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în prezența tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
IERI S-AU DESCHIS ÎN CAPITALĂ 

LUCRĂRILE FORUMULUI TINEREI GENERAȚII 
Vibrante manifestări de dragoste și stimă pentru secretarul general 
al partidului, de caldă recunoștință pentru minunatele condiții
de muncă și de viață, de ‘învățătură și de recreare care sint

asigurate tineretului patriei noastre
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au parti
cipat, luni dimineață, la des
chiderea lucrărilor forumului 
tinerei generații, generație ce 
se Identifică plenar cu viitorul 
națiunii noastre socialiste, dar 
care este, totodată, puternic 
angajată în toate înfăptuirile 
prezentului.

Acest larg forum se înscrie 
ca un eveniment important in 
viața social-politică a țării, el 
reunind semnificativ, în acest 
anotimp tînăr, trei mari mani
festări ate tineretului patriei 
noastre — Congresul al XI-lea 
al Uniunii Tineretului Comu
nist, Conferința a Xll-a a 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România și a 
IV-a Conferință națională a Or
ganizației pionierilor.

în aceste momente, cînd fac 
bilanțul realizărilor deosebite 
obținute în muncă, la învăță
tură, în toate domeniile de ac
tivitate, și se angajează să 
contribuie, alături de întregul 
popor, cu dăruire și abnegație 
revoluționară, la înflorirea și 
înălțarea continuă a României 
socialiste, tinerii de pe tot cu

prinsul patriei — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — își îndreaptă gin-

pentru grija statornică ce le-o 
poartă, pentru atenția caldă, 
părintească, cu care veghează

...Cu acest gînd fierbinte îl 
intimpină pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu zeci de mii de ute- 
ciști, pionieri și șoimi al pa
triei încă din clipa sosirii in 
Parcul tineretului, de-a lungul 
frumoasei esplanade, pină la

dul plin de recunoștință spre 
gloriosul nostru partid comu
nist și secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

CEAUȘESCU-CONȘTIINȚA NOASTRĂ
Nu încape nici o îndoială că dimineața zilei de S mai 

va marca profund, pe viață, conștiințele a mii și rute de 
mii de tineri și copii din patria noastră.

Nu încape nici o îndoială că întregul nostru popor a 
vibrat intens, cu adincă, cu nesfirșită emoție urmărindu-l 
și ascultîndu-l pe marele bărbat român pe care ni l-a 
hărăzit istoria predind una dintre cele mai strălucite lecții 
de umanism revoluționar rostite vreodată in lume.

Ne mergeau la suflet cuvintele Președintelui României. 
Cuvintele acestei conștiințe a națiunii noastre care se nu
mește Nicolae Ceaușescu.

11 ascultam cu inima la gură, dar in același timp înre
gistram, captivați, marea ințelepciune a acestui mare 
om politic al secolului XX care stăpinește atit de exact, 
cu o limpezime de cristal, tot ce este mai valoros și nuri 
important în mișcarea de idei a lumii contemporane.

Ce minări ne-am simțit ascultîndu-l pe acest strălucit 
bărbat cu vocația istoriei vorbind in numele binelui tutu
ror oamenilor de pe pămint, in numele binelui tuturor 
tinerilor și tuturor copiilor din lume.

Cită dragoste au sădit, din nou, cuvintele lui in ini
mile tinere cînd le-a vorbit ca un părinte neprețuit care-și 
apără copiii, și-i învață numai de bine, și-i vrea români 
adevărați, puternici și dîrzi, de neînfrînt, oameni adevărați.

Cită dragoste au sădit, din nou, cuvintele lui in inima 
întregului popor care s-a simțit iarăși, ca și in aiitea alte 
ocazii, in dialogul cel mai direct, de la conștiință la con
știință, cu Președintele său.

Cită dragoste sădită, dar cită hotărîre — de nezdrun
cinat ! — au stirnit in inimile noastre, ale tuturor, îndem
nurile părintești, revoluționare, patriotice, ale duiosului 
părinte, ale exemplarulu'i revoluționar și ale marelui patriot 
Nicolae Ceaușescu.

Tinăra generație prezintă toate garanțiile pentru viitor 
pentru că ea este de pe acum un foarte important și 
dinamic prezent in toate domeniile vieții politice, sociale 
și economice ale României. Rădăcinile puternice ale viito
rului ei sint prezentul.

Tuturor, deci și tinerei generații, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a arătat singura soluție istorică pentru a re
zista, cu demnitate, furtunilor vieții internaționale contem
porane și pentru a merge înainte pe drumul nostru de 
pace și prietenie cu toate popoarele lumii. Toți trebuie 
„să punem umărul" și să muncim mai mult și mai bine 
ca oricind pentru progresul patriei și prospe.\tatea po
porului nostru, numai așa vom realiza minunatele idealuri 
ale socialismului și comunismului.

Aceasta este singura șansă istorică — singura cale is
torică — pe care ne-a arătat-o ieri marele român Nicolae 
Ceaușescu conducătorul de neam pe care sintem hotăriți 
să-l urmăm atit cit vom vedea cu ochii lumina soarelui 
si cit ne va bate o inimă in piept.

Marius POPESCU

asupra creșterii și formării lor 
în spirit comunist, pentru po
sibilitățile create de a se afir
ma multilateral, pentru rolul 
atit de însemnat ce le-a fost 
conferit in societate, in opera 
de edificare a socialismului și 
comunismului.

intrarea în Palatul sporturilor 
și culturii, care găzduiește șe
dința inaugurală a forumului 
tinerei generații. O undă de 
bucurie, de entuziasm șl exu
beranță tinerească, străbate 
întregul traseu. Tinerii și copiii 
își exprimă în cuvinte inflăcă-

rate, izvorite din inimile lor 
tinere, dragostea ,și stima ne
țărmurită față de conducătorul 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prietenul și îndrumătorul apro
piat al tineretului. Ei poartă, 
cu iubire și mîndrie, portrete 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, flutură stcgulețc ro
șii și tricolore, buchete de flori, 
rostesc versuri înaripate, inter
pretează cintece patriotice, 
realizează sugestive tablouri 
coregrafice și sportive, care re
dau elanul revoluționar al ti
neretului, prezența lui activă 
în frontul muncii.

Pe platforma din fața intrării 
oficiale a Palatului sporturilor 
și culturii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu sint întimpinați cu 
multă căldură de Panlelimon 
Găvănescu, prim-secrctar al Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., Ion Sasu, președintele 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Ro
mânia, și Constantin Boștină, 
președintele Consiliului Națio
nal al Organizației pionierilor.

Urmează un moment deose
bit, de înaltă și profundă sem
nificație. In holul Palatului, ti
neri și tinere oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un exemplar 
editat in condiții grafice deo
sebite al lucrării „Contribuția 
esențială a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la reorganizarea U-

(Contlnutrt In pap 2-3)

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R

C.C. ai P.C.R.
5 mai, sub pre-

Comitetul Politie Executiv al 
s-a întrunit in ședință in ziua de 
ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, in legă
tură cu încetarea din viață a tovarășului Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Comitetul Politie Executiv s-a alăturat întru 
totul înaltului omagiu pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a adus președintelui 
derea forumului național ai 
România.

Ca semn al deosebitei prețuiri 
dispărut, și in spiritul relațiilor 
tenie și solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre Republica Socialistă România și R. S. F. 
Iugoslavia, Comitetul Politic Executiv a luat ur
mătoarele hotărîri :

La funeraliile tovarășului Tito să participe o 
delegație condusă de secretarul general al 
P.C.R., președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Din delegație

Tito la deschi- 
tineretului din

față de marele 
de caldă prie-

mai facă parte tovarășii Ilie Verdeț, prim-să. mai facă parte tovarășii Ilie Verdeț, prim- 
mi nistru al guvernului, și Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe.

Pentru omagierea tovarășului Tito, mare con
ducător al Iugoslaviei socialiste, militant de 
seamă al mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, prieten apropiat al poporului ro
mân, in zilele de 6—1# mai în România se declară 
doliu național. în ziua de 8 mai, ziua funeraliilor 
președintelui Tito, se vor arbora drapelele in 
bornă.

In Capitală va avea loo un miting de dolin. 
De asemenea, în aceste zile, in întreaga țară vor 
avea loo adunări de doliu, în cadrul cărora oa
menii muncii își vor exprima sentimentele de 
înaltă prețuire față de personalitatea 
lui Tito, precum și profunda durere 
cetarea sa din viață.

Posturile de radio și televiziune, 
instituțiile artistice vor prezenta în 
rioadă programe adecvate.

președînte- 
pentru în-

precum 
această

Ș‘ 
pe-

HOTĂRÎREA
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, A CONSILIULUI
DE STAT Șl A CONSILIULUI DE MINIȘTRI ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 
ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ A TOVARĂȘULUI IOSIP BROZ TITO

în semn de înaltă prețuire și 
pentru a aduce un profund o- 
magiu tovarășului * ’ ~
Tito, președintele 
Socialiste Federative 
președintele Uniunii 
ti lor din Iugoslavia, 
Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri ale Repu-

Iosip Broz 
Republicii 

Iugoslavia, 
Comuniș- 
Comitetul

blicii Socialiste România 
hotărăsc :

Se proclamă doliu național 
pe Întreg teritoriul Republicii 
Socialiste România In zilele 
de 6—10 mal 1980.

în ziua funeraliilor tovarășu
lui Iosip Broz Tito — 8 mal 
1980 — drapelul Republicii S»-

cialiste România va fi arborat 
în bernă. Toate manifestările 
distractive și sportive din ziua 
de 8 mai 1980 se suspendă.

în zilele de doliu național, 
teatrele, cinematografele, ra
dioul, televiziunea și celelalte 
instituții de cultură șl artă tșl 
vor adapta programul in mod 
corespunzător.



IERI S-AU DESCHIS ÎN CAPITALĂ
LUCRĂRILE FORUMULUI TINEREI GENERAJII

TENISMANI
DIN 8 ȚĂRI
LA STARTUL

volumul 
părinte drag

f? (Urmare din pag. 1)
i
niunii Tinerelului Comunist, la 
unirea mișcării tineretului in 
lupta împotriva fascismului, la 
asigurarea unei dezvoltări noi, 
socialiste, a patriei”. Este o- 
magiul vibrant pe care tinerii 
țării îl aduc omului, revoluțio
narului, conducătorului iubit al 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care și-a închinat, din fragedă 
tinerețe, viața și activitatea 
eauzei nobile a libertății, inde
pendenței și progresului patriei, 
fericirii poporului, triumfului 
Idealurilor socialismului și 
păcii. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le sint oferite, de 
asemenea, insigna Congresului 
al XI-lea al Uniunii Tineretu
lui Comunist, precum și volu
mele inspirate din lupta și 
munca tineretului nostru, eare 
a înscris pagini luminoase de 
abnegație și devotament, de a- 
devărat eroism în măreața e- 
popee a edificării socialismului 
in România — „File din istoria 
U.T.C.”, „Tineretul — viitorul 
națiunii noastre socialiste”. La 
rîndul lor, un pionier și o pio
nieră dăruiesc cu gesturi sim
ple, emoționante.
„Partid iubit — 
Iți mulțumim".

Sub vasta boltă 
se află întrunit forumul tine
rei noastre generații, răsună 
puternice aplauze, urale și o- 
vații. Participanții 
Îndelung,
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu, 
tesc copilăria' 
pace".

