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VIZITA TOVARĂȘULUI 
TODOR JIVKOV

La Cluj-Napoca și Sinaia, ambianță 
entuziastă, care releva cu pregnanță 
trăinicia și profunzimea relațiilor 

romăno-bulgare
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, ți 
tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Liudmila 
Jivkova au făcut o vizită, tn 
cursul zilei de joi, în munici
piul Cluj-Napoca.

La această vizită au luat 
parte tovarășii Ilie Verdeț și 
Stanko Todorov, alte persoane 
oficiale române și bulgare.

La plecarea spre Cluj-Napo
ca, pe aeroportul Otopeni m 
aflau membri și membri su
pleant! ai Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.IL, 
membri ai guvernului, alte per
soane oficiale.

Populația municipiului Cluj- 
Napoca — puternic centru in
dustrial, străveche vatră de cul
tură și civilizație românească 
— a făcut tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, to
varășelor Elena Ceaușescu și 
Liudmila Jivkova, o primire 
caldă și entuziastă. Asemeni 
întregului nostru popor, oamo- 
nii muncii, de pe aceste melea
guri — români, maghiari și de 
alte naționalități — au dat ex
presie bucuriei de a-i avea ca 
oaspeți dragi, și-au manifestai 
satisfacția pentru noul dialog 
la nivel inalt româno-bulgar, 
menit să înscrie o nouă și stră
lucită pagină în cronica rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

Aeroportul Someșeni — unde 
a avut loc ceremonia sosirii în 

municipiul Cluj-Napoca — este 
împodobit sărbătorește.

In întimpinarea inalților oas
peți au venit mii de oameni 
ai muncii din unitățile econo
mice și social-cult urale ale mu
nicipiului, precum și din co
munele și satele învecinate-

Coloana oficială de mașini 
s-a îndreptat apoi spre partea 
de nord a municipiului, in noua 
zonă industrială, unul din o- 
biectivele înscrise in programul 
vizitei.

De-a lungul întregului traseu, 
pe largile artere de circulație 
ale municipiului, zeci de mii de 
cetățeni ai municipiului, tineri 
și virstnici, femei și bărbați, 
români, maghiari și germani, 
mulți dintre ei purtînd portrete 
ale tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov. stegulețe 
române și bulgare, conferă en
tuziastei primiri pe care o fac 
oaspeților, caracteristicile unei 
mari și frumoase sărbători 
populare.

Din mașina deschisă, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov răspund cu bucu
rie ovațiilor și uralelor mulți
mii.

Vizita la Cluj-Napoca începe 
in zona industrială Someș- 
Nord, unde la indicația secre 
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-au înălțat modeme întreprin
deri producătoare de utilaje și 
instalații.

Următorul obiectiv al vizitei 
l-a constituit Facultatea de 
mecanică a Institutului poli
tehnic din Cluj-Napoca, puter- 
nic și vechi centru al invăță- 
mîntului românesc, unul din

(Continuare în vag. a 4-a)

Campionatele internaționale de lupte ale României

SPORTIVI
începind de azi (ora 10,30), 

timp de trei zile, sala de atle
tism a complexului sportiv .23 
August* din Capitală găzdu
iește campionatele internațio
nale de lupte ale României, 
oompetiție care reunește apro
ximativ 240 de concurenți din 
11 țări: Bulgaria, Canada, 
Cehoslovacia, Cuba, R. F. Ger
mania, Irak, Iugoslavia, Polo
nia, Ungaria, U.ILS.S. și 
România.

Concursul se desfășoară, con
comitent, la ambele stiluri și 
arbitrajele vor fi asigurate, la 
afară de purtătorii ecusonului 
F.LL.A. din țara noastră, de o 
serie de reputați oficiali de 
peste hotare, ca Drosos Poll- 
doros (Grecia), Odwald Sven- 
son (Norvegia), Kados Iovano- 
viei (Iugoslavia), Lassi Toivola 
(Finlanda) etc.

Turneul de la București re
prezintă o întrecere foarte im
portantă, un moment de veri
ficare a stadiului de pregătire 
a luptătorilor fruntași, acum, 
cu numai o lună și jumătate 
Înaintea Jocurilor Olimpice de 
la Moscova. Acesta este și mo
tivul pentru care tehnicienii 
români ii vor introduce in con
curs pe cei mai valoroși -spor
tivi ai noștri susceptibili de a 
face parte din echipele pentru

DIN 11 ȚĂRI
J.O. Dintre ei nu vor lipsi 
Constantin Alexandru, Marian 
Ștefan, Nicu Gingă, Mihai Bo- 
țilă, Ion Păun, Ștefan Negrișan, 
Ștefan Rusu, Ion Draica, Gheor- 
ghe Mlnea, Petre Dicu, Roman 
Codreanu (la greco-romane), 
Gheorghe Rașovan, Gheorghe 
Bîrcu, Aurel Neaga, Aurel Șu
tea, Gigei Anghel, Marin Pîrcă- 
labu, Ion Ivanov, Vasile Puș-

Ștefan Rusu, cel care și-a dus adversarul la parter în această 
fosă, este unul dintre luptătorii români care vor evolua pe sal
telele de la „23 August’

Astăzi, la Bruxelles, in meci amical

LA START
cașu, Andrei Janko (la lupta 
libere).

O scurtă lectură a listelor 
de participant! evidențiază 
nume binecunoscute In arena 
Internațională, ca Davidian. 
Kolcinskl (U.R.S.S.), Liplen, 
Supron (Polonia), Ahmedov, 
Saidov, Tekov (Bulgaria), Passa
relli, Helbing (R.F.G.), Barbano 
(Cuba) etc.

Trei noi recorduri ale atlcților noștri BELGIA-ROMÂN IA, LA FOTBAL
EVA ZORGO-RADULY 67,22 m LA SULIȚA, 

TOBOC 49,64 s LA 400 m.g.
• Bun prilej pentru un start constructiv al jucătorilor noștri în pregătirile prelimi
nariilor C.M. • Bălăci va juca, totuși • Dinu — în locul lui Țicleanu — mijlocaș 
dreapta • Van Moer, un conducător de joc la 38 de ani I • Jocul începe la ora

21 (ora Bucureștiului) și va fi transmis în direct la posturile noastre de radio

SI PROTEASA 2,25
în competiția internaționa

lă de atletism desfășurată pe 
stadionul Nekar din Stuttgart, 
3 din sportivii noștri au trăit 
bucuria de a fi realizat noi 
recorduri naționale. La arun
carea suliței, Eva Zorgo-Raduly 
a obținut 67,22 m, cu 2 cm mal 
mult decît precedentul său re
cord stabilit la Universiada de 
la Ciudad de Mexico. Cu a- 
cest rezultat ea s-a clasat Insă 
a doua, după englezoaica Teo- 
ra Sanderson care. cu 69,70 
m, s-a apropiat la 26 cm de re
cordul mondial al lui Ruth 
Fuchs. La 400 m garduri, Ho- 
ria Toboc a ocupat locul Intîi 
cu timpul de 49,64 s, superior 
vechiului său record (50,41) de 
anul trecut. Pe locul doi. vest- 
germanul Weber cu 49,70. în 
sfîrșit, Ia înălțime, Adrian 
Proteasa a trecut la 2,25 m, cu 
2 cm mai mult decît reușise

VIRGINIA RUZICI ÎN FINALĂ
LA ROLAND GARROS
Miine, meciul decisiv

PARIS, 5 (Agerpres). — 
Campionatele internaționale de 
tenis ale Francei, care se des
fășoară la arena pariziană „Ro
land Garros", au avut joi ca 
punct de atracție semifinalele 
probei de simplu femei, urmă
rite cu viu interes de un nu
meros public.

Pe terenul central. în prima 
semifinală, Virginia Ruzici a 
întilnit-o pe cunoscuta tenis- 
mană australiană Dianne From- 
holtz, cotată printre favoritele 
concursului, în fața căreia a 
repurtat o netă și spectaculoa
să victorie cu 7—6. 6—1.

După un prim 'set echilibrat, 
în care iucătoarea româncă a 
luptat cu tenacitatea sa recu
noscută pentru a-și apropria 
succesul în ghemul decisiv, în

m LA ÎNĂLȚIME
simbătă la „internaționale* 
(primul clasat, vest-germanul 
Carlo Thrânhardt cu 2,31 m).

O comportare remarcabilă a 
avut și aruncătoarea de disc 
Florența Țacu, clasată pe pri
mul loc cu un rezultat bun — 
65,74 m. Pe locul doi. Argentina 
Menis 60,82 m. Alte rezultate : 
100 m : Lanneman (M. Brit.) 
11,11... 5. Șomănescu 11,74 ;
200 m : Lanneman 22.60... 5. 
Lia 23,64 ; 400 m : McDonald 
(M.B.) 51,94... A Târiță 52.97, 
5. Samungi 53.56 ; 800 m: Klin- 
ger (RFG) 2:03,88... 3. Radu 
2:04.44 ; 1500 m: Friedmann 
(RFG) 4:06.64. Puică 4 «8.01 ; 
100 mg : Strong (M.B.) 13.27... 
A Dumitrescu 13,49 ; lungime: 
Weigt (RFG) 6,80 m... A V. 
Ionescu 6,24 m; înălțime : Hol
zapfel (RFG) 1,92 m. Popa 1.89 
m ; greutate : Wilms (RFG)
19,64 m, Loghin 19,33 m.

cu Chris Evert-Lloyd
setul ai doilea Virginia Ruzici 
a pus in valoare jocul său o- 
fensiv și loviturile sale variase 
obținlnd victoria ce-i aduce ca
lificarea în finala acestui pres
tigios turneu.

Ciștigătoare la ediția din 
1978, Virginia Ruzici reușește 
astfel performanța de a se ca
lifica din nou în finală.

în partida pentru titlu, pro
gramată simbătă. Virginia Ru
zici o va întâlni pe Chris 
Evert-Lloyd. favorita nr. 1 a 
concursului. învingătoare în trei 
seturi, cu 6—7, 6—2, 6—2 în 
semifinala disputată cu Hana 
Mandlikova. După ce a pierdut 
primul set la. tie-break. Chris 
Evert-Lloyd s-a imnus cu au-

(Continuare in pag. a 4-a)

BRUXELLES, 5 (prin tele
fon). Echipa României susține 
al 316-lea joc in compania e- 
chipei Belgiei, pe unul dintre 
oele mai celebre stadioane eu
ropene — HeyseL Reprezenta
tiva noastră se va prezenta tn 
seara de vineri cu o apărare 
neschimbată (față de partida de 
la Bmo), cu Cornel Dinu rein
trat in linia de mijloc și cu 
Crișan în formația de înce
pere, toate aceste modificări 
comparate fiind cu .distribuția* 
din jocul cu reprezentativa 
cehoslovacă. Formația pe care 
o găsiți in chenarul alăturat 
s-a definitivat joi. la ora prîn- 
zului. după ce toți selecționa
ții au efectuat un antrenament 
intens pe stadionul K.C.S. Ma- 
cbelen, un club din a 5-a di-

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Virginia Ruzici, in timpul 
partidei de ieri cu Dianne 
Fromholtz.

Telefoto: AP.-AGERPRES
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GERETS MILLECAMP MEEUWS
VAN DEN EYCKEN VAN MOER 

VAN DEN ELST WELLENS

Arbitri: J. Poumorwi - F. Heinis și M. Poggiola (Elveția)

M. RADUCANU A. IONESCU
BOLONI BALAa D|NU 

MUNTEANU II ȘTEFANESCU SAMEȘ
IORDACHE

CRIȘAN

LICA

____________________________  ROMÂNIA

„Raliul Dunării — Dacia"

AUTOMOBILIȘTII AU TRECUT 
PRIMELE ȘASE PROBE SPECIALE

DEVA, 5 (prin telefon). Ziua 
startului în importanta compe
tiție automobilistică internațio
nală „Raliul Dunării — Dacia", 
aflat la cea de a XV-a ediție, 
a sosit. în tot cursul dimineții 
de joi a avut loc revizia teh
nică, după care, în final, nu
mai 72 din echipajele înscrise 
au întrunit condițiile cerute 
pentru participarea la acest di
ficil raliu.

