jurul partidului. șl 
secretarului său general pen
tru realizarea mărețelor sarcini 
ale actualului cincinal, ale is
toricelor hotărîri ale Congresu
lui al XII-lea al P.C.R.

La ieșirea din incinta Pala
tului sporturilor și culturii re
găsim aceeași atmosferă plină 
de dragoste și prețuire pentru 
făurarul noij Românii. Zecile 
de mii de participanți, care 
prin intermediul stațiilor de 
amplificare au ascultat cuvîn- 
tarea istorică a secretarului ge
neral, își exprimă acum recu
noștința vie și deplina satis
facție față de conținutul ei 
magistral, față de contribuția 
sa inestimabilă la perfecționa
rea continuă a complexului 
mecanism care este societatea 
noastră, la afirmarea plenară a 
personalității umane și crește
rea nivelului de trai și de 
civilizație al oamenilor muncii, 
la făurirea pe planeta noastră 
a unei lumi mai drepte și 
mai bune, a păcii, securității 
și colaborării între toate na
țiunile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ' tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat parcurg pe 
jos aleea centrală a parcului. 
Pretutindeni, oamenii muncii 
dau glas din nou sentimente
lor de dragoste și stimă pe 
care le nutresc față de secre
tarul general al partidului, prin 
aplauze și ovații, printr-o ava
lanșă de flori și urări de fe
ricire, prin cintece și dansuri.

Aproape de ieșirea din parc, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat sint invitați 
să se prindă într-o mare horă 
a bucuriei, înfrățirii și demni
tății românești, moment de o 
intensitate deosebită, frescă vie 
a prezenței permanente _ a 
secretarului general al partidu
lui in mijlocul minunatului nos
tru popor, a simțămintelor de 
dragoste și prețuire reciprocă ce 
s-au statornicit între aceste 
două entități vitale ale Româ
niei contemporane. în acordu
rile antrenante, de voie bună 
și optimism robust, ale horei 
intonate de fanfară și în acla
mațiile nesfirșite ale mulțimii, 
se inebeie această nouă întîl- 
nire a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii, 
intilnire care încununează în 
mod fericit campania electora
lă din această primăvară.

A fost o adevărată sărbătoa
re populară, cu profunde sem
nificații, această vibrantă in
tilnire a conducătorului parti
dului și statului nostru cu ale
gătorii săi. practic cu întregul 
popor, un moment ce se în
scrie cu litere de aur în cro
nologia politică a țării, care a 
pus cu putere în lumină con
știința comună a tuturor fiilor 
națiunii, că, votind pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe cei
lalți candidați ai Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
votează pentru prezentul și 
viitorul luminos al scumpei 
noastre patrii. Republica So
cialistă România, pentru ridi
carea ei continuă pe trepte tot 
mai {nalte de civilizație și 
Progres.

De miine, la Poiana Brașov

EDIȚIA 1980 A „CUPEI PRIETENIA" 
LA SCHI FOND

De miine, în Poiana Mică a 
Brașovului, se va disputa ediția 
1980 a „Cupei Prietenia" la schi 
fond. întrecerea, devenită tra
dițională, atrage de fiecare 
dată la startul diferitelor probe 
pe cei mai buni tineri compe
titori dintr-o serie de țări ai 
căror reprezentanți obțin re
zultate excelente în marile 
competiții internaționale.

La Poiana Brașov se află ti
neri schiori din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polo
nia, Ungaria, Uniunea Sovieti
că și România. Iată cîțiva din
tre participanți : Beatte Wits- 
cher, Petra Dsoelfer, Jeannet 
Georgi, Heike Miserski, Utte 
Phillip, Ștefan Schicker, An

Cupele europene la fotbal

NU NUMAI NOTTINGHAM FOREST 
A FOST FĂCUTĂ K. 0.

------------------------ STENOGRAMA MECIURILOR ------------------- 1-----
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : Hamburger S.V. - Hajduk Split 

1-0 (1-0), a înscris Reimann (min. 45) ; Nottingham Forest - Dynamo 
Berlin 0-1 (0-0), a marcat Riedieger (min. 63) ; Strasbourg - Ajax 
0—0 ; Celtic Glasgow — Real Madrid 2-0 (0—0), au înscris McLusky 
(min. 56), Doyle (min. 75).

CUPA CUPELOR : C. F. Barcelona - F. C. Valencia 0-1 (0-0), a 
marcat Pablo (min. 51) ; Dynamo Moscova - F.C. Nantes 0-2 (0—0), 
Ou înscris Tousseau (min. 56) și Pecout (min. 86) ; Arsenal Londra — 
I.F.K. Goteborg 5—1 (3—1), autorii golurilor : Sunderland (2), Price,
Brady, Young, respectiv Nilsson ; F.C. Rijeka — Juventus Torino 0—0.