Ședința este deschisă de 
tovarășul Pantelimon Găvă- 
nescu, prim-secretar al Comi
tetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rostit un cuvînt omagial în 
legătură cu încetarea din viață 
a președintelui Iosip Broz Tito 
— mare conducător al popoa
relor Iugoslaviei, remarcabil 
militant revoluționar al mișcă
rii comuniste și muncitorești 
Internaționale, apropiat prieten 
al României socialiste.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a adus un ultim și 
vibrant omagiu președintelui 
R. S. F. Iugoslavia șl al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.

La propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu întreaga a- 
aistență a păstrat un moment 
de reculegere în amintirea ma
relui dispărut.

Apoi, secretarul general ai 
P.C.R., președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
rostit o amplă cuvintare la des
chiderea forumului tineretului 
din România socialistă.

scandează 
înflăcărare, 

P.C.R.”, 
poporul", 

tinerii”, 
România — ocro- 
”, „Ceaușescu —

CU

TINERII JUDOKA ȘI-AU
La Alexandria au avut loc 

finalele campionatului republi
can de judo pentru tineret 
(18—19 ani).

lată campionii acestei ediții: 
cat. superușoară — Benone Olar 
(C.S.Ș. Mun. Gh. Gheorghiu- 
Dej) ; semiușoară — Vaslle 
Stafi (A.S. Construcția Buc.) ;

ÎNTRECERI disputate,
Duminică dimineața, hipodromul 

ploieștean o cunoscut o animație 
deosebită. Din fericire pentru cei 
prezenți, alergările au oferit intre*  
ceri disputate, cu sosiri spectaculoa
se și ciștigâtori merituoși. Deși lip
sa programului pe oare-I primeam 
de ia oficialii reuniunii la sfințitul 
fiecărei zi de curse ne pune în im
posibilitate să cunoaștem timpul în
registrat de fieoare concurent fn 
parte și deci să tragem concluziile 
ce se impun („măsura" luată de 
tovarășul Mureșanu șl „comunicată" 
printr-un subaltern însărcinat cu or
dinea pe hipodrom ni se pare total 
arbitrară) putem spune că valorile 
marcate de ciștigâtori (fiindcă cele 
făcute de restul cailor n-avem cum 
să le cunoaștem șl, probabil, că 
crsta’ se și dorește) pot fi apreciate 
ea mulțumitoare și dacă ținem sea
ma și de faptul că șase dintre 
aceștia (Rozita, Salata, Gurița, Re
gula, Cavama, Sabău) au fost ne
voi ți să „umble" la rezerva de se
cunde, trebuie să admitem ideeo, 
bazată deocamdată doar pe presu
puneri, că și restul ooncurenților au 
înregistrat valori demne de luat In 
seamă.

BILETELE DE ASTAZI — 
SUCCESELE DE MIINE...

Agențiile Loto-Pronosport 
mai oleră doar astăzi posibili
tatea de a Juca numerele prefe
rate pentru tragerea obișnuită 
Pronoexpres de miine, 7 mai 
1980. Frecvența regulată a mari
lor succese la acest atractiv sis
tem de joc constituie cea mai 
bună invitație de a vă Încerca 
și dv. șansele. FIECARE BdLET 
PROCURAT — O POSIBILITATE 
DE A VA NUMĂRA PRINTRE
MARD CIȘTIGÂTORI !

O NOUA TRAGERE LOTO 2
Duminică 11 mai a.c. va avea 

loc o nouă și atractivă tragere 
Loto 2. Așadar, un nou prilej

fn sflrșlt, luni, vreme trină, ad
mirabilă pentru atletism ; o ade
vărată plăcere să te ied la între
cere șl să te străduăeștl pentru 
a obține către pe măsura pregă
tirii efectuate, pînâ acum, de fie
care dintre competitorii la con
cursul de vlrf dotat au „Cupa 
României". Șl fără ca disputele 
de pe Stadionul Republicii să îl 
strălucit ta mod deosebit, vom 
evidenția totuși faptul că valoa
rea de ansamblu șl chiar pe pro
be a competiției este ta progres 
față die anii trecut!, de edițiile
anterioare ale „Cupei".

în ziua a doua a întrecerilor 
au fost tanegistmaite da cifre re
cord la 200 m (egalat) perfor
manța de 23,0 s obținută de 
penjtatlonista Gabriela lonescu 
(antrenor Silviu Crcstescu) șl, ta 
aceeași probă, 23,5 s a junioarei 
craiovenoe Nlcoleta Lia. Alte 
performante remarcabile an fost 
obținute la 800 m — Fița Lovln 
(antrenor Nicolae Mărășescu) eu 
1:58,5 se arată capabilă de un 
salt calitativ notabil (Sn aceeași 
probă Doina Beșliu șl Maria 
Radu cu 2:00,7 șt, respectiv, 2:01,8 
și-au înregistrat recordurile per
sonale). Recorduri personale și-au 
mai realizat Otilla Șomănescu — 
23,4, Maria Samungi — 
și Nicullna Lazarciuc 23,6
200 m, Horla Toboc 20,7 la 200 m, 
Mihaela Dumitrescu 13,2 la 100 
mg etc. Da acest capitol o evi
dențiere sțpectală 1 se cuvine ju- 
nâoarel din Cîmpulung, Cristina 
Dobrinoiu (antrenor Emil Dră- 
gan), autoare a unul remarcabil 
rezultat de 57,98 m la suHță, 
probă la care Eva ZdrgO-Raduly 
pășește cu siguranță pe drumul 
marilor performanțe de valoare 
mondială. Remarcabilă constanța 
Iul Iosif Nagy came a aruncat 
dăscul la 63,58 m după ce mal 
zilele trecute obținuse, tn site 
concursuri, «3,50 m $1 «3,50 m. Șl 
o surpriză plăcută, victoria Iul 
Adrian Proteasa la lungime, cu 
o performanță de 7,47 m intr-o 
săritură fără prag I El a avut, 
dealtfel, o încercare depășită de 
aproape 7,80 m I C2ne știe de 

de a obține clștlguri în AUTO
TURISME și IMPORTANTE SU
ME de bani, bineînțeles cu 
condiția de a juca... ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor — 
stoibătă 10 mai 1980.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 30 APRILIE 
1980. Cat. 1: 1 variantă 100% a 
39.678 lei și 4 variante 25% a 9.920 
lei; cat. ' '
lei; cat.
4 : 97,50 a 814 lei; cat. 5 : 256,75 
a 309 lei; eat. «• 7.098,76 a 40 lei; 
cat. 7: 243,50 a 200 lei; cat. 8: 
3.632 a W leL câștigul de Cate
goria 1 în valoare de 39.678 led 
a revenit participantului MARI
NESCU emil din București.

Rezultate tehnice: Cursa It Rozita 
(G. Popescu) rec. 1:42,1, 2. Herlea. 
Simplu 24, ordinea 11. Cursa a H-a: 
Vesela (I. Bănică) rec. 1:33,8, 2.

Cuvintarea secretarului ge
neral al partidului este urmă
rită cu multă atenție, cu viu 
interes, cu profundă satisfac
ție și mîndrie patriotică, cu en
tuziastă aprobare, fiind subli
niată, în repetate rînduri, cu 
Îndelungi și însuflețite aplauze, 
urale și ovații.

Făcindu-se ecoul simțămin- 
telor pe care le împărtășesc 
in aceste momente toți tinerii 
și copiii patriei, primul secre
tar al C.C. al U.T.C. s-a adre
sat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la încheierea eu- 
vîntării, spunind :

„Vă rugăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să ne permiteți să 
depunem legămint solemn in 
fața dumneavoastră că vom 
munci, vom trăi, vom lupta 
strîns uniți in jurul partidului, 
al dumneavoastră, urmîndu-vă 
Înaltul exemplu de militant co
munist și patriot revoluționar”.

In sală răsună din nou. toț 
mai vibrant, aplauze, urale și 
ovații. Intr-o impresionantă 
unitate de simțire, se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R.*.
„Ceaușescu și poporul”, „Vom 
munci și vom crea, țara o vom 
Înălța", „Ceaușescu _ — tinerii”, 
„Ceaușescu, România — ocro
tesc copilăria”, „Ceaușescu — 
pace”, „Ceaușescu — România 
— pacea și prietenia”, „Vom 
munci și vom lupta, pacea o 
vom apăra”.

Sint reafirmate sentimentele 
pe care tinerii patriei — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — le nutresc, 
cu toată puterea și căldura su
fletului, față de conducătorul 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru tot ceea ce a făcut și 
face ca ei să 
demn, să se 
tul înaltelor 
niște, să se 
in deplină concordanță cu as
pirațiile lor, cu cerințele ac
tuale și de perspectivă ale dez
voltării țării. Este reînnoit, 
totodată, legămintul lor ferm 
de a fi la înălțimea răspunderi
lor și îndatoririlor ce le revin, 
de a munci și Învăța cu exem
plar devotament comunist și 
abnegație revoluționară, de a 
răspunde, prin fapte de muncă 
șl viață, dragostei, 
grijii de care se 
partea partidului, 
popor, de a duce 
făclia progresului, 
și comunismului în România.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
parcurg pe jos aleea centrală 
a Parcului tineretului. In a- 
ceastă frumoasă zi de mai, zeci 
de mii de tineri îi fac secre
tarului general al partidului o 
călduroasă manifestație de 
dragoste, dind glas recunoștin
ței pentru înalta cinste de a-1 
fi avut din nou în mijlocul lor,

crească frumos și 
formeze în spirî- 
principii comu- 

manifeste plenar,

încrederii și 
bucură din 

a Întregului 
mai departe 
socialismului

DESEMNAT CAMPIONII
ușoară — Ion Oniga (C.S.Ș. 
Sibiu) ; «emimijlocie — Vasile 
Pușcașu (C.S.O. Muscelul Câm
pulung) ; mijlocie — Ion Po- 
rojan (QS.Ș. Energia Buc.) ; 
semigrea — Valentin Oiței (Di
namo Bv.) ; grea — Mihai Cioc 
(Dinamo Bv.).

SOSIRI SPECTACULOASE
HI PIS M

tt IV-a: t. Salata 
1 z304. 2. Somon, 

«. ordinea 26, •
triplă 502. Cursa 

Shnlon) rec. 1:28,5,

SîRcmj, X Gardena. Simphj 4, ordi
nea 19, event 41, ordinea friplâ 1797. 
Cursa a Ul*a:  Varneț (Tr. Marines
cu) rec. 1:313. 2. Simptom. Simplu
2. ordinea 26, event 6, triplu câști
gător 679. Cursa - - - -
(D. Toduță) rec.
3. Efect Simplu
vent 21, ordinea 
a V-a: Incaș (N. ..... ___ _____
2. Turban. Simplu 2,50, ordinea 11, 
event 17, triplu cîștSgător 435. Cursa 
a Vl-a: 1. Oșanoa (Gv. So lean) rec. 
1 2. Silita, X Hinsar. Simplu 3,
ordinea 18, event 8, ordinea triplă 
282. Cursa a Vil-a: Cavama (D. 
Popa) rec. 1:27,8, 2. Indian, 3. lenu- 
pdr. Simplu 2, ordinea 9, event 6. 
Cursa a Vlli-a: 1. Gurița (N. San
da) rec. 1:31,6, X Frfcos, X Dia
grama. Simplu 3, ordinea 33, event 
12, ordinea triplă 83. Cursa a IX-a:
1. Regula (FI. Pașcâ) rec. 1:34,7, 2.
Vareg, 3. Tamarint. Simplu 2,80, or
dinea 6, event 12. Cursa a X-a: * 
Sabău (A - — -
2. Tîrgoveț. 
event 20.