Ora 17. Pe străzi mii de oa
meni. Pentrii citeva ore Deva 
— orașul gimnasticii — a deve
nit un oraș al automobilismu
lui. In parcul din spatele Casei 
de cultură, unde mașinile stau 
frumos rinduite, sosesc echi
pajele. Piloți în frumoase com 
binezoane de concurs, mecanicii 
care încă mai găsesc să mai 
verifice cite ceva.

Ora 18. Zgomot puternic, 
metalic. Majoritatea mașinilor 
au motoarele pornite. Se acce
lerează puternic. Pe platforma 
de plecare a urcat mașina cu 
„nr. 1*. Este echipajul format 
din M. Pregliasco — V. Rei- 
soli, pe un „Alfeta Turbodelta*,

RENQUIN 
COOLS 

CEULEMANS

cea mai puternică mașină din 
concurs (30 HP). La ora 18,01 
coboară drapelul starterului și 
echipajul italian — locul 6 In 
prezent în campionatul euro
pean de raliuri — deschide ac
tuala ediție a „Raliului Du
nării — Dacia". Din minut în 
minut pleacă și celelalte echi
paje. Cu entuziasm și multe 
speranțe este salutat de publie 
„nr. 7“, primul echipaj româ
nesc, format din experimentați! 
Ilie Olteanu — Petre Vezeanu.

Ora 23. Concurenții au stră
bătut aproape 200 km de la 
start, ajungînd în zona comu
nelor Albac și Cîmpeni. Pînă 
în acest moment au fost par
curse 6 probe speciale de vi
teză pe serpentine (Căprioara, 
Seleștioara, Hălmagiu, Lazuri, 
Băița, Albac), dintre care „Că
prioara" a fost cea mai scurtă 
(3,8 km), iar cea mai lungă 
fiind „Băița" (38 km). Desfă- 
șurîndu-se toate pe asfalt, suc
cesul a fost de partea mașini
lor mal puternice.

Modesto FERRARINI



CONCURSURILE 
MILITARE 
DE VARĂ

Timp de o săptămînă, ba
zele sportive din municipiul 
Sibiu au găzduit etapa finală 
a concursurilor sportive mili
tare de vară. La startul în
trecerilor s-au aliniat peste 
500 de sportivi, constituiți în 
loturile Bucegi, Dunărea, Car
pați, Jiul, Mureșul, Oltul, Pra
hova, Timiș și Cibinul, care s-au 
întrecut la atletism, gimnastică, 
baschet, volei, handbal, biatlon, 
triatlon militar și discipline a- 
plicativ-militare.

Iată cîștigătorii : atletism — 
100 m: A. Nicolae (Carpați) ; 
200 m și 400 m : D. Varadi 
(Cibinul), care In proba de 400 
m a realizat timpul de 50,5 s ; 
W0 m și 1 500 m : S. Laszlo 
(Mureșul) ; 4X100 m și 4X400 
m: Cibinul ; lungime : Gh. 
Maria ((Cibinul) — 7,05 m ; 
înălțime : S. Andrei (Jiul) ; 
greutate — M. Olani (Cibinul) ; 
aruncarea grenadei : C. Anto
nică (Bucegi) ; gimnastică — 
indi vidual : FL Klein (Dună
rea) : pe echipe — Dunărea ; 
baschet : Dunărea ; volei și 
handbal — Cibinul ; biatlon mi
litar — C. Laszlo, la indivi
dual, și Mureșul, pe echipe; 
duel de foc : Cibinul ; patrulă 
militară — Mureșul.

în urma rezultatelor obți
nute. clasamentul generai arată 
astfel : 1. Cibinul 176 p — care 
eucerește Trofeul pentru a 6-a 
«mră și pentru a 2-a sară „Cupa 
Daciadei* ; 2. Mureșul 155 p, 
1 Dunărea 140 p, 4. Carpați 
M p, 5. Jiul 89 p, 6. Bu
cegi 85 p.

Ilie IONESCU, coresp.

„ZIUA VOLEIULUI 
BUCUREȘTEAN*

M®ne, tnceptnd de la oca »,», 
pe terenurile amenajat; la Sta
dionul tineretului din Capitals 
va avea loc ediția a n-a a „zi
lei voleiului bucureștean*. D«- 
tSșuratâ sub egida „Dacladet", 
această manifestare de amploare, 
la care vor participa peste 100 de 
ochtpe de voiel — fete 5* băieți 
— din școlile generale și Bceefle 
bucureștene, prxura și echipe de 
mlntvolel, va avea un pronunțat 
caracter de selecție pentru retm- 
fteowpă tarea secțiilor de volei din 
«tuburile șl asociațiile sportive 
dte București.

„Marșul factorilor poștali11

CEI 45 000 KM Al
4>â facem o mică socoteală, 

loa Obedeanu este factor poș
tal din 1965. Parcurge In fiecare 
«1 — cu tolba sa cîntărind In 
jur de 15 kg — dte 30 km 
pentru a împărți abonaților 
dare și scrisori. A făcut, deci, 
pină acum 45 000 km ! Adică a 
Înconjurat țara de 14 ori! L-am 
tntîlnit zilele trecute la finala 
pe Capitală a .Marșului facto
rilor poștali", desfășurată sub 
genericul .Daciadei". Nu s-a 
simțit obosit după cei Încă cinci 
kilometri adăugați zilei...

Start In proba postărițelor. 
Plutonul s-a răsfirat. In frunte 
se află Aurica Buzata (Of. 35) 
gi Emilia Dumitrescu (Of. 17). 
Vor străbate cei 4 000 m ai par
cursului, afișind o foarte bună 
tehnică, umăr la umăr, pină 
te ultima tură. Atunci, Aurica 
Buzatu s-a desprins. N-a fost 
• surpriză. Succesul ei era 
previzibil, avînd in vedere pal
maresul : șase participări, șase 
victorii, la care se adaugă și 
cea realizată recent, la circui
tul internațional de marș al 
P.T.T. Are 40 de ani. De cițiva 
ani este factor poștal înainte 
era casnică. Aurica Buzatu 
▼orbește frumos. Iar dnd se 
referă la .cartierul" ei, la Co- 
troceni, acolo unde fși desfă
șoară activitatea, îi descifrezi 
ta glas o căldură neobișnuită. 
.Dimineața, cînd ciripesc pă
sările, este o tncîntare să-1 
străbați străzile...” Nu, n-a fă
cut atletism înainte de a veni 
ta poștă. In schimb a înotat 
frecvent. .De aceea am și re
zistentă. Fără ea nu se poate. 
Abia în vremea din urmă am 
căpătat gustul «pentru alergare, 
pentru marș. Ne ajută foarte 
mult—* Emilia Dumitrescu este 
mult mai tînără. N-a rezistat 
în final, și-i pare tare rău. 

experiența a învins ti
nerețea. Mîine..."

Ion Obedeanu, la cei 41 de 
ani ai săi, a trebuit să cedeze, 
totuși, in fața tinereții. El a 
sosit al patrulea. Nu este su
părat, deși „m-am cam Învățat 
să cîștig". A participat pină în 
prezent la 14 ediții ale acestei 
competiții. Ii place sportul. 
Este, dealtfel, și arbitru de fot
bal în campionatul județului 
Ilfov, pasiune pe care a trans-

CAMPIONATE • COMPETIȚII ® CAMPIONATE
AU FOST DECERNATE TITLURILE DE CAMPIONI 

PE ECHIPE LA TIR
ASTAZI ÎNCEPE TURNEUL INTERNATIONAL DE POLO 

PENTRU JUNIORI DIN CAPITALA
Tradiționalul turneu Internațio

nal al poloiștilor Juniori va fi. or
ganizat anul acesta in Capitală. 
Incepind de astăzi, La bazinul Di
namo, vom putea urmări, pe par
cursul a trei zUe, o competiție 
interesantă, care reunește selec
ționatele Bulgariei, Cehoslovaciei 
șl Olandei, alături de două re
prezentative ale țării noastre.

Dintre acestea, cea mai valo
roasă se anunță formația olan
deză, care in acest an a făcut 
pregătiri speciale, avînd tai vedere 
că întrecerile europene de juniori 
d±n luna august vor ii organizate, 
pentru a doua oară, la „Tara la
lelelor".

Antrenorul Carol Corcec ne-a 
anunțat că v* folosi te prima 
reprezentativă a țării pe Diaconu 
șl Crețu — portari. Ardeleana, 
DezmireantL Daa Cristian, Sălă-

O FRUMOASĂ INIȚIATIVA : 
„CUPA LICEULUI NR. 2“ LA SĂRITURI IN APA

Desfășurat la bazinul „23 Au
gust- din Capitală, concursul de 
sărituri in apă dotat cu „Cupa 
Liceului ar 2“ s-a bucurat de 
un frumos succes, datorită nu
mărului mare de participant! (SO 
de copii), dar și pentru câ unu 
dintre aceștia au realizat, la un 
nivel tehnic bun, salturi eu 
coeficient de dificultate ridicat. 
Inițiativa organizării unei compe
tiții de către o secție de sărituri 
s-a dovedit binevenită șl este de 
dorit ea acțiunea Liceului ar. 1 
să fie urmată șt de celelalte 
secții bucureștene (CB. Școlar 
Triumf șl Progresia. Altminteri,

SIMBATA, IN FINALA CAMPIONATULUI DE JUNIORI 
LA RUGBY : LOCOMOTIVA BUCUREȘTI - R.C. GRIVIȚA 

ROȘIE
ABAD, s (prin telefon). Șl a 

venit ziua deciziilor în seriile 
campionatului de rugby al Ju
niorilor. Excelentul teren Gloria, 
din imediata apropiere a Mure
șului, a primit mal întîi pe Viito
rul Cluj-Napoca și pe Locomoti
va Oradea, Surpriză pină în ulti
mul sfert de oră, Vereș (eseu 
4. Lp.) și Enache (eseu) făclnd 
ca crădenii să conducă cu 11—0 
în minutul (2 ! Din acest mo
ment însă, de la eseul rapidului 
Leoea, clujenii și-au strins rfn- 
durile întoreînd spectaculos re
zultatul : 22—11, mulțumită punc
telor realizate de cel citat mai 
sus (încă alte 2 eseuri) și de 
Șugar (eseu 4- tr.). A condus li
bianul Stoica Manea.

Programul dimineții a continuat

LUI ION OBEDEANU...
mis-o și Iui Gigi, fiul său, 
elev-lăcătuș la Vulcan și fot
balist în echipa Întreprinderii.

Favorit în cursa băieților — 
pentru că nu vîrsta biologică 
a contat, cit mai ales cea a_. 
inimii — era Ion Erciu (Of. 
24). Am putea spune că a 
mărșăluit de unul singur. La 
sosire li depășise pe principalii 
săi adversari — Ion Filip (Of. 
68), Ion Culca (Of. 28), Ion 
Obedeanu (Of. 8) — cu aproape 
un tur. Tată a trei copii, la 
31 de ani, Ion Erciu știe cit 
de însemnată este condiția fi
zică în profesiunea de poștaș. 
Jnalnte de a intra în tură — 
ne spune președintele asocia
ției sportive, ing. Alexandru 
Bălteanu — el mai face o oră, 
două alergare. Apoi o pornește 
prin comuna Pantelimon. N-am 
auzit pină acum să se fl Ivit 
vreo întîrziere". Totul ni se 
pare firesc. Ion Erciu ne 
vorbește despre activitatea din 
cadrul asociației, acolo unde 
-ae joacă și baschet, și volei, și 
tenis de masă, și șah, dar, mai 
ales, unde predomină... mar
șul".

