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DE ANGAJARE REVOLUȚIONARA, DE DBAGOSIE NEȚĂRMURITĂ 

PENIBU PARTID $1 PENTRU SEERETARIIL SĂU GENERAL 

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ CONSACRATĂ 
ANIVERSĂRII A 60 DE ANI DE EA FĂURIREA

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
SOLEMNITATEA ÎNMÎNÂRII

TITLULUI DE ONOARE SUPREM

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului, au participat, 
vineri, 8 mai, la adunarea festivă din Capitală, consacrată aniversării a 60 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, eveniment de Însemnătate istorică in viața clasei noastre muncitoare, a 
întregului popor, care a marcat

„EROU AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA kk

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
« 1

Șl TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
I.a Palatul Republicii a avut 

loc vineri Ia amiază, solemnita
tea inmînării titlului de onoa
re suprem „Erou al Republicii 
Socialiste România" tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășei 
E'cna Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al Guvernului. pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, cu 
prilejul aniversării a GO de ani

Co-
parle 
Iosif 
Cio- 
Con-

de la făurirea Partidului 
munist Român.

La solemnitate au luat 
tovarășii Ilie Verdeț, 
Banc, Cornel Burtică. Lina 
banu, Ion Coman, Nicolae
stantin, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Janos Fazckas, Lu
dovic Fazekas, Cornelia Filipaș, 
Alexandrina Găinușe, Petre Lu- 
pu, Paul Niculescu, 
Oprea, Gheorghe Pană, 
Pățan, Dumitru 
Gheorghe Rădulescu, 
Răutu, Aneta Spornic, 
Trofin, Ștefan Voitec,

Gheorghe
Ion

Popescu, 
Leonte 
Virgil 

Emilian

Dobre/cu, Petru Enache, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea. Ion Ioniță, Ana Mure- 
șan, Elena Nac. Constantin Ol- 
tcanu, Cornel Onescu, Marin 
Rădoi, Ion Ursu, Richard Win
ter, Ilie Radulescu, precum și 
membri ai Consiliului de Stat, 
ai guvernului și ai Biroului 
Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Constantin Dăscă- 
lescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al

(Continuare in pag. 2-3)

socialiste, cu 
destindere in-

adusă la îm-

HOTĂRĂSC Șl
ART. 1. — Pentru activitate îndelungată și me

rite excepționale în mișcarea revoluționară con
sacrată înfăptuirii mărețelor idealuri de libertate 
și dreptate socială ale poporului român.

Pentru rolul hotărîtor în elaborarea și înfăp
tuirea grandiosului program al Partidului de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism.

Pentru contribuția esențială adusă la întărirea 
prieteniei și colaborării cu țările 
toate statele lumii, pentru pace și 
ternațională,

Pentru contribuția fundamentală
bogățirea cu noi concepții și idei a teoriei socia
lismului științific, la elaborarea de noi căi și 
soluții de dezvoltare socialistă a țării. -

Exprimând admirația și recunoștința întregului 
nestru popor, fără deosebire de naționalitate, 
pentru întreaga și rodnica activitate consacrată 
triumfului socialismului și progresului necon
tenit al patriei,

Cu prilejul aniversării a 60 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român,

Comitetul Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român și Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste România hotă
râse și decretează :

Se conferă Titlul de Onoare Suprem „Erou al 
Republicii Socialiste România" tovarășului

DECRETEAZĂ:
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

ART. 2. — Pentru activitate îndelungată în 
mișcarea muncitorească, revoluționară.

Pentru aportul remarcabil în conducerea parti
dului și statului, la elaborarea și înfăptuirea 
Programului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noastră și Con
tribuția deosebită adusă la dezvoltarea cercetării 
științifice, la afirmarea și creșterea prestigiului 
științei românești pe plan mondial,

Pentru înaltul devotament față de cauza po
porului român,

Cu prilejul aniversării a 60 de ani de la făuri
rea Partidului Comunist Român,

Comitetul Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român și 
de Stat al Republicii Socialiste România 
și decretează :

Se conferă Titlul de Onoare Suprem
Republicii Socialiste România", tovarășei Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, prim viceprim-ministru al Guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie.
Semnează membrii Comitetului Politic Execu

tiv al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și membrii Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Consiliul 
hotărăsc

„Erou al

o etapă nouă, superioară, în mișcarea revoluționară din România.