1.
BraHovschl) rac. 1:91,6, 
Slmphi 14, ordinea 34,

Gh. ALEXANDRESCU

pionieri
1, de 

urale

Nicolae

prin a- 
dansuri 

sportive

pentru minunatele condiții 3c 
muncă și de viață, de învăță- 

» tură și recreare. Pe tot parcur
sul acestui defileu viu, alcătuit 
din șoimi ai patriei, 
și uteciști, fete și băieți, 
toate profesiile, răsună 
și ovații devenite simbol ale 
prieteniei sincere și entuziaste 
statornicite între tînăra gene
rație a patriei și marele ei 
prieten, tovarășul 
Ceaușescu.

Prin cintec și dans, 
legorii coregrafice, 
populare și exerciții 
tinerii fac dovada angajamentu
lui lor profund față de patrie 
și partid, precum și a energiei 
și înzestrării lor, puse în lu
mină și valorificate în chip 
strălucit de cele două mani
festări cu caracter național in 
care sint antrenați — „Cinta- 
rea României” și „Daciadă”. 
In zona marii fîntini arteziene, 
grupuri de tineri și tinere exe
cută inspirate alegorii coregra
fice și mișcări sportive, in timp 
ce, pe oglinda străvezie a la
cului, au loc demonstrații și în
treceri nautice cu ambarcațiuni 
sportive, iar pe centura de asfalt 
înconjurătoare — ștafete și curse 
de fond ale tinerilor cicliști. 
Toată această revărsare de op
timism, voie bună și talent, a- 
valanșa de înscrisuri mobiliza
toare, vignete, eșarfe multico
lore și scandări cu putere dc 
legămint sint expresii vii ale 
hotărî rii ferme a tineretului
patriei de a face din forumul 
Ini politic o tribună înaltă de 
angajare revoluționară, de a se 
forma temeinic pentru viață, 
in cultul dragostei de țară și 
de muncă, de a crește ca 
schimb de nădejde al patriei.

Această nouă prezență a to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
mijlocul tinerei generații a pri
lejuit o emoționantă festivitate 
in aer liber, cei prezenți dind 
glas, in numele milioanelor de 
tineri ai patriei, fără deosebire 
de naționalitate sau profesie, 
voinței lor de nezdruncinat de 
a fi mereu la înălțimea pildei 
strălucite a secretarului gene
ral al partidului, de a face to
tul pentru transpunerea in via
ță a istoricelor hotăriri ale celui 
de al XII-Iea Congres ai parti
dului, pentru edificarea unui 
viitor de pace, libertate și bel
șug al scumpei noastre patrii. 
Republica Socialistă România.*

Palatului Republicii 
România au început

In Sala 
Socialiste 
luni după-amiază lucrările ce
lui de-al XI-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Comunist.

★

In sala de concerte a Radio- 
televiziunii au început, luni 
după-amiază, lucrările celei de-a 
IV-a Conferințe naționale a 
Organizației pionierilor.

ANUNȚ

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

vă

CAMPIONATELOR
INTERNAȚIONALE 
ALE ROMÂNIEI
Astăzi, de la ora 9, pe tere

nurile Progresul din Capitală, 
încep Întrecerile pe tablourile 
principale ale campionatelor in
ternaționale de tenis ale Româ
niei, la care participă 44 de ju
cători și 32 de jucătoare din 8 
țări : Anglia, Bulgaria, Ceho
slovacia, R. P. Chineză, R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria și 
România.

Capi de serie în concursul 
masculin sînt : Florin Segărcea- 
nu, Octavian Vîlcioiu, Thomas 
Arnold (R.D.G.), Li Shu Chen 
(R. P. Chineză), Dumitru Hără- 
dău, Xie Zhas (R. P. Chineză), 
Andrei Dîrzu, Jan Sedan 
(Cehoslovacia) și Thomas Emm- 
rich (R.D.G.), iar în concursul 
feminin : ¥vona Bendova
(Cehoslovacia), Wang 
Chen (R. p. Chineză), 
Kopeckova (Cehoslovacia) 
Sun Jing Huan (R. J>. Chineză).

Ping 
Hana 

Și

MOTOCICLIȘTII DE LA C. S. T. A. BUCUREȘTI
CONDUC IN „CUPA VITEZA

Aproape 70 de coacurenți (din 
150 înscriși) au luat parte la 
cea de a 2-a etapă a „Cupei 
FJi.M." ia viteză, desfășurată du
minică pe un traseu ales în cen
trul orașului Oradea. Iată câști
gătorii: 50 cmc începători — E- 
miUa Dinu (TUMAG Buc.) și 
Stellan Sandu (TUMAG Buc.); 
50 cmc avansați — Ileana Mona- 
Boată (C.S.T.A. Bnc.) și Gheor- 
ghe Bariu (C.S.M. Reșița); 125
cmc — Ștefan Atlla-Vfctor (Vo-

LA ATLETISM

Cat. 1:

2:
1:

ASALTUL TINEREȚL
PE TERENURILE

® Revelația sezonului : Nadia Becheț 
masculină T.C.B iar la. ech

■w

Formația Dinamo București, noua campioană 
echipelor feminine de tenis (de la stingă la dre 

: Gabriela Szdkd, Virginia Ruzici, antrenc 
- - - - — Mihai, Alice 1

Totoran și Di

ta) : _______  ______ ,_=___  .
emerit Aurel Segârceanu, Florența 

. Radu, Marilenanilă, Monica 
Beleuță

al acestei ediții a 
național de tenis

Faptul Inedit 
campionatului _______ ____ ______
H oonstituie, fără îndoială, trans
ferarea titlului masculin de la 
clubul stelist la cei dinamovist. 
Pentru cei apropiat! tenisului, 
intrarea elevilor antrenorului e- 
merlt Aurel Segărceanu în pose
sia noului trofeu nu constituie 
nici o surpriză. Lotul bun de 
care dispune clubul din șos. Ște- 

F. R. M.“ LA
cmc — ionel 

Timișoara); 
Atlla-Vlctor ; 

I Panaitescu

etape: 1.după 2
170 p, 2. Progresul 
p, 3. Voința Ora- 
Reșlța 71 p, 4.

54 p. (I. GHIȘA —

ința Oradea); 175 <
Pașootă (Progresul
250 cmc — ștefan
500 cmc — Dragoș __________
(C.S.T.A. Buc.); ataș — Iuiiu și# 
Atlia Toth (IRA Tg. Mureș). Cla
samentul t’ . - - ■
C.S.T.A. Buc.
Timișoara 160
dea șl C.S.M
TUMAG Buc.
coresp.).

U

lan cel MarB 
atentă asiguM 
zonului în al 
ber, lată sul 
cesului. în I 
clubul dinari 
arbitraj, o I 
Florin SgriJ 
din nou în 1 
momentul cil 
tjl ți' forța I 
experiență el 
tul cuceririi* 1 *,, I 
Iul de câmpii 
sa ou succel 
competiții dJ 
cane „Cupa 1 
tltă în primii 
acum decisivi 
obținută ta I 
Hărldău. I

Firește, ecl 
o formație | 
mod sigur, I 
cu noua situ 
aceea îșl val 
pentru ca a 
nrilțl ani — I 
— să fie reJ 
ediție a cans 

în sfirșit, a 
tim evoluția J 
București. Cla 
locul 4, echld 
dorel Bădin a 
tă. Cu exced 
mal „vlrstnic 
drel Mîrza ș 
ceilalți compq 
nezl, dar și 
amintim ta 
Dorel Pop — 
șl Florin loan 
sto rtinescu s 
17. (I. Gavr

unde sare iepurele, la lungime 7 
Rezultate înregistrate luni: FE

MEI ; 200 m : L Gabriela Iones- 
cu (CAU) 23,0 — necord egalat, 
2. Chilia Șociănescu (Steaaza) 
23,4, 3. Nicoleta Lia (Doij) 23,5 — 
record de junioare, 4. Maria Sa- 
muingl (C-ta) 23,5 (ta serie N. 
Lazarciuc 23,6) ; 800 m : L Ad. 
Stancu (C-ta) 2:03,7, 2. Cr. Cojo- 
caru (Dj.) 2:07,8 (H.C. Flta Lovln
1-56,5,  Do-ina Beșliu 2:00,7, Maria 
Radu 2:01,8, EI. Tăriță 2:03,5) ; 
100 mg : 1. Mihaela Dumitrescu 
(Rapid) 13,4 (în serie 13,2), 2. Co
lina Tlirea (CAU) 14,2, 3. Rodiea 
RaHnea (Argeș) 14,5 ; 400 mg : 
L Doina Bădescu-Casian (Rapid) 
58,3, 2. Ana Mancu (Dj.) 58,7, 3. 
Gab. Banciu (Dj.) 61,6 ; înălțime : 
L Niculina Vasile (Din.) 1,80 m, 
2. Dnaga Crișan (Cluj) L65 m, 3. 
Mlhaeia Bălăziescu (Rapid) 1,65 
m ; suliță : L Eva Zorgo-Raduly 
(Cluj) 63,36 m, 2. Cristina Dobri- 
ncău (Ag.) 57,98 m, 3. Corina
Gîrbea (C-ța) 53,94 m ; 4X400 m : 
L Dolj 3:47 A 2. Metalul 3 S3,6, 3. 
CAU 3;53,9 ; BARBAȚI : 200 m : 
L H. Toboc (C-ța) 20,1, 2. CL Șu- 
șelescu (Din.) 21,1, - - — -
(CAU) “ * —
cescu

. . 3. G. Tudor
21,3; 800 m î L Em. Gre- 

(CAU) 1:51,2, 3. L. Șandor
(CAU) 1^1,5,. 3. L Strole (St)
1:51.5 ; 
(C-ța)

5000 m : L Die Floroiu
13:41,6, 2. M. Hatoș (Ra-

Ptd) 14:14,8, 3. G. Marko (St.)
14 08,0 (H.C. T. Bănișor 14:11,0) ;
400 mg : 1. D-tru lacob
52,1, 2. A. Tarbă (Mn.) 
” ~ ‘ (Dan.) 54,8 ;

C-tin Stalcu
C. Paitușiniscthl 
C. Stan (SL)

(CAU) 
53.0. 3. 
10 km 
(Rapid) 

(Met.) 
. , 43:58,2;

L Adr. Proteasa (St.) 
I, ». Gh. Lina (St.) 7,45 m. 
Costache (Din.) 7,45 m ;

Crăci un eseu 
(St.) 
(St.) 

Nagy 
(Din.)

1. Gh.
1747 m, 2. I. Nagy 
m, 3. S. Tfrlchițâ 
m ; disc : 1. Iosif
m, 2. I. Zomfiraciie _____
m, 3. M. Oprea (St.) 48,68 m;

— : 1. CAU 3:16,4, 2. Bi

în doui sâ 
„Criteriul^» 
pfcxnatul 
dat posibi^tat 
cern în iev±s 
bun tenisul fi

Această 
era Îmi 
pectiva 
intitulat

IN DIV

. . A. 
N. Pînitea 
marș : 1. 
42:12,8, 2. 
42:46,4, 3. 
lungime : 
7,47 m, 2.
3. V.____
greutate : 
(St.) — 
16.66 
15,96
63.58
57.58 __ ..
4X400 m : _ ____ _ __
name 3:17,9, 3. ciul 3:20,7.