întrecerile au luat sfirșît Pe 
podium au urcat cei mal buni: 
Aurica Buzatu, Emilia Dumi
trescu, Aurica Brașoveanu, Ion 
Erciu, Ion Filip, Ion Colea. 
Premiile au fost Împărțite. Ur
mează finala pe țară. Președin
tele asociației ne mal împărtă
șește dte ceva din planurile de 
viitor. Printre altele, introdu
cerea gimnasticii la locul de 
muncă, dar și alte acțiuni care 
să-i atragă și mai mult pe cei 
3 000 de membri...

Poștașul Ion Obedeanu a 
străbătut în 15 ani 45 000 km 
pe străzile Capitalei. Și, firește, 
nu este singurul. Fie ploaie — 
cum a fost in ziua finalei—, 
fie soare, poștașii — prietenii 
noștri — ne aduc neobosiți veș
tile. V-ațl glndit vreodată la 
efortul tor cotidian 7 El reali
zează — ca mulți alții, desi
gur — veritabile performanțe 
sportive. Pentru ei sportul este, 
fără exagerare, o principală 
componentă a profesiei. Este șl 
motivul pentru care el' repre
zintă pentru toți o frumoasă 
șl constantă pasiune.

Emanuel FANTÂNEANU 

geau, Szabo. Moiceanu, Hagiu, 
dobăniuc, Vespe, Tătara șl Chi- 
rilă. Obiectivul acestora în tur
neu — locul I. In selecționata 
secundă vor evolua, printre alții, 
Șerban, Sas, Pantea și Malecu.

Programul complet al competi
ției. Astăzi, de la ora ie : Româ
nia (B) — Cehoslovacia și Bulga
ria — Olanda ; sîmbătă, de la ora 
10,30 : România (B) — Olanda și 
România — Bulgaria ; de la oca 
1Ș : România (B) — Bulgaria și 
România — Cehoslovacia ; du
minică, de la ora 10,30 : Româ
nia (A) — România (B) și Ceho
slovacia — Olanda ; de la ora. 
lă : Cehoslovacia — Bulgaria și 
România — Olanda.

Arbitri neutri invitați la aoest 
turneu • Biro (Ungaria), Pichetto 
(Italia), Rasmajdan (UJt.S.S.) și 
Wietzke CR.F.G.).

activitatea va continua să fie asi
gurată doar de concursurile din 
calendarul federației, ceea ce ste 
prea puțin.

Câștigătorii probelor : băieți cat. 
B (născuți in 1370 și mai mici) •
M. Nedelcu (Lie. 2) _1 m* șl
„3 m* ; cat. A (1968 șl mai mici):
N. Lepăduș (Uc. i) ta J m-, A.
Ghecciu (Triumf) la „3 m* ; fete 
eat. B : Georgeta Antohie
(Triumf) la „1 m“, otiBa Plflalâ 
(Triumf) ta „3 m* ; tete eat. A : 
Ileana Pirjol (Triumfi la j oi*. 
Andreea Dragomir (Triumfi ta 
„1 ra“. Trofeul a revenit echipei 
Liceului ar. j de filologle-istor e.

ev partida Locomotiva București 
— Triumf. Și aid, anticipările 
s-au arătat pripite. Can ton eru 
(eseu) n Gh. Dumitru (l.p.) au 
înscris pentru campioni, dar Ba
dea (3 Lp. -4- drop, excelent exe
cutate) a creat un nescontat 12—7 
în min. îi, schimbat mai apoi în 
12—10 de lovitura de pedeapsă 
reușită de Gh. Dumitru. A fost 
o repriză frumoasă, disputată, 
echilibrată. (Trebuie precizat că 
Locomotiva nu a prezentat, to
tuși, cea mal bună garnitură). 
După pauză favorita și-a jucat 
tenace cartea finalei, a presat 
continuu, străpungînd în mln. 58 
zidul apărării adverse prin Dă- 
nâlache (eseu), mulțumindu-se 
apod cu o tactică de așteptare 
pdnă în prelungiri, cînd Bilciu a 
plonjat în eseu ; a transformat 
Gh. Dumitru ; 20—12, scor con
semnat de arbitrul loan Vas iii că.

Cel mai important meci de du- 
pă-amiază, Gri vi ța Roșie — U- 
luxea a fost decis de jocul si
gur, de „măcinare" a pachetului 
advers, făcut de înaintarea 
bucureștenilor, deși la pauză sco
rul era foarte strins. Realizatori: 
Moraru, Podeanu (2), Nicolae — 
eseuri, Bratu — Lp. fi transfor
mare și Dugaia — transformare, 
respectiv Codorcă, A arbitrat : 
Cornel Crist ăch eseu.

In ultima întâlnire, CJS-Ș. 1 
Constanța — Liceul metalurgic, 
învingăbotarea s-a conturat ane
voie, după un meci cu suspens, 
în care formația de pe litoral 
merita succesul, pentru că a cre
zut mal mult în ei. Au marcat : 
Pefecu, MEhai, Bucur, Mirea — 
eseuri, unul transformat de L®- 
onte, respectiv Prodan, Albtș- 
teanu — eseuri, Tilluță Lp. fi 
Păduram — transformare. Ar
bitru; Ștefan Rădulescu.

Geo RAEȚCH1

REZULTATE TEHNICE, Seria 
I ( C.S Locomotiva Buc. — 
CJS.Ș. Triumf Buc. 20—12 (10—12); 
C.S.Ș. 2 Constanta — Liceul me
talurgic lași 13—13 (4—3). Cla
sament: L Locomotiva Buc. —
I p, 2- Liceul metalurgic lași, 
2. C.S.Ș. 2, 4. Triumf — toate 
avînd cite I p, departajate prin 
dasamenț între ele. Seria a n-a :

Viitorul Cluj-Napoca — 
CJS-5. Locomotiva Oradea 22—11 
(0—7 5: R.C. Grivița Roșie — 
C.S.Ș. Unirea Iași 23—4 (3—0).
Clasament: L Grivița Rosie I p.
1. Unirea 7 p. 2. Viitorul I p, 4. 
Locomotiva Oradea 1 p.

„CUPA MOBRA- 
LA MOTOCROS

Afimsâ la a T-a ediție, .Cupa 
Mobra* la motocroc, organizat* 
de asociația «porttvâ Torpedo 
Zămeștl, a atras la start aproa
pe M de alergători din 11 elu- 
buri șl asociații sportive. între
cerile s-au desfășurat pe un nou 
traseu, ales pe dealul Bărcău de 
la poalele munților Piatra Cralu- 
hil, șl s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : seniori — 1, 
M. Banu (Flacăra- Automecanlca 
Moreni), 2. L Plugaru (St. roșu 
Brașov), ». Gh. Oprolu (Poiana 
Cîmpina) ; tineret — 1. T. Du- 
lea (St. roșu Brașov), 2. Al. Bleș 
(Torpedo Zărnești), 3. I.. Tomoș- 
vari (I.R.A. Tg. Mureș) ; juniori 
I — 1. St. Csorbași (I.R.A. Tg. 
Mureș), 2. Tr. Clmpan (St. roșu 
Brașov), J. I. Stan (I.T.A. Bu
zău) ; Juniori 11 — 1. FL Pop 
(T.R.A. Tg. Mureș), 2. E. Moașa 
(St. roșu Brașov). 2. P. Schmidt 
(Poiana CImpina). Juniorii au 
concurat pe motorete „Mobra". 
(Radu SPIRIDON — coresp.).

La poligonul Tunari din Capi
tală au început întrecerile cam
pionatului național de tir pentru 
arme cu glonț rezervate seniori
lor și senioarelor. Prima zi a 
fost rezervată calificărilor în pro
bele de pușcă liberă 60 f.c. și 
pistol liber, primii 24 și, respec
tiv, 13 clasați urmînd a evolua în 
concursul de sîmbătă pentru câș
tigarea. titlurilor la individual. Da
că la pistol liber rezultatele în
registrate au dat dreptul de ase 
califica pentru întrecerile finale 
tuturor țintașilor valoroși (cu ex
cepția lui Marini că Trușcă), la 
pușcă liberă, surprizele au fost

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
DE HANDBAL AL JUNIORILOR

Timp de < zile, între 8 și il 
iunie, terenurile „Voința* din Ca
pitală (locul desfășurării compe
tiției s-a schimbat, deci, inițial era 
vorba de parcul Dinamo) vor 
găzdui turneul final al Campio
natului republican de handbal al 
juniorilor 1, masculin și feminin 
(17—18 ani). Pentru acest ultim 
act al întrecerii s-au calificat e- 
chipele cluburilor sportive școlare

DIVIZIA A
ta ultima etapă a campionatului 

Diviziei A de popice, ia jocurile 
dla ceie patru serii, s-au înregis
trat următoarele rezultate :

FEMININ • Voința București 
— Voința Ploiești 2344—2270 p d 
(scor individual 5—1). Derbyul 
seriei Sud nu s-a ridicat la va
loarea tahnică așteptată, unele 
dintre jucătoare (mai ales plo- 
ieștenoele) obținind rezultate sla
be, ca de pildă Doina Mihâilă 
(P) 359 p d sau Nineta Badea (B) 
268. Cele mal mari punctaje le-au 
realizat : Elena Andreescu — 
416, de la învingătoare, respectiv 
MineLa Dan 390. (T. R.) • Elec
tro mureș Tg. Mureș — Textila 
Timișoara 2541—2282 (6—0). For
mația gazdă a stabilit un nou re
cord "al arenei, cu toate că a a- 
liniat cinci junioare în acest joc.
Cea mai eficace a fost Doina 
Baciu cu 471 De la ttmișor^nce 
s-a remarcat Elena Negoiță — 
426. (L Păuș — coresp.). • La- 
romet București — Petrolul Bălcoi 
2367—2306 (3—3). Meci frumos în
care Elena Trandafir (L) a fost 
principala realizatoare cu 432 pd. 
De la Petrolul s-a impus Elena 
Oprescu — 403. (D. Brănoiu — 
coresp.). • Voința Oradea — Re
cord Cluj-Napoca 2270—2125 (5—1). 
• Voința Tg. Mureș — Voința 
Timișoara 2307—2235 (3—3) 0
Gloria București — Metrom Bra
șov 2350—2164 (5—1). Cele mai
bune jucătoare au fost compo
nentele echipei campioane mon- 
tfiale. Ana Petrescu — 429 și Mar
gareta Cătineanu — <14. Dintre 
brașovence, cele mai multe po
pice le-a doborît Eva Adam — 
JT7. (O. Guțu — coresp.). • Hi
dromecanica Brasov—Voința Cluj- 
Napoca 2386—2246 (5—1). FMncl-
palde realizatoare : Maria Czorn-

CAMPIONATELE NAflONALE DE SCRIMA 
ALE JUNIORILOR II

Recent, la Bala Mare, s-a dispu
tat campionatul național de scri
mă al juniorilor n (13—15 ani). 
în probele pe echipe au fost de
cernate titlurile de campioni pe 
anul 1980, în cele individuale sta
bilind u-se pe fiecare armă cei 12 
eoncurenți care îșl vor disputa 
în faza următoare titlurile de 
campioni naționali.