Adunarea a încununat sui
ta largă de manifestări prin 
care țara întreagă a cinstit 
gloriosul jubileu al partidului 
ca pe o mare sărbătoare na
țională. Desfășurată în această 
memorabilă zi de 8 mai, ea a 
exprimat vibrantul omagiu a- 
dus de întreaga națiune Par
tidului Comunist Român, la îm
plinirea celor șase decenii de 
la făurirea sa, ani de luptă e- 
roică, necurmată. în 
a făcut din înfăptuirea 
rațiilor fundamentale ale 
porului român suprema rațiune 
a existenței sale, situîndu-se in 
fruntea maselor populare în 
bătăliile împotriva exploată
rii și asupririi, pentru liberta
te socială și națională, pentru 
ca oamenii 
noastră 
germani 
tați — 
demni, 
demnă.

muncil 
români, 
de alte 
trăiască

care 
aspl- 

po-

din patria 
maghiari, 
naționali- 

liberi 
liberă

și 
să 
intr-o țară ____
In același timp, 

fiii României socialiste au ___
prinosul lor de dragoste și re
cunoștință secretarului general 
al partidului, președintele re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, identificîn- 
du-se cu cele mai Înalte nă
zuințe ale națiunii, și-a con
sacrat întreaga viață șl luptă 
revoluționară cauzei partidu
lui, patriei și poporului, 
numele și activitatea sa 
indisolubil legată cea __
strălucită și rodnică perioadă 
din istoria țării.

Cu aceste gînduri și simță
minte profunde au fost întîm- 
pinați tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui la sosirea in sala Palatului 
Republicii, care a găzduit a- 
dunarea festivă. Participanții 
au scandat îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R.", ovaționînd cu căl
dură pentru gloriosul nostru 
partid comunist, forța politică 
conducătoare a societății noas-

?1 
Și 

toți 
adus

de 
fiind 
mai

tre, pentru secretarul general 
al partidului.

Intr-o atmosferă de puter
nică însuflețire, în aplauzele și 
uralele celor prezenți, în pre
zidiul adunării festive au 
luat loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Ver
deț, Iosif Banc, Cornel Burti
că, Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Janoi 
Fazekas. Ludovic Fazekas, Cor
nelia Filipaș, Petre Lupu, Paul 
Niculescu. Gheorghe Oprea. 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Gheorghe Rădu
lescu, Leonte Răutu, Aneta 
Spornic, Virgil Trofin, Ștefan 
Voitec, Emilian Dobrescu, Pe
tru Enache, Mihai Gere, Ni
colae Giosan, Suzana Gâdea, 
Ion Ioniță, Ana Mureșan, E- 
lena Nae, Constantin Olteanu, 
Cornel Onescu, Marin Rădoi, 
Ion Ursu, Richard Winter. I- 
lie Rădulescu. In prezidiu au 
luat loc, de asemenea, vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, activiști 
de partid și de stat, reprezen
tanți ai oamenilor muncii, al 
organizațiilor de masă și ob
ștești. ai Organizației Democra
ției și Unității Socialiste și ai 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

La adunare 
membri ai C.C. 
siliului de Stat 
ai Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste, ai conducerilor or
ganizațiilor de masă și obștești, 
organizațiilor democrației și u- 
nității socialiste, vechi mili
tanți ai mișcării muncitorești, 
activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii din industrie și agri-

au participat 
al P.C.R., Con- 

și guvernului.
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SPECTACOL FESTIV
După adunarea festivă, în 

prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului, pe scena Sălii Palatu
lui a avut loc un spectacol ar
tistic omagial, organizat de 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și Comitetul munici
pal de partid București, împre
ună cu Consiliul Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor 
din România, Uniunea Tinere
tului Comunist și Consiliul Na
țional al Organizației Pionieri
lor. Și-au dat concursul corurile 
reunite ale Operei române, ale 
ansamblurilor artistice „Doina" 
al armatei și „Rapsodia romă-

nă“, cele ale întreprinderilor 
„Republica", „Semănătoarea" 
și „Autobuzul", actori și soliști 
de frunte ai scenei românești, 
talentați interpret! ai cîntecului 
nostru popular, cunoscuți poeți, 
compozitori, dirijori, regizori și 
maeștri coregrafi precum 
formații artistice școlare, 
nierești, ale U.T.C.

Din partea conducerii 
dului și statului, tuturor
zatorilor spectacolului le-a fost 
oferit un mare coș cu flori.

In încheierea spectacolului, 
întreaga asistență intonează im
nul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — „E scris 
pe tricolor unire".

sl
pio-

parti- 
reali-



A 60-a ANIVERSARE A CREĂRII 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

SOLEMNII ATEA IHMINABII TITLULUI DE ONOARE SUPREM 
..EROU AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA"

Muncă intensă pe șantierele bazelor

STRAIE MÎNDRE PENTRU STADIONUL NR. 1
(Urmare din pag. 1)

C.C. al P.C.R., a dat citire me
sajului Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Consi
liului de Stat, Guvernului Re
publicii Socialiste România si 
Biroului Marii Adunări Națio
nale adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul glorioasei 
aniversări a făuririi Partidului 
Comunist Român.