Clasamentul după prima etapă : 
L Steaua 302,5 p (227,5 p la băr
bați +75 p la femei), 2. CAU
237 p (714+123), 3. Dîniamo 194,5 p 
(180,5+14), 4—5. Rapid 188,5 p
(77,5+109) șl Constanța 188,5 p 
(93,5+95), 6. Dolj 176,5 p (16,5+ 
150), 7. Argeș 126,5 p (38 + 88,5), 8. 
Metalul 108,5 p (69+39,5), 9. Cluj 
87.5 p (47,5+40).

Următoarea 
va avea toc 
29 iunie.

4—5.

etapă a cbmpetltiei 
la Pitești, la 28 șl

Romeo VILARA

uouă Qooosurs in/ter-Cu prilejul ____ _______ ______
național de Juniori desfășurat la 
Ruse, la oare aiu luat parte 
ooncurenițl din 9 țări, tinerii noș
tri atleți au avut o comportare 
remamrnMă Obțtntnd victoria tn 
« probe : Constantin Militam
2,12 m la înălțime, Laszlo Darvaș 
1:58,2 la 800 mșl 3:50,2 la 1500 m, 
Cornel Milaș 3:43,3 la 3000 m, Mo
nica Matei 1,79 m la înălțime șl 
Gabriela Coteț 5,96 m la lungime.

Cu toate căi 
numai trei etJ 
lerea campionJ 
handbal feminl 
să se clarified 
mal mult. Uni 
cert: Știința Bl 
in palmares c 
torte consecuti| 
portantă totrel 
trebări, firești 
competiție, nd 
răspunsul. De I 
cine se va mș 
și in 
este 
te greu ne iră 
fi cele două I 
anul viitor la..l

Socotim că I 
chestiune angal 
multe formații I 
mal mult de jl 
pețitoare !), Dlzl 
a ordinai part! 
au de disputat! 
cină ceva mai I 
tehnica și KulJ 
timp ce Prognd 
niversltatea Tin 
ales, TBROM J 
Cetește, mal aii 
nai de „cursă" 
Iernai. Pronosti] 
pe imposibil d 
pentru evitarea 
generat dintotd) 
te campionatele 
te. Handbalul, , 
nu va face exee

Dar ortrit d< 
lupta, este mai 
căm situații ca 
din sala Florea: 
dictate 28 de 
li zare, dintre 
TEROM, care a 
autul 50 nu tr 
eliminări I In . 
victoria echipe! 
oarecum facility 
tulul că handba 
ce au jucat ta 
e'zri la fel de 
prlge au avut h 
Confecția a pii 
după ce la pz 
mod surprineăt» 
meritat, precum 
unde Hidrotehn



T MAI EVIDENT 
'JRE DE TENIS 
ani) © Media de virstă la echipa
năjjîeaua - 16 qni I

I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I

a campioană Dinamo București (de la stingă 
ipta) : Florin Niță, Jean Bîrcu, Daniel Ioano- 
duard Pană, Dorian Antonescu, Andrei Dîrzu, 
?eșu, Laurențiu Bucur, Florin Segărceanu fi 
>ruZ Gheorghe Boaghe

Eoto : Marcel CANCIU (Arad)

Cu trei etape înainte de final

ZECE ECHIPE LUPTĂ PENTRU
EVITAREA RETROGRADĂRII

-eg ă tir ea 
îgul se- 

aer Ji
tia sue

de 
de

tis 
Be 
a făcut

sxact în 
- talen^ 
ml ae 
mo men- 
a titlu- 
trecerea 
cîtorva
(printre 

e amin- 
osindu-i 
victorie 

Dumitru

rămîne 
re, în 
sa greu 
ia! de 
Jucătorii 
deținută 
ă acum 
viitoarea

alegerea 
Florența Mihai pare 

a liderelor, 
tehnico-tac-

i amin- 
îis Club 
'©cut pe
de Tu- 

d treap- 
jucă-tori
ii (An- 
cătaru), 
sarte ti- 
îtați. Ii 
îrstelor:
iii Hnat 
ui Con- 
gață —

este replica feminină a Cupei 
Davis. Incepind din 19 mai, în 
Berlinul Occidental, echipa Ro
mâniei va Încerca din nou să 
se impună. Pe ce atuuri poate 
ea conta 1 Răspuns'îl la această 
întrebare l-am primit pe malul 
Mureșului.

In ciuda repetatului el aban
don în întrecerile individuale din 
țară, Virginia Ruzid a arătat, în 
partida de dublu (singura pe 
care a jucat-o), că este stăpină 
pe acele mijloace tehnice care îi 
permit să se mențină — iată, în 
al doilea an — printre primele 
10—15 jucătoare din lume. Tot 
mai bine evoluează Lucia Roma
nov, mai aspră în joc, cu ten
dință de variație în 
mișcărilor, 
secundanta firească 
datorită experienței __ ___ ____
ti.ee, dar rezistența ei limitată la 
un set și jumătate (conformă cu 
durata redusă a antrenamente
lor) îi împuținează șansele. In 
imediata apropiere se află două 
candidate; Maria Romanov, can
tonată încă, din păcate, intr-un 
joc demodat, pe linia de fund, 
și tânăra Nadia B coheres cu, ln- 
tr-un foarte promițător progres, 
care o promovează în postura 
singurei revelații autentice a se
zonului abia început. Dealtfel, 
în absența jucătoarelor numite 
mai sus (aflate la campionatele 
internaționale ale Italiei, la Pe
rugia) , timișorean  ca 
devine purtătoarea

iccesive, 
Ș^caon- 
e?Ti-e-au 
să tre- 

ire mai 
nesc. 
dorilor" 
h p-ers- 
național

Becher eseu 
speranțelor 

noastre la campionatele interna
ționale ale României, care 
desfășoară în Capitală.

Asaltul tot mal evident al 
nereții l-am mai subliniat, 
cronicile de La Arad, ară tind 
de pildă, Steaua — situată 
un merituos loc 3 .
tat cu o formație a cărei medie 
de virstă nu depășea 16 ani î 
Numai un asemenea fel de * 
munci în perspectivă poate asi
gura tenisului românesc o evo-

ti- 
în 

Că.
pe 

s-a prezen-

rămas - 
înche

gi A la 
în loc 

ică tot 
ru este 
înscrie 

ua 
>tă 
Ite 
21 
it

vlc- 
im- 
în- 
de 

încă 
știm

podium 

ire vor 
icipante 
1
ultimă 

mai 
practic: 
1 corn
et urare 
le mai 
o sar- 
Hidro- 

șov, în 
ția, U- 

mai 
c (su
im fi- 

plu in- 
aproa- 
Lupta 

ării a 
n toa- 
sbănul- 
eminin,

dentă revenire de formă, a con
dus și ea la pauză, smulgînd în 
cele din urmă mureșencelor un 
punct. De menționat victoria 
clară a studentelor timișorenee, 
și ele redresate parcă. In schimb, 
fără orizont și fără ambiție jo
cul echipei Constructorul Baia 
Mare, nu cu mult timp în urmă 
una din contracandidatele Știin
ței Bacău.

Ce ne vor rezerva ultimele trei 
etape ? Surprize sîntem siguri că 
da. Am dori însă să fie evitate 
duritățile 
arbitraj.

și erorile flagrante de

CLASAMENT

1. Știința Bc- 15 12 0 3 228-170 24 |
2. Mureșul 15 7 2 6 2L3-2U0 163. Constr. B.M. 15 7 2 6 182-186 16 1
4. Univ. Cj.-N. 15 7 2 6 192-212 16
5. Univ. Tim. 15 7 0 8 191-188 14 16. Rulim. Bv. 15 6 li 8 195-199 13
7. TEROM lași 15 6 1 8 206-222 U3 1
8. Hidirot. C-ța 15 5 3 7 187-188 13
9. Progresul 15 5 3 7 142-159 13 116. Confecția 15 4 4 7 174-176 12

ultimele

ar fi 
accep- 

minică, 
n fost

pena- 
pentru 
în ml- 
leeît 4 
ituație, 
a fost 
4r fap- 
reșten- 
ie. Jo

și a- 
., unde 
limită, 
cea în 
deplin 

Mureș, 
evi-

(ta)»
CONFEC- 

(a), „U“
(a).

★
lată programul pentru

3 etape al echipelor clasate de 
la locul 5 în jos: UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA cu „U“ Cluj- 
Napoca (d), Confecția (a), Știința 
Bacău (ti); RULMENTUL cu Mu
reșul (a), Progresul (d), Hidro
tehnica (a); TEROM cu Știința 
(a), Hidrotehnica (d), Construc
torul (a) ; HIDROTEHNICA cu 
Progresul (a), terom (a), Rul
mentul (d); PROGRESUL CU Hi
drotehnica (ti), Rulmentul 
„U“ Cluj-Napoca (d);
ȚIA cu Constructorul 
Timișoara (d), Mureșul

★
Rezultate din etapa \ 

„Cupei de primăvară*  
bal masculin (Divizia __
I: C.S.M. Borzești — Știința Ba
cău 17—30 (10—15); Dinamo Bra
șov — Dinamo București 25—27 
(9—13). Seria a n-a: Politehni
ca Timișoara — Gloria Arad 
27—23 (14—11); Independența Si
biu — H.C. Minaur Baia Mare 
14—21 (8—11). (Corespondenți: V.
Săsăranu, C. Gruia, C. Creții, I. 
Ionescu).

a Vi-a a 
la hand- 
A/. Seria

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Teoretic stat ta afara faptei 
pentru evitarea retrogradării 
doar echipele care au acumulat 
33 de puncte, ded cele care nu 
mai pot fi expuse jocului șanse
lor în ultimele trei etape. în a- 
cseastă situație s-ar afla ded pri
mele dnci echipe din clasament. 
(O notă nu prea bună pentru 
grosuă plutcoiĂuD.

Practic stat lipsite de griji 
Dinamo șl Politehnica Iași, care, 
totaMztad 32 de puncte șl avtad 
un golaveraj pozitiv, au întrunit 
baremul pe care H considerăm 
sutldent, ou specificația necesară 
a golaverajului mat bun. (Să mal 
menționăm, pentru a sublinia 
Încă o dată relativitatea clasa
mentului, că Dinamo, în cazul li
nei victorii la Bala Mare, păs
trează șanse resile d In lupta 
pentru un Joc în cupele euro
pene).

Rămîn ded în faptă 1*  echipe 
— cele clasate între Jocurile I șl 
17 — Gloria Buzin nematputtod 
modifica nimic.

Care ar fi ded șansele in 
grupul celor 16 T

CHIMIA (cc B ie puncte) e M 
ea practic salvată, ded golave
rajul negativ țmtaus Q ar mal 
lăsa un semn de tatretare teo
retic.

SPORT CLUB BACĂU fcu XL) 
are nevcăe de un punct, reaUza- 
QS dealtfel ta «le două mecfarl 
pe teren propriu, eu ASA. șl 
F.C. Argeș.