întrecerile pe echipe au de
semnat următoarele cîștigătoare : 
floretă băieți — C.S. Baia Mare 
(T. Fuks, T. Hodoboș, CB. Ko- 
tnaroni. Z. Maksai, antrenor St. 
Toth), sabie — C.S.Ș. 1 Bucu
rești (G. Leca, M. Mânu, B. Tep-

128 DE ECHIPE ÎNSCRISE (PINĂ ACUM) 
LA FESTIVALUL NATIONAL PIONIERESC 

DE MINIBASCHET
• P întru ediția a M-a a Festi- 

wtlu^ul național pionieresc de 
minibaschet și-au anunțat parti
ciparea, pină acum, 128 de echi
pe. S-au înscris, pe categorii de 
vîrstă : 48 de echipe la fete 1,36 
M fete O. 36 La băieți I fl U 
M băieți H. Amintim că Festi
valul se va desfășura U Tîrgo- 
viște, în două serii : între 16 și 
U Iunie pentru băieți I șl fete 
n, între 21 și 26 iunie pentru fete 
F și băieți H.
• Au sosit, pe adresa fedîra- 

ției, primele propuneri pentru ta
băra centrală de copii cu talie 
taaltă care se va organiza, la 
Predeal, între 28 august șl 18 
septembrie. Au fost recomandați 
șase băieți între 1^0 șl 1,88 m 
șl tot atîtea fete între 1,75 m șl 
1,80 m, cei mai mari fiind năs- 
cuțl în 1967, cei mai mid în 1969. 
Acestea sînt, însă, doar propu
neri, definitivarea loturilor (30 de 
băieți și 30 de fete) urmînd să

PRIMA ETAPA A „CUPEI OLIMPIA" LA CICLISM A 
REVENIT FORMAȚIEI DINAMO I

Joi după-amlază s-a dat star
tul in prima etapă (dlntr-un to
tal de 1) a competiției clrtlMe 
dotată cu „Cupa Olimpia", Între
cere organizată in scopul unei 
ulttme verificări a sportivilor 
care vor participa, săptămina 
viitoare, la campionatele balca
nice din Iugoslavia.

Etapa inaugurală a fost pro
gramată pe autostrada București 
— Pitești, cu plecarea de la bor
na km. 15. De aici, la ora 1«, din 
minut tn minut, 7 echipe au pornit 
sâ acopere 90 km, intr-o cursă 
ContrA-cronometru. Alergarea a 
fost simțitor îngreunată de sta
rea vremii. Pe primii 20 km, 
toate echipele au rulat pe o ploa
ie torențială, cu vlnt și, totuși, 

mult mai numeroase. Iată cite- 
va exemple de trăgători necali
ficați : Marian Oncică, Roxana 
Lămășanu, Florin Cristofor. Ni
colae RO'taru, Veronica Tripșa...

Cifrele din concursurile de ca
lificare au determinat ierarhiile 
finale în probele pe echipe. La- 
tă-le : pușcă liberă 60 f.c. : 1. 
Dinamo (M. Dumitrescu, E. An
tonescu, Dumitra Matei, O. Cris- 
tescu) 1188 p, 2. Steaua I 1181 p,
2. Steaua II 1178 p ; pistol liber : 
L Steaua (M. Trușcă, L. Stan, 
a Țlrloiu, G. Calotă) 1094 p, 2. 
Dinamo 1089 p, 3. Olimpia 1079 p.

; cîsiii
A MASCI

DIN
• 10. „poli-^Tim

Vaslui, Craiova, Sibiu, Dej, Ti
mișoara și nr. 2 București — La 
feminin, precum șd cele din lo
calitățile Piatra Neamț, Cluj-Na
poca, Brașov, Ploiești, Constanța 
și Orșova — la masculin. Com
petiția este împărțită în 5 etape, 
luni 9 iunie fiind zi de pauză. 
Meciurile vor începe zilnic la 
ora r.15 și La ora 15,45.

DE POPICE
pok — 420, Mariana Constantin — 
422, respectiv Edit Gergely — 
397. (C. Gruia — coresp.). A
Voința Galați — Olimpia Bucu
rești 2361—2287 (4—2) • Rapid
București — Voința Constanța 
2387—2189 (5—1).
• C.SJM, Reșița — Constructo

rul Gherla 2365 — 2215 (4—2).

MASCULIN © Voința București 
— Constructorul Galați 4848—4790 
(4-3). Joc interesant, în care re
zultatul s-a decis spre sfârșitul 
partidei. Cei mai .productivi*4 au 
fost P. Purge — 857 și I. Pățgidean 
— 83Q de la Voința, iar de la 
Constructorul ; C. Silvestru — 833 
și N. Mihai — 822. A Progresul 
Oradea — Electromureș Tg. Mu
reș 4964—4883 (3—3). Cel mai bun 
popicar al reuniunii a fost oră- 
deanul L. Gallo — 876, urmat de 
L Bice (Elăctromureș) din echipa 
reprezentativă, campioană mon
dială — S5>2. (I. Ghișa — coresp.). 
• Voința Tg. Mureș — CLF.R. 
Timișoara 4925—4604 (6—0) G
Rulmentul Brașov — Rafinorul 
Ploiești 4921—4547 (6—0). Vie ©cam
pionul lumii, I. Tismănar, a fost 
cel mai eficace jucător — 166
p d. Din echipa ploieșteană, care 
a folosit 5 juniori, o-mul nr. 1 
a fost ...veteranul C. Vînătoru — 
781. (G. Lorac — coresp.) • In
dustria sîrmei C. Târzii — Aurul 
Baia Mare 4921—4901 (4—2). S-au 
remarcat : I. Dudaș — 877, res
pectiv Gh. Vuță — 950. • Flacăra 
Brașov — Petrolul Băicoi-Cîmpina 
5059—4608 (5—1) • Metalul Hu
nedoara — Voința Cluj-Napoca 
5075—049 (5—1) CJ'JL. Con
stanța — Carpați Sinaia 4542—4572 
(3—3) • Petrolul Telejean Ploiești 
— Gloria București <659—5108 
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mhie campions 
in extremis, loc 
35—37), cu 13 vie 
cu un p iricuk) 
rului- A Startu 
torte la Galați, j 
in viața fotbalu 
tată. • în etaj 
gerea, acasă, ci 
viitorul alb-viol 
clatine. Punctele 
păreau să fi redi 
wcorabia" bănățe 
^Remizei e“ a«
n-au putut însă i 
ca mai vechi sau 
noi carențe de 
dplină. Două 
secutlve dușuri 
acasă (0—1 cu 
Argeș și 1—3
S bea.ua) f- ia-eaf^ 
adăugat scorul d* 
schir ~ antr

tea ^^wredxesane 
cdpe la „Poli“ 
penultima etapă 
<lisxM.pl iri-irpA ©ci 
„antrenamentul 
hedințu părea < 
V. Ionescu refa 
ție și viziune, i 
țManea și T. Ni 
la psihicul jucă 
rau „terminați^

averaj demn de 
risipitor44 din a 
mult rezervă d 
dența și devine 
la activ • „Pol 
ediția trecută, c 
clasamentul fiiiî 
toni, 3 egaluri ; 
(—1' în clasame 
tățit jocul de a 
pariția talentatu 
în lotul A GNe 
Angbel și, nu 
plinarea tactică 
multe goluri de 
subminind potei 
plicația T Jocul 
în care s-au r 
pionilor defensb 
eota hrl de vii 
șt linia de mij 
sivă, pasivitatea 
grele (Nedelcu 
wPod“ a specul, 
ultima • 'r^KSie 
reană a terrnlrj 
măvară. ciștigiD

șan, H. Micu, V. Asultaned, an
trenor E. Turcu), floretă fete — 
CJS.Ș. Energia București fCor- 
nelia Chelaru, Georgeta Beca, 
Cristina Mihăilă, Steluța Mlhăllă, 
antrenor R. Pelegrini), spadă — 
Olimpia Craiova I (M. Petcușin. 
R. Mitrăchloiu, P. Buzatu, D. 
Hondor, antrenor D. Popescu). 
în probele individuale, pe pri
mele locuri s-au clasat Coretista 
Georgeta Beca (C.S.Ș. Energia 
Buc.), spadasinul Mugurel Pet
cușin (Olimpia Craiova), floretls- 
tul Attila Fille (C.Ș. Sa tu Mare), 
sabrerul Ștefan Orosz (Victoria 
Cărei). (Miltiade AT AN AS TU - 
coresp.) 

fie făcută La încheierea Festiva
lului de La Tîrgovlște, ca urmare 
a selecției efectuate pe parcursul 
întrecerilor.
• Ultim ele turnee ale seriilor 

semifinale ale „Cupei României* 
se vor desfășura de astăzi pină 
duminică în Capitală (seriile A 
șl B), la Oradea (Seria C) și la 
Iași (Seria D). în București, me
ciurile de astăzi au loc în sala 
Floreasca, de La ora 14,30, în 
următoarea ordină : LC.E.D. — 
Urbis (seria B), Dinamo — Uni
versitatea Timișoara (seria A), 
Steaua — C.S.U, Brașov (seria B) 
șl Rapid — Politehnica C.S.Ș. 1 
București (seria A). Câștigătoa
rele seriilor (In care conduc, după 
două turnee, Dinamo, Steaua, 
Universitatea Cluj-Napoca și 
Farul Constanța) vor lua parte, 
între 20 și 22 iunie, la turneul 
final care se va disputa, în Ca
pitală, pe terenul sau 1b raia 
Floreasca.

ctștigătoarea cursei, echipa Di
namo I (compusă din VL Ma
rin. C. Nicolae. Gh. Dăutaru si 
X. Gancea) a realizat timpul de 
Ih 21:08, ceea ce reprezintă o 
medie orară de M,5 km. Pe 
locurile următoare s-au clasat: 
2, Dinamo n (T. Vasile, M. Bo- 
mașcanu, L Vintilă, C. Căruța
șul ih 22114. 3. o echipă com
binată din sportivi de la Steaua, 
Dinamo, CIBO Brașov (C. Boc
ciu, T. Sîrbu, A. Antal. Gh. 
Vasfflu) lh 24:10. 4. Dinamo m 
lh 24:44, 5 Olimpia lh M:03.

Astăel are loc etapa a 2-a a 
competiției. Concurenții var lua 
plecarea, la ora 15,30, de la bor
na km. 7, de pe sos. București 
— Alexandria, de unde vor aler
ga pe distanța de lao km.
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„S GREȘI

Deunăzi aJ 
lefon:

— Ați auzit 
din Odorheiu 
forurile epoi 
fără rost ’ 
Ioan Fierea, 
tilaj 7

Și iată-ne, 
vei Mari, îi 
săli de sport 
l-am întîln 
Ferenc Dcnc 
sport-turism 
«mulul erăș< 
sindicatelor, 
«pus pentru 
venit, iar d 
zimbit:
- Cei 12 

ziceți ? Păi, 
fie cu ei ? / 
mit o. țld 
mearga-'fcg, . 
Neamț, și c 
Dar... g-or c 
io n-cr găsit 
stat și o no 
mai bine hr 
tilaj, să vor 
rea. compon:

La Tehnoi 
pe lăcătușul 
zlnd ce vo^ 
cesta s-a în

— Nu ml-o 
degeaba, < < 
plimbat p 
nâ-o fo’ du 
ctH^t, că tr 
tn alt oraș, 
puse »itrece 
viat acasă, 
•traița goal^ 
prima oară, 
primit țidulă 
pe țari. Dj

Ie NOI SUCCl
Atractivitaxea ti 
tem de joc Lot 
eu regularitate 

I obișnuite rit șu
ter deosebit.

gerfle exception 
nulă tehnică < 

I participări ților ș
mari rfștiguri 
bani șl excursii
Tragerea excepț
25 mai a.c., al* 

I fost omologate 
I zile, ilustrează <

bea.ua


CUPEI
EABICIUNIIE
PIONAT

minerilor din

A REUȘIT PREA PUȚIN FATĂ
» 7 9

DE CAPACITATEA ECHIPEI
11. JIUL 34 12 9 13 26-39 33

LUPTA DIN GREU
PENTRU EVITAREA

15 3 16 47-50 33
toamna lui ’78, după ce 
trecuse de primul tur 

tel U.E.F.A., am auzit 
renor neutru afirmind : 
brenii se vor chinui în 
aat“. Părea o declara- 
■tuită. Acel antrenor 
se însă vîrsta echipai și, 
es, cunoștea, se vede, 
i plus despre viața in

și • -
’oii44
ei _ ,

îl de puncte, golaveraj 
egal uri și 16 înfrângeri, 
n „clasamentul adevă- 
Llui campionat, cu vic- 
deschidă o nouă epocă 

șorean, de mult aștep- 
i însă, a venit înfrîn- 
q fața cnaiovenilor și 

început iarăși să se 
la Dinamo și la Bacău

studenților O 
avea să ter- 

gifîind, ocupind,

• JIUL,, echipa
Valea Jiului, a ocupat locul 11 
în actualul campionat, poziție su
perioară aceleia din ediția tre
cută — 14 —, acumuUnd 33 de 
puncte, cu două mai mult dec it 
to campionatul precedent a In 
general, echipa n-a mai creat 
mari emoții suporterilor în oeea 
ce privește rămînerea în Divizia 

începutul campionatului, cînd... a pler- 
' iar în a 4-a a făcut 0—0

RETROGRADĂRII, DAR
IMPUNE UN GOLGETER.