CUPA U.E.F.A. : St. Etienne - Borussia Mdnchengladbach 1-4 (0—4), 
autorii golurilor : Nilsen (2), Nickel, Lienen, respectiv Platini (min. 55 
din penalty) ; F.C. Kaiserslautern — Bayern Miinchen 1-0 (0—0), a 
marcat Brummer (min. 57) ; V.f.B. Suttgart - Lokomotiv Sofia 3-1 (2-1), 
au înscris H. Muller (min. 31), Volkert (min. 36 și 76), res
pectiv Kolev (min. 30) ; Eintracht Frankfurt — Zbrojovka Brno 4-1 (2-1), 
autorii golurilor ; Nachweih, Lorant, H. Nickel, Karger, respectiv Homy.

Reluarea meciurilor din cupele 
europene La fotbal, cu prima 
manșă a sferturilor de finală, a 
fosț marcată de multe surprize, 
dintre care una de proporții : de
ținătoarea trofeului Cupei campio
nilor, Nottingham Forest, a pără
sit terenul* propriu învinsă în 
partida cu Dynamo Berlin (0—1). 
Așa ineît este foarte posibil ca 
renumita formație insulară să ra
teze calificarea în semifinalele 
competiției. Este cazul să notăm 
insă că, In prezent, Nottingham 
nu mai are valoarea arătată anul 
trecut (acum ea ocupind locul 8 
în prima ligă engleză), în timp 
ce Dynamo Berlin (locul 2 în 
clasamentul campionatului R. D. 
Germane) a cîștigat in etapa de 
sîmbătă cu un scor record (9—1) 
cu Stahl Riesa. Oricum însă, sur
priza de la Nottingham va rămine 
în istoria competiției... Hambur
ger S.V. (cu Keegan în echipă) a 
dispus doar la limită de tenacele 
unsprezece iugoslav Hajduk Split 
(1—0), în timp ce la Glasgow, Cel
tic a învins cu un 2—0 promițător 
pe Real Madrid. Scorul de 0—0 
dintre Strasbourg și Ajax îi favo
rizează pe olandezi, care. Ia 19 
martie — cind au loc toate par
tidele retur în cele trei compe
tiții — au prima șansă pentru se
mifinale.

In Cupa cupelor, derbyul spa
niol dintre deținătoarea trofeului, 
C.F. Barcelona, și Valencia a re
venit la limită ultimei, dar retu-

ERIKA GFRERER (Austria) 
CONDUCE IN C.E. FEMININ DE SCHI

ROMA, 6 (Agerpres). — în 
localitatea italiană Abetone s-a 
disputat un concurs internațional 
de schi care a cuprins o probă 
feminină de slalom uriaș contînd 
pentru campionatul european. 
Victoria a revenit schioare! el
vețiene Maria Weills er cu timpul 
de 2:43,88. Ea a fost urmată de 
Heide Riedler (Austria) — 2:43,60 
și Paoletta Magoni (Italia) — 
2:44,16. După desfășurarea acestei 
probe, în clasamentul general 
al campionatului european con
duce Erika Gfrerer (Austria), cu 
194 p, urmată de Olga Charvatova 
(Cehoslovacia) — 112 p șl Elke 
Kunschitz (Austria) — 95 p.

S. U. A. - EUROPA, 
LA TENIS

COPENHAGA, 6 (Agerpres). 
— Peste 12 000 de spectatori 
au urmărit la Copenhaga parti
dele din ultima zi a întîlnlrii 
internaționale de tenis dintre 
selecționata S.UJL și o repre
zentativă a Europei. Tenismanii 
americani au obținut victoria 
cu scorul de 3—2. Iată rezul
tatele Înregistrate in ultima zi : 
Jimmy Connors — Adriano Pa- 
natta 6—4, 6—1 ; Bjom Borg— 
Gerulaitis 7—5, 6—4 ; Connors, 
Gerulaitis — Borg, Panatta 
5—2, 6—4. 

dreas Malsch, Andreas . Rollin- 
ger, Frank Schroeder, Heiko 
Schmidt (R.D.G.), Marcela Je- 
bova, Zora Kapenova, Lada 
Ehrenbergerova, Marta Krajei- 
rova, Anna Osiakova, Lenka 
Brabkova, Milan Blazko, Ra- 
dim Duda, Richard Baranyk, 
Michael Eryc, Iosef Kicin, Petr 
Lisican (Cehoslovacia). Antre
norii lotului nostru, Ion și Ni
colae Dudu, vor înscrie pe lis
tele de concurs pe proaspeții 
campioni naționali de juniori. 
Emilia Raus și Gyula Kiss, 
precum și pe Iuliana Popoiu, 
Piroșca Abos, Magdalena Hîr- 
lav, Camelia Corfariu, Ion 
Lungociu, loan Stoian, Moise 
Pelin, Horia Oros ș.a.