TjCJM. galați ta) are o si
tuație mal grea. Teoretic, cele 
două puncte probabdfte pe teren 
propriu, eu Gloria, ar putea să 
nu fie suOdeoCe. țtadnd seama 
de golaverajul slab (minus 11). 
Rămtae de văzut dacă gălățenll 
vor putea aduna un punct în jocu

I ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
I
I
I
I
I
I

• ETAPA A U-A. DIN DIVI
ZIA A va avea Joc dumtaăoă U 
mai. Ora de începere, asa cum 
s-a mai comunicat, 17.15.
• JOCURI INTERNAȚIONALE 

ALE SELECȚIONATEI DE Pat-S- 
PECTrvA. Formația de Juniori 
UD.FA tel a susținui, recent, 
două partide amicale eu echipa 
similară a Ungariei, înch etate cu 
următoarele rezultate: 8—«, Ia 
catișlneu-criș, șl I—a, ta Bekes- 
csaba.
• TURNEUL FINAL DE JU

NIORI, LA CLUJ-NAPOCA. Tur
neul final al campionatului re
publican de Juniori, ediția W7S/

REZULTATELE ETAPEI A 23-a ÎN DIVIZIA C

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

SERIA I
Ceahlăul Piatra Neamț — Dor

na Vatra Dornei ♦—1 C&—0), Me
talul Rădăuți — LM. Piatra 
Neamț S—0 (S-O), Foresta Fălti
ceni — Zimbrul Suceava >—0 
C&—0), Cetatea Tg. Neamț — Si
netul Bucecea 3—0 (2—0), Avîn-
tul T.C-M.M. Frasin — A~SJL 
Cîmpulung Moldovenesc 1—0 
(0—0), Cimentul Bdcaz — Crista
lul Dorohoi 0 0). Celuloza
Piatra Neamț — Laminorul Ro
man 2—3 Cl—1), Danubiana Ro
man — MetakH Botoșani fr—Q.

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XXHI-a: L CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 35 p (51—16), 
X Foresta Fălticeni 22 p (0—13),
3. Avlntul Frasin 20 p 0®—15) 
pe ultimele: 14. Zimbrul Sucea
va 18 p (30—38), 15. LM. P.
Neamț 16 p (31—49), 16. Danu
biana Roman M p (33—®).

SERIA ▲ H-a
C.SJd. Borzești —' Luceafărul 

AdJ-ud 3—0 C3-4), Textila Bu-
huși — Relonul Săvtaești-Rozixw
1— 0 01—0), Constructorul Iași —
Petrolul Moinești 2—2 (0—1), Le- 
tea Bacău — DEMAR Mărășești 
8—1 (3—0), Ruhnen.tr 11 Bîrlad —
Hușaaa Huși >—o (0-0), CLFJt. 
Pașcani — AJ5.A. Iași >—1 (3—1), 
Constructorul VashM — Minerul 
Oomăneștl 1—0 $1—4), NlcoKna
Iași — Partizanul Bacău 3—0 
G*-0).

Pe primele tocuri: L CJS.M.
BQBZEȘTI 39 p (57—7), 2. Con
structorul lași 29 p (49—26), 3.
Partizanul Bacău ® p (38—37), 4. 
C.F_R. Pașcani 37 p (35—-2B)... pe 
ultimele*  14. Hușana Huși 16 p 
(27—44) — s victorii, 15. Lucea
fărul Adjud 16 p C2S-4Z) — 7
victorii, 16. A.S.A. lași io p 
(15-53).

SERIA A m-a
F.N.C. Săhătenl — C.S.U. Ga

lați 1—3 (1—2), Chimia Brazi — 
Carpați Sinaia 3—1 02—0), Petro
lul Baicoi — Petrolul Berea 6—0 
(3—0), Prahova Ploiești — Dina
mo C.PJj. Focșani 2—1 (1—0),
Victoria Tecuci — Olimpia Rm. 
Sărat 2—0 (2—0), Oțelul Galați — 
Chimia Buzău 1—2 (0—1), Fores
ta Gugești — Carpați Neholu
2— 0 (1?—O), Ancora Galați — Ca- 
raimanul Bușteni 1—2 (0—2) — 
s-a jucat la Focșani.

Pe primele locuri: L C.S.U.
GALAȚI 36 p (57—18), 2. Praho
va Ploiești 29 p (39—25), 3. Di
namo Focșani 2T7 p (-40—32)... 15. 
Petrolul Bălcol 15 p (32—36), 16. 
Chimia Buzău 15 p (25—59). 

rile din deplasare (cu Sportul 
studențesc șl „U“ Cluj-Napoca).

JIUL, care are tot 30 de puncte, 
are șanse mai bune, deoarece 
susține două meciuri pe teren 
propriu (cu Politehnica Iași șl 
F.c. Baia Mare).

,,U“ CLUJ-NAPOCA ntai are un 
singur joc pe teren propriu, ded 
un total posibil de 31 de puncte 
șl un avantaj în golaverajul po
zitiv, de luat în considerație ta 
cazul in care marja de siguranță 
va fi de 31 de puncte, ceea ce 
pare puțin probabil.

POLITEHNICA TIMIȘOARA, CU 
29 de puncte, are perspectiva 
teoretică a patru puncte pe te
ren propriu (cu Chimia șl A.S.A.) 
șl avantajul unui golaveraj pe 
care meciul cu Steaua n-a Izbu
tit să-l compromită total.

F.C. OLT, tot cu 29 de puncte, 
■te o situație dificilă, cu două 
meciuri în deplasare (la Craiova 
șl Tg. Mureș). Avtad un golave
raj mai bun dedt al altor echipe 
amenințate (minus patru) oltenii 
au. totuși, nevoie de un punct 
(foarte greu de obttout) sau de 
un joc al sanseior, cu beneficiul 
golaverajului.

A.S.A. e ta aceeași atauație. dar 
meciurile ta deplasare par mal 
puțin dificCe (la Bacău șl Tfenl- 
voara).

CB. TtRGOVIȘTE (CT 17 de 
puncte) are • situație grea, eu 
tm joc ta deplasare (la Bata 
Mare) și două pe teren propriu 
(cu Steaua, angajată, tacă, ta 
fapta pentru titlu șl „Poli*  Timi
șoara).

OLIMPLA. SATU MARE se poa
te salva, teoretic, dstigînd toate 
cele trei jocuri. (Joacă In depla
sare la Buzău si la Iad. Iar a- 
casă — cu „U" Cluj-Napoca).

1980, se va desfășura la CSuj-Na
poca In perioada ta—ta mal. Vor 
participa câștigătoarele celor opt 
serii, care vor fi împărțite ta 
(tonii grupe. Echipele clasate pe 
primul Joc în aceste grupe își 
vor ~ disputa titlul ta ziua de K 
mal, meci programat în deschi
dere la finala Cupei României. 
Din cauza devansării fazei finale 
a campionatului, echipele fruntașe 
din ode opt serii vor susține 
jocurile din etapa a M-a miercuri 
14 mal. —

SERIA A rv-a
Granitul Babadag — I.M.U. 

Medgidia 0—1 (fr—0), Dacia Uni
rea Brăila — Victoria Țăndărei
2— 2 (1—0), Electrica Constanța
— Voința Constanța 2—0 (1—0),
Pescărușul Tilcea — Rapid Fe
tești 3—1 (1—fr), Ș-N. Brăila — 
Chimia Brăila 2—1 (2—0), Șoimii 
Cernavodă — Marina Mangalia 
4—1 (1—1), Unirea Eforie — A-
monil Slobozia 1—0 (1—0), Pro
gresul Isaccea — Chimpex Con
stanța 3—0 (2—0).

Pe primele tocuri: L LM.U.
MEDGEDLA 34 p (44—14), 2. A-
monil Slobozia 29 p (54—27), 3. 
Șoimii Cernavodă 26 p (39—W), 4. 
Pescărușul Tulcea 28 p (40—27) 
pe ultimele: 15. Unirea Eforie 
16 p (24—43), 16. Granitul Ba
badag 11 p (16—54).

SERIA A V-a
Automecanica București — Si

rena București 2—2 CL—1j), Dună
rea Călărași — Visează Bucu
rești 7—0 (5—0), Electronica
Bucirești — Viitorul Chirnogi
3— 1 (1—1), Automatica București
— Voința București 3—0 (2—0),
Abatorul București — T.M. Bucu
rești 3—1 (1—0), Tehnometal
București — Danubiana Bucu
rești fr—1 (fr—1), I,C.S.IJd. Bucu
rești — Flacăra roșie București 
0—fr, Ș^T. Oltenița — Luceafărul 
București 4—3 O-0), FEROM Ur- 
zijceni n-a jucat.

Pe primele locuri: 1. SIRENA 
33 p (39—15), 2. Automatica 32 p 
(3fr—18) — 14 victorii, 3. Dună
rea Călărași 32 p (38—17) — 13 
victorii... pe ultimele: 15 Viito
rul Chirnogi 18 p (19—31), 16. 
Vîscoza 12 p (22-55).

SERIA A Vl-a
ROVA Roșiori — Petrolul Tir- 

goviște 3—0 (0—0), I.O.B. Balș — 
Electionistul Curtea de Argeș 
2—1 (1—0), Petrolul Videle — Ci
mentul Fieni 3—1 (1—i), Recolta
Stoic ăneș ti — Sportul muncito
resc Caracal 2—1 (1—0), Metalul 
Mija — Petrol’ll Bolintin 2—0 
(1—0), Dinamo Alexandria —
I.P.C.  Slatina 1—0 (1—0), Pro
gresul Picioasa — Progresul Co
rabia 4—0 (3—0), Dacia Pitești — 
Constructorul Pitești 2—1 (2—0).

Pe primele locuri: 1. ROVA
ROȘIORI 35 p (47—16), 2. Meta
lul Mija 28 p (43—25),. 3. Progre
sul Pucioasa 27 p (32—16), 4. Pe
trolul Videle 27 p (28—20)... pe 
ultimele: 15. Petrolul Bolintin 17 
p (25—42), 16. Constructorul Pi
tești 13 p (22—47).

în etapele decisive

CEI MAI BUNI ARBITRI IN ARENĂ!
Campionatul refuză să dea 

„marile decizii*  înaintea ultime
lor etape. Și asta nu-i rău, pen
tru frumusețea întrecerii, pentru 
atracția exercitată asupra specta
torilor (vezi cifrele de prezente 
din etapa de duminică). Mai 
puțin complicată — dar încă po
sibilă de .^rirprize de ultim mo
ment*  — se arată lupta pentru 
titlu ; în schimb cea din subso
lul clasamentului arată ca o e^~ 
citație cu extrem de multe ne- 
ctmo6cute.

în asemenea condiții, fiecare 
joc capătă importanți $1 mai 
mare, efectele în clasament aie 
fiecărui rezultat prezintă $j ele 
o greutate aparte. Obligație deci, 
primordială, pentru F.R.F. de a 
asigura cele mai corecte, mai re
gulamentare condiții de disputa
re a partidelor din aceste ultime 
etape In care si sentința privind 
titlul și cea a retrogradării vor 
fi legate de o serie de întîlniri, nu 
de una-două. O primă și mare 
condiție o reprezintă DELEGA
REA CELOR MAI BUNI ARBITRI

DUPĂ APRIGUL JOC DE LA GALAȚI
Ața cum am subliniat In cro

nica meciului de la Galați, Uni- 
vertiiaiea Craiova a obținut o 
victorie meritată, cu care ți-a 
netezit drumul spre titlul de 
campioană. în sprijinul acestei 
afirmații vin multe din datele 
tehnice ale meciului : craiovenii 
au avut superioritatea în privința 
raportului ocaziilor de gol, a șu
turilor la și pe poartă, a lovitu
rilor de colț. Cu o mai mare 
concentrare la finalizarea contra
atacurilor lansate in repriza se
cundă, ei ar fi putut obține un 
avantaj mai clar, un succes net.