12 „U“ CLUJ-NAPOCA 341441644 4332

Turneul de la Toulon al reprezentativelor de tineret

ROMÂNIA-MEXIC 1-1 (0-1)
Astă-seară, ultimul joc : cu reprezentativa Olandei, 
pentru locurile 5—6 • In finală : Franța — Brazilia

A decît la 
dut 3 partide ta rînd, 
pe teren propriu eu Chimia Rm. VDcea. Ulterior 
și-a revenit, fiind după depășirea momentului psi
hologic din etapele 23 și 24 (V—2 cu S.C. Bacău 
și 1—1 cu Olimpia, ambele acasă), o formație de 
„mijlocul clasamentului4*, în 30 de etape aflîndu-se 
în primele 10 Jocuri • Merite în realizarea aces
tei comportări „satisfăcătoare" spre „bine" revine 
cuplului de antrenori V. Tîlmaciu — G. Tocea, 
■21 reușind să „realizeze ceva" cu un lot fără nu
me sonore • Au fost rulați 25 d* Jucători, între 
care și o serie de Juniori, cu cele mai multe 
meciuri (întregi) jucate fiind Varga (31), Bădin fi 
Rusu (cîte 25), P. Grigore șl Sălăjan (26), Bacc- 
rescu (21), Stoica, Micuiescu, Stoichiță (25), CSu- 
pitu (17), Caval (16), Mc Isc (13). Ar mai fi de

• Promovată din Di
vizia B și „speriată" 
de noua ei condiție, 
unde exigențele cresc 
și concurența macină 
nsmifos, „U“ a efec
tuat o pregătire exem
plară a noului sezon • 
A Consecința firească : 
start exploziv, locul 4,

după 7 etape, la egalitate de puncte cu 
liderul (Steaua) • După lunga eclipsă 
care urmeazăt nealungată nici de reve
nirea (după 7 etape) a lui Cîmpeanu H, 
plecat cu „universitarii" în Mexic, 
„U" schimbă conducerea tehnică și, o- 
daU cu ea. kteea de joc și structura 
formulei de echipă • O nouă distri
buire a posturilor

I ta Rm. VDoea, au dus la... 
I C. Rădulescu, care, se 
L. din Activita
te x^n^^^ptcscu rein- 
11—2, la^g. Mureș, în 
Liui, dar, în special, cu 
I teren și, important, ia 
11“ A Plecarea lui Me
tre, dar antrenorul Ion 
let ura echipei, cu intui- 
Idoi jucători „i 
ki, In principal, 
[p e care unii îi 
pactul 7 Dacă 
Itte acasă, din 8 
kjul maxim și 
kt (21—1) ; Aiighel, „fiul 
(timișorean, în tur mai 
Itular, îșd. regăsește ca- 
Lrul ecnipeL cu 14 goluri 
lină pe locul 10. Față de 
Ln loc și două puncte în 
le figurează cu 15 vic- 
kfirîngerl, golaveraj 47—50 
Hevărului) @ S-a îmbună- 
| eficacitatea lui, prin a- 
Ff pe care mulți II văd 
Iii), prin revenirea lui 
mă instanță, prin disci- 

■ apărarea a primit mai 
campionatul antecedent, 

adevărat al echipei. Ex- 
kmblu al liniei defensive, 
' nesincronizarea tuturor 
ti portarului, care a avut 
stabilirea unor rezultat’ 
tei ofensivă, nici defen- 
eplasare a unor piese 
Ittalșan, Anghel ș.a.) •
eu meticulozitate finișul, 

~ echipa timișo-
te bine stagiunea de pri- 
ka României 1
Mircea M. IONESCU

.proaspeți44
„umblă44 
cooisicLe- 
în tur 
partide, 
un goi-

remarcat studentul Bed 5, fctbahst apărut .pesta 
noapte-. ta retur, fără carte de vizită, care a 
jucat, bine, în 9 meciuri a Cele as de goluri au 
fost înscrise de : Bocorcscu €, Sălăjaa i, Ciupttu 
4, Varga, StoLchiță — cite 3, Mleuiescu — două, 
iar Ektascu, Moșax șl LLxxndru — câta anta • 
Comparativ eu ediția trecută a campionatului : 
apărarea a fost mai bonă primind doar M de 
goluri față de M ; înaintarea a fost tart mat 
slabă, înscriind S de goluri spre deosebire de 
ediția precedentă : 36 • Categoric, Jiul putea 
realiza mai mult DACA IN EVOLUȚIA SA N-AX 
Fi APAKUT ^PENE* neașteptate, uneori de ne
înțeles. Trei ■coruri de •—4 în deplasare fou 
Steaua, Pobtebnica lași, „U" Cluj-Napoca), ba fi 
un 0—5 (cu Universitatea Qraiova), dublate de re
zultat* bune în compania unor formații din par
tea de sus a clasamentului final: A ÎNVINS PE 
CAMPIONI, F.C. ARGEȘ, DE DOUA ORI! Șl în de
plasare CL—0) M pe teren propriu (2—0); a rea
lizat 3—1 fi B—2 cu Dinamo; a câștigat ea B—1 
la București tn fața Sp. studențesc; 9—0 cu Uni
versitatea Craiova,
• De ce n-A realizat, totuși. mai mult echipa 

din Valea Jiului î Datorită faptului că la un mo
ment dat între jucători au intervenit disensiuni, 
acte de indisciplină. care au minat coeziunea su
fletească a jucătorilor, moralul lor. Eroul nega
tiv al acestei situații — Ciupită — a fi fost sus
pendat de club pe timp neLminat • Apropo de 
disciplină, jucătorilor de la Jiul le-au fost ară
tate CARTONAȘE GALBENE DE 50 DE ORI ! ! Lud 
Micul eseu — campion la acest capitol — de I 
ori, lui StoichH* yi Bădhi de cîte « ori, States 
(4), Varga, Mușat, P. Grig ore, Roșu, Bucurescu, 
Sălăjan (3), BedQ, Vînătoru (două), portarii Caval, 
Moise, ca șl Lixandru cîte unul.
• JIUL a Jucat bine, la capacitatea sa, doar to 

unele meciuri, ta sitele fprea multe) înregtstrlnd 
rezultate neașteptat de slabe. Inconstanța șl aban
donarea seriozității ta cîteva partide a împiedicat 
Jiul să „uroe" ta prima jumătate a clasamen
tului.

Modesto FERRAR1N1

IZAII" -TREI CUVINTE CARE COSTi...
♦e-

d 12 boxeri 
csc, pe care 
-au plimbat 
e boxerul 
l Tehnou-

taM Tlma- 
•pleroa noii 
yuhrL Acolo 

tovarășul 
l Comisiei 
adrul Con- 
Odorhei al

chiar in ziua cînd Începea 
competiția, și iar n-am putui 
eoncura.

— Do unde ați primit țidula? 
l-am Întrebat pe tovarășul 
Dane.

— De la Consiliul Județean 
pentru educație fizici ,1 zport 
Harghita, care, apoi, țl-e cerut 
eouze. „Am greșit, scuzați ”, o 
<s.

ȘL., iată-ne la Miercurea 
Oue, la consiliul ce pricina.

— Apoi eu iri atlu, că ji 
eu, și secretarul sîntem tn aces

te iuncțil doar de 
vreo trei luni
— »e-a zpus pre
ședintele. tovarășul 
Zsigmond Balogh.

Ara revenit la O-

IT^Flatra 
1 i-or dus. 
geaba. Aco- 
umeai și er 
n gară. Da’ 
ta Tehnou- 
i loan Fto- 
totulul.

l-am căutat 
Florea. Au- 

aflăm, a-

di «m m&rs 
i, e& m-am 
Tatis, da’ 

n-am cou
rt mergem 
acolo înce- 
l-atunci, axa

aice, ea

la finala 
prtaxK-o

hwmh dorhei, unde găsise
ră „țidula-. Avea 

numărul 3110 și era trimisă din 
luna septembrie. Le-am apus 
că vinovății nu mai sînt a- 
coto, dar tovarășul Peter 
Vajda, președintele Consiliu
lui orășenesc al sindicatelor, 
a zîmbit :

— Ei s-or dus, dar abtoeltt- 
rile au... rămas. Uite, acum, 
a trebuit să mergem ta Ciuj- 
Napoca la „zonă*4. Telexul 
l-am primit vineri, tar con
cursul a început duminAcă. 
I-am trimis pe sportivi, dar 
să nu ne întrebați ta ee grabă 
am făcut totul. De unda se 
vede că ta C.J.E.F.S. s-an 
schimbat oamenii, dar.M obi
ceiul rău a rămas. Și-apoi, noi 
au înțelegem cum pot trei 
cuvinte, „Am greșit, scuzați*0, 
rt înlocuiască cei C 000 de lei 
eheltuiți degeaba ca plimba
rea boxerilor...

Sever NORAN

LOCVENTE-. 
«aiului ris- 
* confirmată 
de tragerile 
le cu carac- 
xS<plu, toa- 
i căror fo«> 
doasă oferă 
sporite de 
autoturisme, 
ste hotare. 
l Loto dim 
L cîștigurlau 
mă cu două 
de elocvent

TOULON, 5 (prin telefon). 
Echipa reprezentativă de tine
ret a României a încheiat 
miercuri seara suita meciurilor 
din grupa I (programate în ca
drul turneului internațional or
ganizat de federația de specia
litate a Franței), realizînd un 
rezultat de egalitate : 1—1 
(0—1) cu formația similară a 
Mexicului. Ca și in partida cu 
echipa U.R.S.S., formația noas
tră a primit foarte repede go
lul (min. 8, Morales — ac
țiune individuală, coroborată eu 
intenția nereușită a defensivei 
române de a juca la ofsaid a- 
ceasta fază), egalarea survenind 
abia în min. 80. cînd Bozeșan 
a transformat o lovitură de Ia 
11 m. A fost un joc cu multe 
obstrucții din partea fotbaliș
tilor mexicani, cu trageri de 
timp neluate in seamă de ar
bitrul francez R. Vigliani, do
minarea echipei noastre (10—3 
raportul de cornere) neconcre- 
tizlndu-se și din cauza multe
lor ratări ale hii Terheș, Sudu, 
Ralea, Vlad și Geolgău. Echipa

României a jucat timp de 10 
minute in 10 oameni, ca ur
mare a două excluderi tempo
rare (de cite cinci minute, con
form regulamentului acestui 
turneu) ale jucătorilor C. So
lomon (proteste) și Bozeșan 
(joc dur). în urma acestui re
zultat, reprezentativa noastră a 
ocupat locul 3 în grupă și va 
disputa mîine seară (n.r. astă- 
seară), în deschiderea finalei, 
meciul cu formația similară a 
Olandei (locul 3) în grupa a 
Ii-a) pentru desemnarea ocu
pantelor locurilor 5—6. Forma
ția folosită în meciul cu Mexic: 
Boldici — Vlad, C. Solomon, 
FL Pop, Geolgău — Ralea, Su- 
ciu, Bozeșan — Ciobanu (min. 
50 Ralea), Terheș, Mureșan.