Toți cei prezenți au subliniat 
eu îndelungi aplauze conținutul 
mesajului.

Tovarășul Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de

ADUNAREA
(Urmare din pag. 1) 

cultură, ai vieții noastre știin
țifice, artistice și culturale, mi
litari.

Au luat parte șefii misiunilor 
diplomatice acreditați tn țara 
noastră, precum și corespon
denți ai presei străine.

In această zi de scumpă ani
versare, Sala Palatului Repu
blicii avea o înfățișare sărbăto
rească. Pe fundalul scenei, mari 
steaguri roșii și tricolore lși 
îngemănau faldurile, încadrând 
portretul conducătorului iubit 
al partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Erau înscrise datele jubiliare : 
„1921—1981", „60 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist 
Român" — ele marcînd cele 
«a»se decenii de istorie eroică a 
Partidului Comunist Român, 
care probează, cu forța fapte
lor, că nimic n-a putut abate 
partidul nostru comunist de la 
țelurile supreme ale luptei sale 
— edificarea României socialis
te și comuniste.

S-a intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Stefan Voitec, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
«1 Consiliului de Stat, a spus :

„îmi revine deosebita onoare 
ca, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, să deschid adunarea so
lemnă consacrată aniversării a 
80 de ani de la făurirea glorio
sului nostru partid, înălțător 
moment jubiliar pe care comu
niștii, clasa muncitoare, între
gul popor îl sărbătoresc într-o 
atmosferă de puternic avînt 
constructiv și de angajare re
voluționară în opera de edifi- 

Stal, a dai citire Holăririi și 
Decretului Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. și al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România prin care se 
eonferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu titlul de onoare su
prem „Erou al Republicii So
cialiste România", după care a 
inminat înaltele distincții.

Tovarășii din conducerea de 
partid și de stat au primit cu 
puternice aplauze decorarea to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
urîndu-le noi succese în activi
tatea nobilă închinată progresu
lui și propășirii patriei noastre 

FESTIVĂ DIN 
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Dînd glas celor mai alese gîn- 
duri și sentimente ale tuturor 
participant;lor la marea sărbă
toare de astăzi, salutăm cu toa
tă căldura inimilor noastre, cu 
aleasă stână și profund res
pect, pe cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, omul și comu
nistul a cărui viață s-a contopit 
din fragedă tinerețe cu desti
nele partidului, ale clasei mun
citoare, cu idealurile de liber
tate națională și socială ale po
porului, conducătorul încercat 
al partidului și statului tn rea
lizarea destinului comunist al 
patriei, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

tn aceste clipe solemne, în
tregul partid și Întregul popor 
vă exprimă, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde sentimente de stimă, de 
afecțiune și Înaltă apreciere, vă 
aduc prinos de dragoste și a- 
lecsă recunoștință pentru me
rite excepționale în lupta re
voluționară, pentru strălucita 
activitate pe care ați desfășu
rat-o ți o desfășurați în frun
tea partidului ți a statului, ta 
vederea edificării orfnduirii 
noi socialiste, asigurînd un 
înalt dinamism economiei na
ționale, creșterea puternică a 
nivelului de trai al populației, 
afirmarea multilaterală a perso
nalității umane în condițiile 
adîncirii democrației socialiste, 
pentru laborioasa activitate in
ternațională pusă în slujba 
idealurilor socialismului ți ale 
păcii.

socialiste, bunăstării și fericirii 
poporului român, multă sănăta
te și viață lungă.

A luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România. 
Cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniat cu 
vil și îndelungi aplauze de cei 
prezenți.

In încheierea solemnității, to
varășul Nicolae Ceaușescu $1 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut cordial și s-au foto
grafiat cu cei prezenți.

CAPITALĂ
Avem nestrămutata convin

gere că sub conducerea glorio
sului nostru partid comunist, a 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, clasa munci
toare, țărănimea, intelectualita
tea, întregul nostru popor vor 
obține noi și strălucite reali
zări în Înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XlI-lea, a Pro
gramului partidului, a viitorului 
de aur al României — comu
nismul

Vă rugăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. cu 
deosebită căldură, cu întreaga 
dragoste cu care vă înconju
răm, să luați cuvîntul Ia adu
narea jubiliară".