Fără a pune, deci, sub semnul 
îndoielii justețea victoriei lor, nu 
putem trece totuși cu vederea 
șansa pe care arbitrul Topan le-a 
acordat-o intr-un moment impor
tant din debutul partidei, cînd nu 
a dictat penalty la un fault (care 
nouă ni s-a părut clar) in careul 
echipei oaspe asupra fundașului 
gălățean Vlad. Nu știm dacă prin 
acest penalty s-ar fi schimbat 
soarta partidei, dar faza respec
tivă reclama lovitura de la 11 
metri.

în privința primului gol al cra- 
iovenilor, el nu poate fi contes
tat, chiar dacă a fost înscris 
după ce (potrivit ceasurilor 
noastre, ale celor din tribună) 
cele 45 de minute de joc se epui
zaseră. Trebuie să facem însă 
precizarea că arbitrul este suve
ran, că el este singurul în mă
sură să țină socoteala exactă a 
timpului de joc și să aprecieze

SERIA A VH-a
Minerul Lupend — Minerul Me

tru 1—o (1—0), Lotri Brezoi — 
Metalurgistul Sadu 3—0 (1—0),
Dunărea Calafat — Constructo
rul Tc. Ind Craiova 3—0 (2—0), 
C^SJM. Drdbeta Tr. Severin — 
Unirea Drobeta Tr. Severin 1—0 
(1—0), Progresul Bâilești — Chi
mistul Rm. Vîlcea 2—1 (2—0),
Dieraa Orșova — Gloria Streha- 
ia 2—2 (2—0), Electroputere. 'Cra
iova — C.F.R. Craiova 2—1 (0—0). 
Viitorul Drăgășani — Metalul 
Rovinari 0—0.

Pe primele tocuri: 1. MINERUL 
LUPENI 33 p (47—25), 2. Mine
rul Metru 31 p (61—23), 3. Elec
troputere Craiova 30 p (38—M)... 
pe ultimele: 15. Chimistul Rm. 
VTicea 16 p (12—36), 16. Gloria
Strehaia 16 p (25—50).

SERIA A Vin-a
Victoria Călan — CJ.R, Timi

șoara 0—0, C.PL Caransebeș — 
Minerii Vulcan 2—0 (0—0), Mi
nerul Deva — Gloria Reșița 5—1 
(2—1), Electromotor Timișoara — 
Explorări Deva 4—0 (1—0), Mi
nerul Ghelar — Metalul Bocșa
1— o (0—0), Minerul Oravița —
CT-R. Simeria 4—0 (2—0), Știin
ța Petroșani — Laminorul Nă
drag 6—1 (3—0), Vulturii textila
Lugoj — Metalul Oțelu Roșu 4—0 
O-O).

Pe primele locuri: 1. CJ'Jt. TI
MIȘOARA 36 p (46—1J), 2. Mi
nerul Deva 32 p (55—22), 3. Vul
turii Lugoj 28 p (38—2f7)... pe ul
timele: 15. Explorări Deva 16 p 
(23—43), 16. Știința Petroșani 11
p (34—52).

SERIA A IX-a
Armătura Zalău — Unirea Sln- 

nicolau 2—0 (1—0), Construcții
Electrometal Cluj-Napoca — U- 
nirea Oradea 2—0 (0—0), Oțelul
Or. dr. Petru Groza — Rapid 
Arad 2—1 (0—0), CJJÎ. Arad — 
Unirea Dej 5—0 (1—0), Victoria
Lneu — Minerul Șuncuiuș 3—0 
(1—0), Voința Oradea — Victoria 
Elcond Zalău 1—0 (0—0), Trico
lorul Beiuș — Unirea Tomnatic
2— 1 (2—0), Recolta Salonta —
Bihoreana Marghita 0—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. ARMA
TURA ZALAU 33 p (36—15), 2—3. 
Construcții Cluj-Napoca 31 p 
(32—18), Rapid Arad 31 p 
(35—zi)... pe ultimele: 16. Mine
rul Șuncuiuș 15 p (21—44), 16.
Unirea Oradea 13 p (19—34).

SERIA A X-a
Bradul Vișeu — C.I.L. Sighet 

1—3 (1—0), Victoria Cărei — Me

pe care îi avem, chiar dacă se 
calcă acele norme de regulament 
intern privind numărul de întîl
niri conduse de un „cavaler al 
fluierului**  sau altul. Nu poate fi 
admisă absența din arenă, pe ,.a- 
ceastă linie dreaptă*  a campio
natului, a unor arbitri ca N. Hai
nea (reținut de U.E.F.A. și pen
tru turneul finad al C.E.), C. Di- 
nulescu, i. igna, Fr. Coloși etc. 
— arbitri Care, în orice clasa
ment aii valorii generale, compe
tenței și corectitudinii — ar fi
gura în primele locuri. Or, în e- 
tapa de duminică, de pildă, nici 
unul dintre cei citați nu a fost 
delegat la centru. Iată de ce, 
credem oă organul de delegări al 
Colegiului de arbitri (care des
fășoară o amplă și dificilă mun
că, asta trebuie subliniat) nu tre
buie să lase pe tușă, în aceste 
ultime „runde"' ale campionatu
lui, pe nici unul dintre „judecă
torii în teren" care prezintă ga
ranții de competență, curaj în 
decizii, obiectivitate.

Eftimie 1ONESCU

dacă este sau nu nevoie de pre-' 
lungire. Duminică, arbitrul Topan. 
ar fi avut motive să prelungeas
că prima repriză pentru unele 
trageri de timp ale oaspeților, ca 
și pentru cîteva mici întreruperi. 
Dar el trebuia să avertizeze de 
aceasta măcar pe jucătorii celor 
două echipe. Așa cum dealtfel 
avea s-o facă în repriza secundă, 
cînd — în văzul tuturor — a a- 
nunțat prelungirea cu un minut. 
Dar dacă, fără a anunța nimic, 
a prelungit prima repriză cu a- 
proape două minute, în mod 
surprinzător repriza secundă a 
încheiat-o la tirn&, uitind proba
bil de semnul de prelungire fă
cut. Pentru un arbitru de talia 
lui V. Topan, aceste neglijențe 
ni se par de neînțeles.

Cîteva cuvinte se cuvine să 
spunem și asupra disciplinei de 
joc. în ciuda unor anumite pre
viziuni pesimiste, jocul de la 
Galați s-a desfășurat — în ge
neral — intr-o notă de sportivi
tate, la care au contribuit nu 
numai jucătorii în teren, ci și 
publicul. O notă discordantă a 
făcut-o, din nou, ca și in me
ciul tur de la Craiova, Bălăci, 
care l-a lovit pe Balaban, pri
mind pe drept cartonașul galben. 
De apreciat, în legătură cu acest 
fapt, măsura înlocuirii lui după 
pauză cu Irimescu, care a avut 
ca efect impulsionarea ofensivei 
oaspeților.

Constantin FIRÂNESCU

talul Cărei 2—2 (1—2), Minerul 
Băiuț — Minerul Ilba-.Șeini 2—O 
(1—0), Minerul Baia Sprie — He-, 
be Singeorz Băi 8—2 (3—0), Mi
nerul Rodna — Minerul Bălța
3—1 (1—0), CUPROM Baia Mare
— Simared Baia Mare 1—0 (1—0),
Lăpușul Tg. Lăpuș — Foresta 
Bistrița 1—0 (1—0), Silvicultorul
Maier u — Oașul Negrești 2—1 
(0-0).

Pe primele locuri; 1. C.I.L. SI- 
GHET 35 p (71—19), '2. Victoria 
Cărei 34 p (42—21), 3. Minerul 
Baia Sprie 27 p (58—37)... pe ul
timele: 13. Simared Baia Mare 
20 p (30—37), 14. Silvicultorul
Maieru 20 p (27—43) — 9 victorii, 
16. Lăpușul Tg. Lăpuș 20 p 
(23—39) — 8 victorii, 16. Hebe 
Singeorz 19 p (27—53).

SERIA A Xl-a
Avînitul Reghin — Metalul Aiud 

1—1 (0—0), Sticla Arieșul Turda
— Sticla Tîrnăveni 4—1 (3—0)r 
C.P.L. Sebeș — Auto mecanica 
Mediaș 0—0, Faianța Sighișoara
— Mureșul Luduș 0—1 (0—1),
C.I.L. Blaj — Oțelul Reghin 1—0 
(1—0), Construcții Sibia — Me
talul Sighișoara 1—0 (1—0), Me
talul Copșa Mică — IMIX Agnita 
0—0, Vitrometan Mediaș — I.P.A. 
Sibiu 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
AIUD 35 p (64—18), 2. Metalul
Sighișoara 29 p (43—18), 3. Sticla 
Turda 28 p (48—36)... pe ultimele: 
16. sticla Tîrnăveni 19 p (30—42), 
16. Faianța Sighișoara 4 p (14—61).

SERIA A Xh-a
Oltul Sf. Gheorghe — Progresul 

Odorhei 1—0 (0—0), Metrom Bra
șov — C.S.U. Brașov 0—0, Mi
nerul Baraolt — Chimia Or. Vic
toria 3—0 (0—0), Mureșul Toplița
— Minerul Bălan 1—0 (1—0), Me
talul Tg. Secuiesc — Carpați Co- 
vasna 1—0 (1—0), Tractorul
Miercurea Ciuc — Torpedo Zăr- 
nești 0—0, Măgura-Mobila Codi ea
— Carpați Brașov 1—0 (0—0), Uti
lajul Făgăraș — Precizia Săcele 
fr—3, Utilajul fiind exclusă din 
campionat.

Pe primele locuri: 1. OLTUL 
SF. GHEORGHE 36 p (44—15), 2. 
Mureșul Toplița 30 p (39—25), 3. 
Progresul Odorhei 28 p (38—12)... 
pe ultimele: 14. CJS.U. Brașov 
17 p (23—37), 15. Carpați Co vas na 
13 p (13—51).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

Ruhnen.tr


MIRCEA ROMAȘCANU DOMINĂ
AUTORITAR „CURSA MUNȚILOR"

SINAIA, 5 (prin telefon). Mir
cea Romașcanu a devenit un 
mare ambițios, nxai însetat de 
victorii acum, la maturitate, de- 
cît în tinerefe. Constatarea aceas
ta, făcută în martie pe litonal, 
în „Cupa F.R.C.“, și-a găsit con
firmarea in disputele din aprilie, 
găzduite de R.F. Germania și 
Italia, devenind în „Cursa Mun
ților'* o certitudine. Sîmbătă, la 
debutul competiției, a inițiat e- 
vadarea finală, duminică, în eta
pa a doua, a forțat, pe urcuș cu 
talentul său de grimpeur cuce
rind trico-ul galben, pentru ca azi, 
în a treia secvență a întrecerii, 
disputată pe ruta Sinaia — Pre
deal — Săcele — borna km 160 
— Predeal — Sinaia, 110 km, el 
să fie regizorul principal, t-erml- 
nînd solitar etapa cu un avans 
de 2 minute și 15 secunde ! Ad
mirabila sa prestație este de bun 
augur pentru apropiata Cursă a 
Păcii în care, putem spera, va 
juca un rol de frunte.