Alte rezultate: Franța — 
U.R.S.S. 0—0, Brazilia — O- 
landa 2—0, Cehoslovacia — 
R. P. Chineză 7—0. în finala 
turneului : Franța — Brazilia ; 
Cehoslovacia — UJLS.S. pen
tru locurile 3—4 și Mexic — 
R. P. Chineză pentru locurile 
T—«.

H plantează p’ Cîm- 
peanu H în „vtrful" 
atacului, sporindu-i 

eficacitatea plnă la 
cifra finală de M, 
care-i aduce titlul 
de gclgeter național. 
• Se instaurează 
o idee de joc baza
tă pe circulația 
piă a mingii 
a jucătoriior. 

niște fundași 
*arrînj, le dure a te

am- 
fi 

pei- 
cu 

„be
tonului" • Integrarea lui Dobrău in tot 
fortifică psihic echipa • Recuperarea 
tal Porațchi, FL Pop. L. Mihai și A 
Mureșaz, multă vreme accidentați, nu 
sumai că cempletează un tot sărac, dar 
permite și manevrarea pfcrghiei p 2dago- 
gfce, ta condițiile unei concurențe reale 
ta tttulansare • Se revine treptat ta 
ambiția și dăruirea inițiale „dublate", 
fericix, de aobdar-.-^tea factoritor focali 
ta sprijinirea eforturilor de redresare.
• După primele succese, autoincrede- 

rea fi infatuarea iși cer tributurile : 
superficialitatea în instruire, mobilizare

rabat ia viața extrasportivâ • 
eșecurilor pe teren propriu în 

fața echipelor. Chimia Rm. VLcea și 
Dinamo (etapele S șl 10), panica accen
tuează spiritul defetist a o reminiscență 
a acestui spirit mai scoate capul și în 
returul (socotit) de forță, în meciurile 
din deplasare cu Chimia Rm. VUcea și 
OHmpia Satu Mare • O anume lma- 
turUate tactică se răzbună într-un meci 
eu un adversar de elită (Steaua), pe 
care l-a atacat furibund, riscant... pînă 
ta pierderea partidei (scor 1—2) • Lipsa 
de angajament fizic, neatenția la mar
caj, nerăbdarea ta însușirea integrală a 
unor procedee tehnice (de exemplu, 
prriuarea) rămta tare necorectate pînă 
ta final.
• „U“ C5uj-Napoca a obținut o salvare 

3n extremis44 de ta retrogradare, re- 
coostderîndu-și, pe parcurs, armele 
care au obținut promovarea : conștiin- 
efozitate în antrenamente, dăruire în 
Joc, devotament față de culorile echipei 
șl față de un public minunat (cu ex
cepția unei sincope, din etapa a XlX-a, 
ta meciul cu Sportul studențesc).

ton CUPEN

tre a scuti 
gabarit rcinint de

ANUNJ

In atenția eumpărătocDor de autoturisme Dacia 1S00 :
Mag^rlneic auto LDJLS. livrează autoturismele Dacia L30B celor 

tocrișl în regtstreie de programări ale astfel •
București — ptni la nr. 2S 9001980 
Pileați — ptnâ U ur. UJ00/1930 
Bacău — ptnl la ar. i.~X :S3-1 
Bala Mare — ptnA la ar. ASUVISBO 
C3uj-Napoca — piuă la nr. «javiseo 
lași — ptoă la ar. nooAMO 
Reșița — pmă M nr. LS95/1S30 
nmășcara — pfciâ la nr.
Brapce — pktă M nr. 2.0001380

■^tzzirCe zilnice oe vor efectua tn funcție de stocul de auto- 
tvteme erttter» la magazia tn zma respectivă d capacitatea 
de vlazare a Decirul tnaeaxtu.

treprf merfmll

$1 dt. purn imr la j. s. di la »ioscota !
Se efectuează I 
extrageri tn 3 faze, 
eu un total de C 
de numere î 
ORICINE JOACA 
POATE CÎȘTIGA : 
• Autoturisme „Da- 
da 1300- • 50.000.
15.000 lei etc. • 
Excursii ia J.O. de 
le Moscova, precum 
B pe ruta R-S- Ce
hoslovacă — R. P. 
Ungară sau in R.D. 
Germană.

NOU, AVANTAJOS! Pentru atribuirea excursiilor la Jocu
rile Olimpice în cadrul fazei a IlI-a se face o extragere de 
3 numere din 45, la care participă numai variantele simple 
Întregi, jucate pe bilete seria T de 25 iei, valabile și la 
primele două, faze. Aceste excursii (circa 7.500 lei un k>c) 
•e suportă din fond special ?i «lnt transmisibile. Agențiile 
Loto-Pronosport vă ztau la dispoziție ou orice alte infor
mații. ULTIMA ZI DE PARTICIPARE — simbătă 7 iunie 
1980.

LOTO-PRONOSPORT, INFORMEAZĂ
acest lucru : bogata bstă de mari 
cl0tigători îi are în fruste pe 
Dumitriu Cojan (^București) cu 
un autoturism „Dacia 1300“, ot>- 
țimut ta categoria 1 pe un bilet 
achitat sută la sută, urmat de 
Dan ața Popescu (Deva) fi Petru 
Gore (București) cu cîte un pre
miu de 50.000 lei fiecare ta ca
tegoria A pe bilete Jucate, de 
asemenea, în cotă de sută ta 
sută, Tinlnd seamă șl de esle-

talte numerose câștiguri consis
tente în bani sau excursii peste 
hotare, rezultă un bilanț semni
ficativ și, totodată, un îndemn la 
perseverență pentru toți iubitorii 
de Loto !
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

LOTO de astăzi, < funie W80, se 
televizează în direct începînd de 
ta ora 18,25.
• CIȘTIGURBLE TRAGERII LO

TO DIN 30 MAI 1980. Cat. 1: 4

variante 100% (autoturisme Da
da 1300) și 4 variante 25% a 
17.500 tei; cat. 2: 6 a 16.459 lei; 
cat. 3: W.50 a 5.064 lei; cat. 4- 50 
a 1.975 12i; cat. 5: 151,25 a 653 lei; 
cat. 6 : 325,25 a 3M lei; cat. X: 
1.824 a 100 lei. Report Ia cat. 1: 
139.106 lei. Autoturismele „Dacia 
130044 de la cat. 1, realizate pe 
bilete jucate ’00%, au revenit 
participanților VASILE GHIMPU 
din comuna Protoota jud. Iași,

MECIUL NR. 316
• Partida de azi este cea de a 4-a din palmaresul IntUnirilor 

Rocnâma — Belgia și cea de a 31 S-a din palmaresul național care, 
kMUntea acestui joc. se prezintă astfel :

315 127 77 UI 543—513
Primele 3 partide s^au încheiat la dte un gol diferență : România

— Belgia 2—1 și 1—0, Belgia — România 1—0.
• Primul meci cu Beigia s-a disputat cu 43 de ani în urmă, ia 

1» tunie 1937. la București România a ciștigat cu 2—1 prin golurile 
marcate de Baratky (2), respectiv Vorhoof. Au evoluat : ROMA
NIA • David — Burger, Alba — vincilă, Juhâsz Rallinsky — BeKe, 
N. Covaci, Baratky, Bodota, G.că Popescu ; BELGIA : Badjou — 
Paverik, Joachim — Dahlen, Styner, De Winter — Boyle, Vorhoof, 
Capelie, Braine, Van den Eynde. Partida urmățoane, la 28 septem
brie 1966, tot la București (victorie românească cu 1—0 prin golul 
hn N. Georgescu), revanșa avînd loc la 26 mai 1967, la Bruxelles 
(•—1 prin golul lui Van den Berg). Formația : ROMÂNIEI : Toma — 
Zavoda n, Apolzan. Neacșu — CâBmolu, Bone — Cacoveanu, Con-, 
stantin, Enc I, Ozon, Tătaru I.

• Așadar, bicolorii evoluează azi pentru a doua oară la Bru- 
xeUes. Iată lotul care a făcut deplasarea : Cristian 1 — 9 selecții, 
loniache — I (portari) ; Ucâ — 1, Sameș — 35, Ștefănescu 18, AL 
Nleolae — 4, Munteanu H — I (fundași) ; Dinu — 73, Bolonl — 41. 
țtcieanu — 5, Bălăci — 34 (mijlocași) ; Crișan — 33, Doru Nleolae
— 1, Cămătaru — 7. M. Bădncaiiu — 12, Ad. lonescu — 1 (atat 
cânți).

BELGIA - ROMÂNIA
(Urmat» din vag. I)

vizie, dar care posedă un ex
celent teren de joc. Principalul 
accent a căzut pe repetarea u- 
nor scheme de atac și, in ca
drul unui joc la două porți — 
3 contra 8 — pe mărirea vite
zei in faza de finalizare, pe 
decizia șutului, pe exactitatea 
marcajului. Antrenamentul i-a 
Încheiat cu repetiții de lovi
turi de la 11 m și se pare că 
(in eventualitatea unei aseme
nea situații), Sameș va fi 
executantul penalty-ului. în 
privința planului tactic, se con
tează pe omogenitatea apărării, 
care a jucat mult timp îm
preună ln formula pentru vi
neri (cu excepția lui Lică, în
locuitorul lui Tilihoi), pe buna 
eoniucrare în cadrul cuplului 
de la Steaua M. Răducahu — 
Ad. lonescu, pe buna dispozi
ție manifestată de Crișan și 
Bălăci în ultimele jocuri ale 
Universității Craiova, pe com
bativitatea lui Boloni și. nu 
tn ultimă instanță, pe expe
riența și autoritatea de căpitan 
a lui Dinu. Și. ca o condiție 
generală, pe angajarea tuturor 
jucătorilor în această intilnire 
de final de sezon.

Acearta. cu atit mai mult cu 
cât adversarii de vineri seară 
dețin, așa cum ne-au mărtu
risit gazdele noastre, o formă 
rerr —c -x: de
poziție de joc. Selecționerul G. 
Thys. pe care l-am intUnit 
miercuri după-amiază la sta
dionul Heysel, atunci cînd 
.tricoforii* au vizitat câmpul 
de joc pe care vor evolua, ne 
spunea că elevii lui alcătuiesc 
tn momentul de față o for
mație puternică, cu un bagaj 
tactic acumulat de-a lungul se
zoanelor, cu o formulă de e-

chipă care și-a găsit echilibru 
in ultimele sezoane, realizînd 
ji frumoasa performanță a ca
lificării în turneul final al 
C.E. Principalul element al jo
cului naționalei belgiene îl re
prezintă revenibea în „U“-le 
național a celui mai vestit in
ternațional belgian in activitate 
(Van Moer, 33 ani). „De cînd 
Van Moer a revenit la con
ducerea tactică a echipei na
ționale, jocul acesteia a crescut 
eu cel puțin o clasă" — afirmă 
«coechipierul lui din repre
zentativă Van Himst. Celelalte 
puncte de greutate ale belgie
nilor sînt mijlocașii Van den 
Eycken și Cools, ea și atacantul 
Van den ELst. Nu va evolua 
in meciul de vineri golgeterul 
echipei, Van den Bergh, care 
se căsătorește la sfîrșitul aces
tei săptămini. Un partener pu
ternic se află, deci, în compa
nia tricolorilor, pe stadionul 
HeyseL Să sperăm că această 
evoluție de La Bruxelles, după 23 
de ani, va constitui un punct 
de plecare constructiv pentru 
pregătirile decisive ale preli
minariilor C.M. Urînd succes 
.tricolorilor", vă reamintim că 
partida care începe la ora 20 
(21, era Bucureștiului) va fi 
transmisă în întregime la pos
turile noastre de radio.