rul rămine deschis. Dinamo Mos
cova, care nu a jucat in capitala 
U.R.S.S. din cauza frigului, a 
susținut partida cu F.C. Nanins 
la Tbilisi, pe zăpadă, fiind învinsă 
surprinzător (0—2).

In Cupa U.E.F.A. se profilează 
o etapă a semifinalelor între tar- 
mații vest-germane. Dacă va fi 
așa, se va consemna un fapt unic 
în Istoria competiției, acela ca 
patru echipe dintr-o singură țară 
să rămînă în penultima fază a 
acestei competiții.

icn OCHSENFELD

TELEX • TELEX
ATLETISM 9 Pe pista hlpodro’ 

mulul „Longchamp“ din Paris sa 
vor desfășura duminică C.M. de 
cros la care vor participa peste 
400 de atleți și atlete reprezentînd 
30 de țări.

AUTO O După desfășurarea ce
lor 6 probe speciale pe primul 
loc în raliul Portugaliei se află 
pilotul francez Bernard Darniche 
pe Lancia Stratos, urmat de 
Markka Alen (Finlanda) și Joa
chim Kleint (R. F. Germania).

CICLISM • A început compe-' 
tiția internațională Paris — Nisa. 
Etapa „prolog" a fost cîștigată 
de olandezul G. Knetemann, ca
re a parcurs 4,300 km contra- 
cronometru în 5:53,94. Au urmat 
în clasament Willems (Belgia) — 
5:58,05 și Knudsen (Norvegia) — 
6:03. *

FOTBAL © în cursul lunii iu
nie, federația braziliană va or
ganiza la Rio de Janeiro un 
turneu internațional la care au 
fost invitate echipele Olandei, I- 
taliei, Spaniei. Mexicului și Iu
goslaviei. Pînâ în prezent, au 
confirmat participarea selecțio
natele Mexicului și Iugoslaviei O 
La Almeria, în preliminariile 
turneului olimpic : Spania — 
Belgia 2—0 (0—0). 0 Meci inter
național la Sao Paulo : F. C. 
Sao Paulo — Malmâ F. F. 4—2 
(2—1) prin punctele marcate de 
Lira (11 m), Serginho, Renato și 
Edu, respectiv Magnus și Aslund.

HOCHEI 9 La Jesenice, în 
C.E. pentru juniori (grupa B) : 
iugoslavia — Italia 3—3.

SCHI © La Vikersund (Norve-' 
gla) a luat sfirșit competiția de 
sărituri de la trambulină din 
cadrul „Cupei Mondiale". Victoria 
a revenit norvegianului Per 
Bergerud, care în cele două con
cursuri (primul a avut loc la 
Cortina d’Ampezzo) a totalizat 
753 p. în acest concurs, Per Ber
gerud a obținut sărituri de 149 
și 134 m.

SCRIMA O „Trofeul Veneției*; 
competiție aflată la cea de-a 3-a 
ediție, a fost cîștigată de spor
tivul sovietic Vladimir Smirnov 
(4 v). Pe locurile următoare 3 
Flament (Franța) — 3 v, Roma
nov, (U.R.S.S.) — 3 v. Behr
(R. F. Germania) — 3 v, Sau- 
mone (Belgia) — 1 v și Szeley 
(Ungaria) — 1 v. La competiție 
au participat 150 de floretisti re
prezentînd 15 țări.

TENIS to Rezultate din turneul 
de la Cairo : Bertolucci — Proisy 
5—4. 2—6, 7—6 ; Johansson — 
Eberhard 6—4, 6—1 ; Freyss —
DebUcker 3—6. 7—8, 6—4 ; Mar
ten — El Shafei 6—3. 7—6.

Keoocția fi aamtniruapo t coo 70139 București, eti V. Canto 10, ot. P.I.Î.M. I. tel centrală h 10 05; lecția eoresp. 11 SI Hi Interurban <37i telex 11 358 romsp. Tiparul u P. „Informația* 
Pentru iirâinâiate : abonamente prta ILEX1M • departamentul export import presâ, P.O. Boi 130-137. telex 11 320, București, rtr. 13 Decembrie ar. 3. L l( î, J, 4. 10363