Cursa de luni dimineață a fo6t 
cînd mohorâtă, când strălucitoare, 
ca șl vremea capricioasă de add, 
pe Valea Prahovei. înainte de 
Predeal, Andrei Antal (CIBO 
Brașov) și Ilie Butaru (Dinam-o) 
pornesc într-o aventură pe care 
caravana o privește cu z îmbete 
îngăduitoare. Cei doi profită de 
această îngăduință și acumulează 
du hărnicie o zestre care la 
punctul de întoarcere ajunge la 
3 minute și 30 secunde. Fie pen
tru că plutonul se îngrijorează 
de această turnură neplăcută, fie

GALĂ INTERNAȚIONALĂ

DE BOX LA GALAȚI
Zilele trecute, Sala sporturi

lor din Galați a găzduit intîl- 
nirea internațională amicală de 
box dintre Box Club Galați și 
o selecționată a Iranului. După 
partide interesante, urmărite 
cu deosebit interes, gazdele au 
repurtat victoria cu 5—3. Iată 
rezultatele înregistrate : semi- 
muscă : P. Arogeanu b.p. M. 
Ranjbar ; muscă : S. Petrescu 
b.p. T. Hossalni, I. Cernat p. p. 
S. Hossaini ; cocoș ; G. Rusu 
b.p. N. Bahmanyar ; pană : P. 
Roșea p. p. E. Shaiki ; ușoară : 
M. Glogojanu p. p. H. Sahbai ; 
mijlocie : S. Tirîlă b. p. E. 
Ciangall ; semigrea : C. Chiracu 
b. p. A. Asadi.

Gh. ARSENIE — coresp.

VOLEIBALIȘTII ROMANI LA A DOUA 
VICTORIE ÎN „CUPA VOLAN"

In tradiționalul turneu inter
național masculin de volei do
tat cu „Cupa Volan", care se 
desfășoară la Szekesfehervar 
(Ungaria), reprezentativa Româ
niei a obținut o nouă victorie, 
întrecînd cu 3—0 (5, 13, 11) pe 
cea a Iugoslaviei, una dintre e- 
chipele europene care s-au re
marcat puternic în ultima vre
me, medaliată cu bronz la C.E.

Turneul de baschet feminin pentru calificarea la J. 0.

DEBUT NEFAVORABIL: ROMÂNIA - ITALIA 56-63
VARNA, 5 (prin telefon). 22 de 

reprezentative de baschet din 6 
continente și-au început luni dis
puta pentru calificarea la Jocu
rile Olimpice. Deplasînd cele 
mai bune loturi, după pregătiri 
intense efectuate în vederea a- 
cestii important eveniment spor
tiv, participantele . anunță din 
prima zi o luptă captivantă pen
tru primele 5 locuri în clasa
ment, cele care aduc calificarea 
la întrecerile de la Moscova. Se
lecționata țării noastre face par
te din grupa preliminară F, a- 
lături de echipele Canadei, R.F. 
Germania și Italiei, formînd, du
pă opinia multor tehnicieni a- 
flați aici, cea mai echilibrată se
ric, al cărei clasament final va 
fi decis numai după ultimele 
partide și poate chiar la coșave- 
raj.

Din păcate, formația română a 
avut un debut nefavorabil în 
fața baschetbalistelor italience 
care, la capătul unui meci aprig 
disputat, au cîștigat cu 63—56 
(39—34). începutul întîlnirâi a a- 
parținut reprezentantelor noastre 
care, prin intercepții repetate, 
urmate de contraatacuri, precum 
și prin aruncări precise de la 
semidistanță (în care s-a re
marcat Maria Roșianu), au con
dus la -un moment dat cu 12 
puncte (23—16, în min. 15). A 
fost suficient însă ca echipa Ita
liei să schimbe sistemul de apă
rare (de Ia „om la om“ a trecut 
la zonă), pentru ca acțiunile 
ofensive ale totalul român să 
fie stopate. Adversarele au refă

pentru că tandemul șl-a consu
mat resursele de energie. cert 
este că pe drumul de întoarcere 
distanta descrește vertiginos. Cînd 
se intră pe serpentinele abrupte 
ale Timișului, Mircea Romașcanu 
sponitează și pornește în urmă
rirea fugarilor. Nu-i trebuie mult 
să-i ajungă, dar nu acesta ti 
fusese țelul principal, așa că se 
detașează fără a-i privi. Kilome
tru cu kilometru el învinge tot 
mai evident plutonul următor 
oare i-a încorporat pe aventu
rieri, trece primufl la punctul de 
cățărate din Predeal (45 de se
cunde avans) șl plonjează teme
rar spre Sinaia. Urmăritori aprigi 
devin cehoslovacii șl rutierii din 
R.D Germană, dar dinamovistU. 
munți la număr și valoroși, le 
dejoacă Inițiativele, protejindu-1 
pe liderul lor. Mircea sosește In 
Sinaia după ce s-a luptat cu o 
puternică aversă de ploaie, sin
gur, onorîndu-șl tricoul galben șl 
asigurîndu-și practic o victorie 
pe care numai ghinionul i-ar pu
tea-o răpi. Clasamentul etapei : 
1. Mircea Romașcanu (Dinamo) 
2h47:15 ; 2. Holger Kidkeritz (Dy
namo Berlin) la 2:15 ; 3, Nicoiae 
Savu (Dinamo) ; 4. Costică Boc
eau (Steaua) ; 5. ion VlntllA (Pe
trolul) ; 6. Hans Matern (Dynamo 
Berlin) ; 7, Marian Mărgineanu 
(C.S. Brăila) ; 8. Comei Nicoiae 
(Dinamo); 9. Richard Mraz (Ruda 
Hvezda risen) ; 10. Valentin Ma
rin (Dinamo) — același timp.

După trei etape, in clasamentul 
general individual conduce Mircea 
Romașcanu cu 8h5’:15, urmat de 
Holger Kickecitz la 3:10 M de 
Cornel Nicoiae la 3:15. Ordinea la 
echipe este : Dinamo I 26h45:49, 
urmată de Dinamo n la 2:41 șl 
de Petrolul la 9:41.

Ultima etapă, marți, pe ruta: 
Sinaia — Predeal — Sinaia — 
București.

Hristache NAUM

RUTIERII ROMÂNI S.AU REMARCAT

IN ÎNTRECERILE DIN ITALIA
Timp de 7 zile, echipa de ci

clism a României a participat 
la două mari competiții desfă
șurate în Italia. Prima dintre 
ele, „Premiul Eliberării", s-a 
disputat Ia 25 aprilie pe un cir
cuit în Roma. Au participat 269 
de concurenți din 20 de țări. 
Cîștigată de Marco Cattaneo, 
întrecerea a prilejuit evidenție
rea lui Teodor Vasile, partici
pant la mai multe acțiuni te- 

din toamna trecută, calificată 
pentru turneul final olimpic ’80. 
în celelalte partide : Polonia — 
Bulgaria 3—0 (9, 4, 8) și Unga
ria — R. D. Germană 3—1 (4, 
8, —13, 11). în clasament : 1. 
România 4 p (setaveraj 6 : 1), 
2. Polonia 4 p (6:2), 3. Ungaria 
3 p (5:4), 4. Iugoslavia 3 p 
(3:3), 5. Bulgaria 2 p (1:6), 6. 
R. D. Germană 2 p (1:6).

cut din handicap, au egalat și 
au ajuns să conducă chiar cu 
48—38. Echipa Italiei a continuat 
să aplice zona și în repriza se
cundă, incomodând vădit efor
turile de a înscrie ale baschet
balistelor românce. Totuși, dato
rită apărării agresive, echipa 
noastră a izbutit să reducă din 
diferență pină la 3 puncte (54— 
57 șl 56—59), insuficient insă pen
tru a răsturna rez’iltatul pentru 
că jucătoarele cu talie înaltă 
(Mariana Bădinici, Ș te fanta Borș, 
Doina Prăzaru-Mate și Rodica 
Goian) nu au reușit să se infil
treze sub panou, iar celelalte nu 
au obținut poziții favorabile de 
aruncare la coș. Doar Nina 
Ciiiraleu a avut o prestație bună, 
înscriind în această repriză 16 
din cele 22 de puncte ale echipei 
noastre din arincări de la dis- 
stanță dar și prin pătrunderi sub 
panou (adică tocmai ce ar fi tre
buit să facă jucătoarele înalte). 
Pe lingă slaba comportare a ju
cătoarelor amintite, mai mențio
năm și o altă greșeală; insistența 
cu care a fost menținută în te
ren Elena Filip, ale cărei ratări 
nu-i mai justificau de la un 
moment dat prezența. Lupta pen
tru calificare rămîne însă des
chisă iar șansele lotului român 
depind numai de evoluția pe care 
o va avea în jocurile cu R.F G 
(marți) și cu Canada (miercuri 
Au înscris : Chiraleu 16. Bldîn r’ 
14, Roșianu 12, Bălaș 6. Borș 6 
Pali 2, respectiv Gorlin 17. R
14, Piancastelli 8. Grossi 6. S’n- 
don 10, Faccin 2, BoistroccM ?

FRANCE PRESSE

„GIMNASTA ROMÂNCĂ 
ECATtRINA SZABO

A ELECTRIZAT POBLICOL"
PARIS, 5 (Agerpres). — Co- 

mentînd campionatele europene 
de gimnastică pentru juniori, 
agenția „France Presse" scrie, 
printre altele : „Cei peste 10 000 
de spectatori prezenți in tribu
nele sălii „Gerland" din Lyon 
au asistat duminică seara la 
consacrarea în arena interna
țională a tinerei gimnaste 
românce Ecaterina Szabo, câș
tigătoare a patru medalii de 
aur. Ea a „electrizat" publicul 
prin exercițiile sale de o reală 
dificultate, prezentate cu multă 
siguranță și precizie".

MAGDALENA CHEZAN Șl 
IN TURNEUL FINAL AL

Tradiționalul concurs inter
național de floretă fete dotat 
cu „Trofeul Jeanty", care a 
reunit, anul acesta, în sala 
„Pierre de Coubertin" din Pa
ris. peste 150 de sportive, a re
venit, în mod surprinzător, tră
gătoarei Anna Sparaciari (Ita
lia), după un asalt de baraj cu 
una dintre favorite, sovietica 
Elena Belova (5—4).

De subliniat faptul că două 
dintre reprezentantele țării 
noastre, Magdalena Chezan și 
Suzana Ardeleanu, au reușit să 
intre in turneul final.

Clasamentul finalei : 1. Anna

merare și clasat în final pe lo
cul 11 A doua competiție, 
„Turul Regiunilor", a avut loc 
între 26 aprilie și 1 mai, pro- 
gramînd 9 etape (974 km). Au 
fost prezenți 120 de alergători 
din 19 țări. Rutierii români 
s-au aflat — așa cum ne de
clară antrenorul Vasile Selejan 
— adesea printre animatorii 
cursei, ocupînd locuri fruntașe 
în finalurile etapelor. Nicoiae 
Savu s-a clasat al 3-lea, iar 
Teodor Vasile al 5-lea în etapa 
I (circuit la Rieti, 38 km), 
Teodor Vasile a sosit al 9-lea 
în etapa a IV-a (Ancona — 
Cesena, 135 km), Mircea Ro
mașcanu a ocupat locul 9 în 
etapa a Vl-a (Cesena — Prato, 
175 km ; două cățărări de cat 
I !), pentru ca în penultima e- 
tapă (a VlII-a, Grosetto — 
Civita Vecchia, 111 km) Mircea 
Romașcanu să sosească al 3-lea, 
iar Teodor Vasile al 10-lea. 
„Turul Regiunilor" a fost cîști
gat de italianul Alberto Minetti 
cu timpul de 23 h 55:03 (medie 
orară 40,729 km), Mircea Ro
mașcanu clasîndu-se al 13-lea 
la 12:27.