LICSANDRU MTU din comuna 
Bo im ținu din Vale jud. mov, E- 
MILIA NICOLE9CU și DUMITRU 
BECHERU, ambii din București.

ȘTIRI... ȘTIRI.-
• MECIUL PROGRESUL-VUL- 

CAN — RAPID, din cadrul eta
pei a. 31-a a Diviziei B (seria a 
n-a). va disputa duminică
pe stadionul „23 August44 La ora 
U și va fi televizat în întregime 
(pe programul 2). Biletele de 
intrare pentru această partidă 
s-au pus în vin zare la casele 
obișnuite.

a TURNEUL FINAL AL ȘCO
LILOR DIN REȚEAUA M.T.Tc. 
se va desfășura săptă-mina viitoare 
(9—14 iunie), pe stadionul Giu- 
lești. In urma jocurilor din serii 
pentru turneul final s-au califi
cat următoarele șase echipe : 
Grupul școlar auto Rm. Vîlcea, 
Grupul școlar reparații 
Craiova, Grupul școlar construcții 
CJ, Fetești, Grupul școlar auto 
P. Neamț, Grupul școlar C.F.R. 
Arad și Liceul Electrotehnic 
Baia Mare. Cele șase formații vor 
fi Împărțite (prin tragere la sorți) 
în două grupe a cîte trei echipe 
și își vor disouta jocurile după 
sistemul turn îu (flecare cu fle
care).
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TODOR
(Urmare din vag 1)

cele șase institute de învăță- 
mint superior de pe raza mu
nicipiului, care cuprind nu mai 
puțin de 19 facultăți.

In semn de profundă prețui
re, înalților oaspeți le sint o- 
ferite medalii confecționate din 
pulberi metalice, avînd înscrise 
pe față și revers numele celor 
doi conducători de partid ți 
de stat, precum și data memo
rabilă a acestei vizite.

Ultimul obiectiv al vizitei l-a 
constituit întreprinderea „U- 
nirea“ — cea mai mare unitate 
producătoare de mașini textile 
din țara noastră.

Gazdele informează pe înal- 
țîi oaspeți că datorită nivelu
lui tehnic ridicat mașinile tex
tile purtind marca acestei vechi 
întreprinderi clujene sînț tot 
mai mult solicitate peste ho
tare, printre țările Importatoa
re un loc de seamă ocupîndu-I 
Bulgaria. In țara vecină ți 
prietenă, colectivul întreprin
derii „1“ 
prezent 
tile.

După 
nomice 
rior, coloana oficială de mașini 
străbate din nou arterele fru
mosului municipiu Cluj-Napo
ca, îndreptîndu-se spre noul 
hotel „Belvedere". în fața Tea
trului Național, în Piața Liber
tății, pe bulevardul dr. Petru 
Groza, în Piața Victoriei, pe 
alte artere centrale ale orașu
lui, înalții oaspeți sint salutați, 
din nou, cu puternice aplauze 
ți ovații de către clujeni.

ir
în onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 

■t Român, președintele Republicii 
, Socialiste România, a țovarășu- 
; iul Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, 
a tovarășelor Elena Ceaușescu 
și Liudmila Jivkova, tovarășul 
Stefan Mocuța, prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean a oferit, joi, 
la hotelul „Belvedere", un de
jun.

Dejunul s-a desfășurat ințr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Incheindu-și vizita în frumo
sul oraș de pe Someș, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, tovarășele Elena

,Unirea" a livrat pînăin 
t peste 620 de mașini tex-

vizitarea unităților eco- 
și de învățămînt supe-

VIRGINIA

TURNEUL ȚĂRILOR SOCIALISTE** LA SCRIMA DUBLUL CAMPION OLIMPIC
Jivkova, 
persoa- 

bulgare,

Ceaușescu și Liudmila 
împreună cu celelalte 
ne oficiale române și 
au părăsit joi după-amiază mu
nicipiul Cluj-Napoca.

in uratele celor prezenți pe 
aeroport, avionul 
decolează, 
București.

La scurt 
Capitală, 
Ceaușescu 
varășele Elena Ceaușescu și 
Liudmila Jivkova, împreună c» 
membrii celor două delegații, au 
plecat eu un tren special la 
Sinaia.

prezidențial
indreptindu-se spre

timp după sosirea in 
tovarășii Nicolae 

și Todor Jivkov, to
pi

>■
SOFIA, 5 (Agerpres). — In com

petiția internațională de scrimă 
„Turneul țărilor socialiste* proba 
pe echipe de sabie a revenit 
formației U.R.S.S., urmată de se
lecționatele R, D, Germane, Bul
gariei, României, Cubei șl Polo
niei. în ultimele meciuri: 
U.R.S.S. — R.D.G. 9—6 ; R, D. 
Germană — Bulgaria 8—8 (echi
pa R.D.G. a avut un tușaveraj 
mal bun) ; U.R.S.S. — Bulgaria 
9—5 ; R.D.G. — România 9—6 ; 
U.R.S.S. — România 9—3. Proba 
masculină de floretă a fost ciști
gată de echipa U.R.S.S. Pe locu
rile următoare s-au clasat Cuba, 
România. R. D. Germană, Polo
nia, Cehoslovacia șt Bulgaria.

VASILII ALEKSEEV, UN PROGRAM

★
Cunoscuta stațiune montană 

Sinaia a întîmpinat sărbătorește 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, pe tovarășele 
Elena Ceaușescu și Liudmila 
Jivkova.

Pe frontispiciul gării orașului 
se aflau portretele celor doi 
conducători de partid și de stat, 
Încadrate de drapelele de stat 
ale României și Bulgariei. Pe • 
mare eșarfă purpurie era în
scrisă urarea „Trăiască priete
nia frățească și colaborarea 
multilaterală dintre poporul 
român și poporul bulgar

O gardă militară, formată din 
vînători de munte, a prezentat 
onorul.

Pe peron, ca și în piața 
gării, numeroși locuitori ai 
frumoasei stațiuni de pe Valea 
Prahovei au aclamat îndelung 
pe cei doi conducători de partid 
și de stat, scandind cu însufle
țire .Ceaușescu — Jivkov”. El 
și-au exprimat, direct și cald, 
bucuria de a-i avea ea oaspeți 
dragi pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, pe 
tovarășele Elena Ceaușescu șl 
Liudmila Jivkova. Totodată, 
și-au manifestat deplina satis
facție 
dintre cei doi conducători de 
partid și de stat, care se înscrie 
ea un moment important în 
dezvoltarea ți întărirea conti
nuă a bunelor relații 
partidele, țările și 
noastre.

Tovarășii Nicolae 
șl Todor Jivkov, 
Elena Ceaușescu și 
Jivkova au răspuns cu priete
nie aclamațiilor mulțimii.

Coloana de mașini s-a în
dreptat, apoi, spre reședința 
rezervată distinșilor oaspeți.

De-a lungul traseului regă
sim aceeași ambianță entuzias
tă, care relevă cu pregnanță 
trăinicia și profunzimea rela
țiilor româno-bulgare.

față de noua intilnlre

d intre 
popoarele

Ceaușescu 
tovarășele 
Liudmila

RUZICI IN FINALA
(Urmare din vag. 1)

taritate în următoarele două 
grație jocului său de un înalt 
nivel tehnic și bogatei sale ex
periențe competiționale.

★
Imediat după primirea tele

gramelor de presă anunțlnd 
victoria Virginiei Ruzici, re
dacția ziarului nostru a luat 
legătură telefonică, la hotelul 
„Sofitel-Sevres" din Paris, cu 
multipla campioană a Româ
niei, care ne-a făcut următoa
rele declarații :

„Sint deosebit de fericită că 
m-am calificat pentru această 
prestigioasă finală. Știam că 
azi (n.r. ieri) voi avea o ad
versară dificilă in Dianne 
Fromholtz, care m-a învins de 
două ori în sezonul trecut, 
față de o singură victorie a

mea. Am jucat cu mult elan 
primul set, reușind să eîștig 
tie-breakul cu 7—1. Apoi, în 
setul a! doilea, mi-a reușit 
totul și am dominat de la cap 
la cap. A fost nevoie pentru 
aceasta de un efort considera
bil, dat fiind și căldura cani
culară care a domnit aici, în 
tot timpul după-amiezii.

Intr-un fel, este o revanșă 
pentru ediția de anul trecut, 
cînd n-am putut să-mi apăr cu 
succes titlul cucerit in 1978. 
Acum, voi încerca să-1 recuce
resc, 
greu, 
mare 
Chris 
turor 
victoria 
șansele cu maximum de ambi
ție și întreaga mea putere de 
luptă !“.

deși știu că va fi foarte 
avînd în față o atît de 

campioană cum este 
Evert. Dar — promit tu- 
celor care îmi doresc 

că-mi voi apăra

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX 9 Campionul mondial la 

categoria grea (versiunea WBC) 
americanul de culoare Larry Hol
mes își va pune centura în joc 
în fața canadianului Scott Le
doux, la 7 iunie pe ringul din 
Minneapolis. Holmes a susținut 
pînă în prezent 35 de întîlnlri 
cîștlgtndu-le pe toate (19 victorii 
prin k.o.).

ciclism • Etapa a 9-a a Tu
rului Angliei ' '
(Southport — . ... ... __ _ .
a fost ciștigată de rutierul so
vietic Serghel Suhurucenko, în 
3 h 11:43,2. în clasamentul ge
neral, pe primul loc a trecut 

— Galaletdinov (U.R.S.S.) a Turul 
Austriei a continuat cu desfășu
rarea etapei a 6-a : Innsbruck — 
Saalbach Hinterglemm (172 km). 
Victoria a revenit austriacului 
Johann Traxler, in 4 h 19:19. în 
clasamentul general conduce Gelr 
Digerud (Norvegia), urmat la 9 
sec. de austriacul Traxler șl la 
50 sec. de Muckenhuber (Aus
tria). • A început Turul Lu
xemburgului. Etapa prolog, dispu
tată contracronometru pe 1,800 
km, a fost cîștigată de olande-

pentru amatori 
Bradford, 126 km)

zul Jan Raas cu 2:06,47 • Etapa 
a 36-a a Turului Italiei (Cles — 
Sondrio) a revenit francezului J.R. 
Bernaudeau — 218 km ta 6h 24:24. 
în clasamentul general, pe primul 
loc a trecut Bernard Hinault, ur
mat de Panizza — la 3:15 și Bat- 
taglln — la 4:40.

HOCHEI • Cea de a 34-a edi
ție a campionatului U.R.S.S. s-a 
încheiat cu victoria echipei ȚSKA 
Moscova, care a totalizat 80 
puncte din 44 de meciuri dispu
tate (39 victorii, 3 înfrîngeri șl 2 
jocuri egale). Pe locurile urmă
toare s-au clasat formațiile Di
namo Moscova — 67 p și Spartak 
Moscova — 61 p.

Preliminariile C.ri. de fotbal
Echipa Bulgariei a debutat cu 

o frumoasă victorie în prelimi
nariile campionatului mondial. 
Inttlnind la Helsinki echipa Fin
landei, fotbaliștii bulgari au ob
ținut victoria cu 2—0 (1—0). Oas
peții au marcat primul gol tn

BREVIAR
• „De la Montreal la Mos

cova" este titlul unei serii de 
broșuri-ghid care oferă date 
pentru fiecare dintre sporturile 
olimpice. Lucrările se află ta 
pregătire la editura „Fizkul- 
tura 1 sport" — editorul prin
cipal al Comitetului de orga
nizare a Olimpiadei de vară. 
Pînă în prezent in editurile 
sovietice au apărut peste 350 
de cărți și albume referitoare 
la Jocurile Olimpice.