și Vergano 4. Au arbitrat foarte 
bine B. Sytov (S.U.A.) și J. 
Cuelio (Brazilia). Alte rezultate: 
grupa F : Canada — R.F.G.
56—53 (31—23) ; grupa C : Coreea 
de Sud — Mexic 70—54 (46—28), 
Iugoslavia — Anglia 64—56 (36— 
22) ; grupa D • Brazilia — Irlan
da 84—72 (44—40), Cehoslovacia — 
Franța 69—60 (39—24).

D. STANCULESCU

ATLETISM > La Halle, Sieg
fried Stark a realizat 8 480 p la 
decatlon (record al R.D. Germa
ne) la 18 p de recordul european 
al lui Guido Kratschmer. La 
pentatlon, Ramona Neubert a to
talizat 4 718 p. • La Houston. 
Renal do Nehemiah a alergat 
110 mg in 13,32, iar Rudy Lava- 
rity a fost cronometrat în 10,04 
pe 100 m. Alte ezultarte: 3 000 m — 
Steve Ove» 7:52,44. prăjină — 
Mike Tully 5.54, triplu — James 
Butts 16,62. suliță — Bill Roggy 
86 86 m. 400 m (f) — Rosalyn
Bryant 52.76

AUTO • ..Marele Premiu" al 
Belgiei (F 1), de pe circuitul de 
la Zolder. a fost cîștigat de fran
cezul Didier Pironi („Ligier"). 
care a acoperit 306,864 km in 
!h3«:46 51 (medie orară de 186,402 
km». Tr-aru urm art australianul 
V-m ->si argentinianul Car- 

(ambii pe 
w ' - în clasamentul gene-

dnnA 5 c’irse. conduce Rend

Sunday Irish Press

„A FOST 0 SPLENDIDĂ VICTORIE 
PENTRU RUGBYUL ROMÂNESC*

„Leinster a fost surprinsă" 
— așa titrează „Sunday Irish 
Press* din Dublin cronica me
ciului, disputat sîmbătă între 
Selecționata de sud a Româ
niei și reprezentativa provin
ciei irlandeze Leinster. Trimi
sul special al ziarului, David 
Walsh, scrie printre altele : „A 
fost o splendidă victorie pen
tru rugbyul românesc, istorică 
prin mesajul său simplu : ro
mânii nn pot fl tratați nicio
dată ca o națiune oarecare în 
rugby. Această zi le-a aparți
nut ; linia a treia și mijlocașul 
lor la grămadă jucind extrem 
de bine» Afirmarea rugbyului 
românesc continuă !“.

SUZANA ARDELEANU 
„TROFEULUI JEANTY“
Sparaciari (Italia) 4 v.d.b., 2.
Elena Belova (U.R.S.S.) 4
v.d.K, 2. Ingrid Losert (R.F.G.) 
3 v„ 4. Mandy Dick (R.D.G.), 
3 v., 5. Magdalena Chezan
(România) 1 v., 6. Suzana Ar
deleana (România) 1 v.

Celelalte floretiste ale țării 
noastre (Marcela Moldovan, 
Viorica Țurcan șl Aurora Dan) 
au rămas In preliminarii și eli
minări directe.

BALCANIADA
S-a încheiat proba de talere 

aruncata din șanț din cadrul 
Balcaniadei ce se desfășoară 
la Atena. Titlul de campion 
balcanic a revenit, pentru a 
doua oară consecutiv, trăgăto
rului grec Komoutos, cu 189/200 
de talere doborîte. Tlnărul nos
tru reprezentant Grigore To- 
moioagă a avut o comportare 
bună doar pînâ la penultima 
serie de 25 de talere, cînd nu 
s-a mai concentrat îndeajuns 
și a doborît numai 20 de ținte. 
In aceste condiții, Tamoioagă a 
intrat în baraj cu bulgarul Ha- 
nev, întrucit ambii totalizaseră 
188 t Depășit de miza întrece
rii, reprezentantul nostru a 
cedat cu 21—25 t și a ocupat, 
în final, locul 3 al clasamen
tului individual. Ceilalți sportivi 
români au ocupat următoarele 
locuri : 11. L Stamate 172 t, 12. 
V. Antonescu 170 t Clasamen
tul pe echipe se prezintă ast
fel : 1. Bulgaria 537 t, 2. Gre-

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
UNGARIA (et. 2S): Vasas —

Ferencvaroe 1—a; M.TJC. — GyiJr 
0—0; Ilonved — UJpestl Doesa 
5—0 I Clasament : 1. Honved — 
37 p; 2. Videoton — 33 p, 3. Fe- 
rencvaros — Mp.

BULGARIA (et. 2&): Levskl
Spartak — Ttraovo »—0; T.S.K.A.
— Trakia Plovdiv 3—1; Spartak
— Slavia Solia 1—#. Clasament:
1. Ț.S.K.A. — 40 p; 2. Slavi* — 
35 p; 3. Levskl Spartak — 31 p.

R.D. GERMANA (et. 25): Riesa
— A.U.E. 4—0; F.C. Kart Marx 
Siadt — F.C. Magdeburg 3—0; 
Dynamo Dresda — Chesnie Leip
zig 4—0; Union Berlin — Dyna
mo Berlin 0—5; Rot-welss Erfurt
— Jena 0—1. Clasament: 1. Dy
namo Dresda — 43 p; 2. Dyna
mo Berlin — 41 p; 3. Jena — 
31 p.

FRANȚA (et. 35): Nlmes — St. 
Etienne 0—1; Valenciennes — 
Strasbourg 1—1; Marsilia — So- 
chaux 1—1; Angers — Nantes 
0—1. Clasament- 1. Nantes — 
51 p; 2. Socbadx — 90 p; 3. St. 
Etienne — SO p.

Arnoux (Fnaoțai, ou 21 p, urmat 
de Alan Jones — Mp.

CICLISM • Turui Spaniei (eta
pa a 12-a) a fost cîștigat La 
sprint de belgianul Etienne de 
Wilde (134 km în 3h21:15). Spa
niolul Faustino Ruperez se men
ține pe primufl loc în clasamen
tul general.

HANDBAL • La Mdnchen, în 
meciul pentru „Supercupa Euro-

TELEX
pa" (masculin) T.V. Grosswall
stadt a dispus de Cal pisa Ali
cante cu 19—15 (7—8).

POLO • A luat sfiinșit turneul 
preolimpic de la Sofia. CLasarte 
în ordine pe primele 5 locuri, 
echipele Spaniei, Australiei, Cu
bei, Olandei și Greciei au obținut 
calificarea pentru J.O. de la 
Moscova.

La rîndul său, „Sunday 
Independent" publică, sub 
semnătura lui Kiernan Rooney, 
un comentariu, din care reți
nem : „Selecționata de sud a 
României a cîștigat datorită a- 
daptării mai bune la condițiile 
atmosferice și de teren. Splen
dida viteză și excelentul joc în 
grămezile deschise au fost de
terminante în stabilirea victoriei. 
In tușă, Mike GibsorF a întîl- 
nit săritori adverși de înaltă 
clasă". Se amintește de aseme
nea, că Leinster este campioa
na celor patru provincii irlan
deze, avînd și o victorie foarte 
sugestivă : 21—0 cu binecunos
cuta echipă galeză Llanelli !

Iată, prin urmare, aprecieri 
măgulitoare asupra jocului 
practicat sîmbătă de selecționa
ta română. Declarația căpitanu
lui reprezentativei Irlandei, 
Fergus Slattery (de 45 de ori 
internațional A), este și ea foar
te semnificativă : „Românii au 
jucat foarte bine tactic, au fost 
excelenji in tușă, prompți in 
grămezile spontane, linia de 
treisferturi adueîndu-și un im
portant aport în obținerea vic
toriei. Felicitări !“.

Rămîne ca Selecționata Con
stanței — ai cărei oaspeți sint 
de duminică sportivii irlandezi 
— să confirme frumoasele a- 
precieri la adresa rugbyului 
românesf, în meciul programat 
mîine, începînd de la ora 15.

DE TALERE
cia 533 t, 3. România 533 t, 4. 
Turcia 497 t.

La categoria juniorilor, L 
Mîndreanu s-a clasat pe locul 2, 
cu 126/150 t

Astăzi încep întrecerile de ta
lere aruncate din turn.

UN MARȘ PE 0 DISTANȚĂ 
DE 200 KM. IN 22 DE ORE!
LUXEMBURG (Agerpres). Atle

tul italian Nino Dalmazi a cîști
gat competiția internațională de 
marș de la Diekerech care a mă
surat 200 km 1 El a realizat pe 
această distanță timpul de 22h 
23:41, fiind urmat in clasamentul 
general de francezii Maurice 
Chantmartin — 22h 57-44 și Gil
bert Fourier — 23h 25:05. Cunos
cutul campion Josy Simon învin
gător de patru ori în celebra 
cursă de marș Strasbourg — Pa
ris s-a clasat pe locul 10 din cei 
13 concurenți care au încheiat 
competiția.

ELVEȚIA (et. 23): Lausanne — 
Young Boys Berna 3—1; St. Gall 
— F.C. Basel 3—0; Neuchatel — 
Grasshoppers Zurich 0—3; Lu
cerna — Servette Geneva 1—L 
Clasament; 1. Servette — 34 p;
2. Grasshoppers — 31 p; 3. F.C. 
Basel — 31 p.

SPANIA (at. 32): C.F. Barce
lona — Vallee ano 2—1; Zaragoza 
— Athletic Bilbao 1—0; Real Ma
drid — Atletico Madrid 4—0; 
Real Sociedad — Malaga 3—1; 
Gijon — Es panel 2—0. Clasament: 
1. Real Sociedad — 50 p; 2. Real 
Madrid — 49 p; 3. Gijon — 37 p.

TURNEUL ECHIPEI ARGENTINEI 
ÎN EUROPA

Echipa Argentinei, deținătoarea 
titlului mondial, va întreprindă 
in luna mai un turneu In Euro
pa. In primul meci, fotbaliștii ar
gentinieni vor întîlni, la 7 mat. pe 
stadionul „Wembley" din Lon
dra, selecționata Angliei, urmind 
ca in continuare să joace cu for
mațiile Irlandei (16 mal. la Du
blin) și Austriei (21 mai, la 
Viena).

RUGBY • La Hamovra, în 
med pentru C.E. (gr. B) : R.F. 
Germana — Iugoslavia 6—6 (3—0).

ȘAH • Ultima partidă a me
ciului dintre Portisch și Spasski 
pentru turneul candidaților la 
titlul mondial s-a încheiat remiză 
după 77 de mutări. După 14 par
tide mediul s-a terminat la ega- 
litate : 7—7. Conform regulamen
tului, pentru finale s-a calificat 
Lajos Portisch (Ungaria) — care 
a cîștigat o partidă cu piesele 
negre — și în semifinale îl va 
întîlnl pe Robert Hubner (R.F.G.)

TENIS • Turneul de la Dakar 
a fost cîștigat de francezul 
Noah, care a dispus în finală cu 
6—3, 6—1 de americanul Gullik- 
son. Pentru locul 3 : Hie Năstase 
— Okker 1—6. 6—3. 6—1.

VOLEI • „Cuipa Primăverii*' 
(m) s-a încheiat la Russelsheim 
cu victoria surprinzătoare a echi
pei Greciei, care a întrecut în 
finală cu scorul de 3—1 pe cea 
a Fnanțed.
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