• Manifestările culturale in
cluse In programul desfășurării 
Olimpiadei ’80 vor dura de la 
28 iunie pînă la 6 august. In 
această perioadă participanțil 
și oaspeții Jocurilor vor putea 
asista la 144 balete și specta
cole de operă, mai mult de 450 
reprezentații teatrale oferite de 
companiile de dramă și come
die, peste 1500 concerte și 350 
spectacole de circ. Se estimea
ză că acest bogat program dis
tractiv va fi urmărit de 3,5 mi
lioane de spectatori. Muzeele 
șl expozițiile Moscovei, ca ti 
cele ale celorlalte patru orașe 
— Tallin, Kiev, Leningrad șt 
Minsk, ce găzduiesc Întrecerile 
3.0. de vară, vor primi de *- 
semenea 1,5 milioane vizitatori

VASILE BICHEA
LOCUL II LA OSTRAVA

PRAGA, 5 (Agerpres). — Au 
luat sfirșit, la Ostrava, întrece
rile concursului Internațional de 
atletism, la care au participat 
sportivi și sportive din 10 țări. 
Proba de 3 090 m obstacole a 
fost ciștigată de Tura Eshetu 
(Etiopia) cu timpul de 8:24,5, ur
mat de Vasile Bichea (România) 
— 8:27,2 șl Domingo Ramon 
(Spania) 8:30.0. Proba feminină 
de aruncare a discului a revenit 
campioanei cubaneze Carmen Ro
mero cu 65,66 m.
• Sara Simeonl a cîștlgat la 

Torino proba de săritură în înăl
țime cu 1,98 m (cea mal bună 
performanță mondială a anului). 
Proba masculină de 100 m a re
venit lui Silvio Leonard (Cuba)

' — 10,43, iar la Înălțime a cîștl
gat Fields (S.U.A.) — 2.23 m.
• La Maribor, iugoslavul Rok 

Kopltar a stabilit un nou re
cord național în proba de 400 
mg cu 49,11 (a doua performanță 
mondială a sezonului).
• In cadrul unui concura, atle

tul vest-german Ralf Reichen
bach a obținut victoria în proba 
de aruncare a greutății, cu un 
rezultat de 20,74 m.

„PATRULATERUL* DE SPADA 
FRANȚA - ITALIA - ROMA- 

NIA - UNGARIA

Câteva rezultate tehnice : U.R.S.S, 
— Cuba 9—4 ; România — U.R.S.S. 
8—3 (echipa română a avut un 
tușaveraj mai bun). SPECIAL DE ANTRENAMENT

O.

din 
fot- 
co-

internațional 
campioană a 

----- ‘ 1375

Simbătă. la Tourcolng (Franța), 
M desfășoară tradiționalul „pa
trulater" de spadă Franța — Ita
lia — România — Ungaria, consi
derat o utilă verificare În ve
derea apropiatelor Jocuri Olim
pice. Echipa României este alcă
tuită din spadasinii A. Pongracz, 
O. Zldaru, L Popa, C. Bărăgan, 
B, Szabo.

Cunoscutul halterofil sovie
tic Vasili Alekseev, medaliat 
cu aur la ultimele două Olim
piade, va fi prezent la între
cerile Jocurilor Olimpice de 1* 
Moscova. Alekseev, care a ab
sentat la recentele campionate 
europene de la Belgrad, ur
mează în prezent un program 
special de antrenament in ve
derea participării la concursul 
olimpic, al cărui principal fa
vorit este la categoria super- 
grea.

După Safer Johnson, de al că
rui prim record H despart, în 
timp, exact 15 ani. Daley Thomp
son este cel de-al doilea deca- 
tlonist de culoare care iși Înscrie 
numele pe lista recordmanilor 
hunii. Thompson este, totodată, 
primul englez ajuns în fruntea 
decatlonlștllor.

S-a născut la 30 iulie 1953, are 
1,86 m înălțime șl cfntărește 83 
kg ; este student în geografie, 
la Londra. înzestrat cu calități 
fizice multiple, tn special de vi- ' 
teză și detentă, s-a dovedit un 
adevărat „copil minune" al de
catlonului, reușind In 1976, înain
te de a Împlini 1* ani, 7 905 p, 
cel mal bun rezultat mondial al 
acelui an pentru juniori. In se
zonul următor este campion con
tinental de juniori, la Donețk, in 
august, după ce în iunie, la Ma
drid, reușise 8198 p, iar m iulie, 
la Slttard (Olanda) — în ziua 
în care împlinea 19 ani — 8124 
p cu cronometraj electronic la 
alergări, ambele rezultate consti
tuind recorduri mondiale- ale ca
tegoriei de virată.

Progresează tn continuare ca— 
Făt-Frumos, și In 1978 „sare“ la 
8 467 p, al treilea rezultat mon
dial din toate timpurile, după 
Bruce Jenner (S.U.A.) 8 618 p
șl Guido Krastehmer (R. F. Ger
mania) 8 480 p. Această perfor
manță, obținută la 7—8 august la 
Edmonton, tn cadrul Jocurilor 
Commonwealth-ului, fl așează, tn 
ciuda celor numai 20 de ani, în 
fruntea lavoriților pentru cam
pionatele europene de la Praga, 
unde conduce detașat după pri
ma zi, avtnd aproape 300 de 
puncte înaintea sovieticului Alek-

sandr Grebeniuk (4 439 4 171).;
Ziua a doua este însă catastro- ’ 
fală, cu contraperformanțe la 
garduri șl prăjină, care li adue 
numai 3 830 p, față de cele 4 IM 
ale Iul Grebeniuk, care 11 între-, 
ee cu 51 de puncte !

A fost un eșec primit eu lu
ciditate. A înțeles că suportul 
fizic care îi permite performanțe 
de excepție In probele - naturale 
(sub 10,50 la 100 m cu crono
metraj electric, în jur de 8 me
tri la lungime, 47 de secunde la 
400 m) ale primei zile de concurs 
trebuie completat eu o pregătire 
susținută a disciplinelor tehnice 
dia ziua a doua (garduri. prăji
nă, disc, suliță).

Englezul n-a concurat deloc ta 
1979, tocmai pentru a-șl imou.»„- 
tățl probele slabe. Iar la primul 
decatlon al acestui sezon, la 
17—13 mal la Gdtzis, în Austria 
(un fel de Mecca a decatlonlști- 
lor europeni), Izbutește 8 621 
puncte, cu patru mal multe decM 
Jenner in recordul mondial sta- A 
billt la J. O. de Ia Montreal. V 
latâ-I rezultatele in cele 10 pro
be : 100 m — 10,55 : lungime — 
7,72 m ; greutate — 14,46 tn, înăl
țime 2.11 m (record personal) s 
400 m — 48,30 ; 110 mg — 14.37 
(r.p) ; disc — 42,98 m ; prăjină 
— 4,90 m ; suliță — 65,38 na
(r.p.) ; 1500 m — 4:25,so.

Resursele lui Daley n-au atlna. 
desigur, plafonul, pentru că re
cordmanul n-a împlinit încă 21 
de ani ; iar în afara lui Bob 
Mathias (20 de ani tn 1950) șl 
Rafer Johnson (21 de ani 
1955), decatlonul n-a mai 
un lider atît de tlnăr.

Vladimir MORARU

Laureatele cupelor europene de fotbal 1980

EINTRACHT FRANKFURT, LA CEL MAI MARE SUCCES AL SĂU

împreună cu Nottingham Forest 
și Valencia, Eintracht Frankfurt 
formează trioul laureatelor fot
balului european — 1980, ctști- 
gtad pentru prima oară „Cupa 
U.E.F.A.”, Eintracht Frankfurt, 
care la 1 mal a sărbăto-

BULGARIA — FINLANDA 2 - 0
min. 28 prin Markov, iar cel 
de-al doilea a fost înscris în min. 
81, la un corner, de către Kosta- 
dinov. în partea a doua a parti
dei, gazdele au avut cîteva situa
ții bune de gol, însă portarul 
Hristov a apărat excepțional.

»
rit 81 de ani de la Înființare, 
se numără printre cele mal pu
ternice cluburi sportive vest-ger- 
mane. Are 12 secții pe ramură 
de sport, printre care baschet, 
box, handbal, rugby, tenis de 
eîmp, volei. Dintre toate, cum ne 
spunea șl Kurt Krommelbein, vi
cepreședinte al clubului, cea mal 
populară este, fără îndoială, sec
ția de fotbal, care are și rezul
tatele cele mai reprezentative pe 
plan intern și ----
Eintracht a fost ___
R.F.G. în 1959, iar ta 1974 și 
a cucerit Cupa.

în prezent, la clubul 
Frankfurt activează sute de 
ballști, de la seniori pînă la 
pil, în formația din Bundesliga, 
ta echipa de amatori (care acti
vează ta campionatul R.F.G.),ln 
formațiile de tineret, juniori I șl 
n șl copil, de instruirea cărora 
se ocupă 10 antrenori. Astăzi, 
Eintracht are in componența sa 
cîțiva fotbaliști cu bogate cărți de 
vizită, cum stat cunoscuțli inter
naționali vest-germani Grabowski 
(36 de ani — 44 de jocuri în pri
ma reprezentativă) și HOlzenbein 
(34 — 40). lingă care mai joacă 
austriacul Pezzey (25 de ani — 
37 de meciuri în echipa naționa
lă), sud-coreeanul Bum Kun Cha 
(27 de ani — 141 jocuri in echipa 
țării sale). Alături de aceștia 
s-au mal remarcat internaționalii 
A KBrbel (6 selecționări), Bor
chers (2), Neuberger (2), B. Ni
ckel (1). Prezentă din 1959—60 
la 10 ediții ale cupelor europene,

Eintracht a avut printre învinsele 
sale formații cunoscute ca : 
Young Boys Berna, Wiener Sport
club, Glasgow Rangers, FerencvS- 
ros Budapesta, Juventus Torino, 
Athletic Bilbao, Atletico Madrid, 
dar performantele cele mai hune 
le-a realizat in această ediție a 
Cupei U.E.F.A.. în care a în
ceput mai greu, dar a terminat 
excelent. Iată, dealtfel, drumul Iul 
Eintracht spre trofeu : 1—1 și
1—0 cu Aberdeen (Scoția) ; 0—2 
și 3—0 (să nu uităm totuși cum 
a realizat scorul de 3—0... (cu 
Dinamo București ; 4—1, 0—1 cu 
Feyenoord ; 4—i, 2—3 cu Zbro- 
jovșka Brao ; 0—2 și 5—1 cu Ba
yern Munchen (noua campioană 
a R.F.G., pe care o învinsese cu 
4—0 șl 2—1 șl in turul trei 
al precedentei ediții a Cupei 
U.E.F.A.), șl. in finală. 2—3 șl 
1—0 cu Borussia Monchenglad- 
bach. Un tur de forță care a 
avut cel mai dificil punct în du
bla manșă cu Dinamo București. 
In final, o curiozitate (sau, dacă 
vreți, o confirmare că valoarea 
unui fotbalist șl randamentul iul 
nu sint întotdeauna in funcție 
de numărul anilor) : Eintracht 
cucerește Cupa U.E.F.A. (în care 
toate semiflnalistele au fost din 
R.F.G.) cind formația sa de bază 
are vîrsta medie de 28 de ani 
și jumătate, cînd din rindurile 
ei fac parte 5 jucători de peste 
30 de ani, tn timp ce antrenorul 
Friedel Rausch abia a împlinit 
40 de ani 1

Constantin ALEXE
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