Primit cu nemărginită afec
țiune ți stimă, cu îndelungi ți 
puternice uraie a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general ai Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
deosebit interes, cu deplină a- 
probare și satisfacție, fiind sub
liniată, in repetate rlnduri, de 
însuflețite ovații șl aplauze.

La sfirșitul cuvîntării. narti- 
cipanții la adunare, în picioare, 
au scandat cu multă căldură 
„Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu șl poporul", „Stima 
noastră și mîndria — Ceaușescu 
— România", „Ceaușescu — 
Pace". Sînt momente de înaltă 
semnificație ce exprimă pre
țuirea profundă pe care oame
nii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, Întreaga națiune, 
o acordă luptei ți muncii eroi
ce a partidului nostru comunist 
în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ploaia poate goni pe tcnis- 
mani de pe courts-uri. dar ploa
ia nu poate stăvili elanul de 
muncă al constructorilor care 
pregătesc straie noi, sărbăto
rești. stadionului „23 August", 
in vederea concursurilor din ca
drul Universiadei 1

In cele două săptămîni de la 
ultima noastră vizită pe șan
tier s-au încheiat lucrările de 
drenaj, chesonul de aducțiune 
e la finisaj, iar gradenele și 
băncile tribunei a 2-a sînt nou- 
nouțe. Nici nu e de mirare, 
dacă raportăm rezultatele la 
eforturile ce se fac pentru a 
avea lucrările încheiate la timp. 
Unul dintre dirigintii de șan
tier, ing. Nicolae Florescu. di
rectorul A.B.S. Galați, ne 
spunea că echipele de construc
tori lucrează și în 3 schimburi, 
pentru a asigura continuitatea 
lucrărilor. Aseară, chiar, la lu
mina reflectoarelor — atît de 
obișnuite să lumineze vara- ca
lea suturilor spre porțile de 
fotbal — muncitorii de la 
I.C.E.D. trudeau la dificilele 
operații de canalizare si ali
mentare cu apă.

Ieri, privit de la coronamen
tul tribunelor, vastul ceaun al 
stadionului părea înflorit de 
patrulaterul de iarbă crudă al 
terenului de joc. In schimb. în 
jur. pe o pistă acum ‘imagina
ră. aleargă, se întrec parcă. în
tr-o insolită concurență, per
formerii industriei construcți
ilor. Fără distincție, brăzdează 
ovalul screpere, autogredere. 
buldozere, macarale. cilindri- 
compresor, excavatoare. Celui 
neavizat I s-ar părea o miș
care haotică, dar în realitate, 
fiecare acțiune e controlată. 
Ing. Tache Pîrvulescu. de la 
întreprinderea de utilaje grele 
(din Centrala construcții căi 
ferate). în costumul albastru de 
protecție al lucrătorilor șantie
rului. distribuie neobosit sar- 

Oamenî, mașini u- 
rlașe, structuri me
talice, totul e pus 
ta joc pentru a asi
gura Încheierea la 
timp șl ta bune 
condiții a lucrărilor 
pe șantierul stadio
nului „23 August*.

• Sistemul informa
țional al Universiadei, 
esențial pentru asigura
rea succesului acestui 
eveniment, este conce
put șl va fi asigurat 
de către specialiștii cen
trului de calcul al Mi
nisterului Industriei 
metalurgice. Gîndirea 
tehnică românească dă 
astfel un examen deo
sebit care trebuie ab
solvit eu brio. La fle
care bază sportivă de 
pe harta întrecerilor o- 
ficiale, precum șl la 
centrul de presă, ta 
Satul Universiadei sau 
la Comitetul de organi
zare va fi amenajat 
cfte un așa-numlt „ter

Foto : Dragoș 
NEAGU

cinl. caută soluții tehnice pen
tru grăbirea lucrărilor de in
frastructură la pista circulară. 
După săpături, terasamente. ni
velări. se fac pregătirile pentru 
betonare. Ieri, șeful de echipă 
Ion Ungureanu și dulgherul * 
Ion Iordache pregăteau beto- 
narea la spațiul rezervat sări
turii în lungime. Vali Ionescu 
poate fi liniștită : va avea o 
pistă de elan ideală pentru ten
tativele ei de a întrece recor
dul national cu ocazia Univer
siadei ! Ideea ne-a sugerat-o 
ing. Pîrvulescu. scrimer și lup
tător în prima tinerețe ba chiar 
șl fost președinte de asociație 
sportivă la I.C.P.T.T.

Sus. la mijlocul peluzei din
spre Bd. Muncii, lucrători ai

Grupulu 
lui de c 
lui Buci 
ția uria 
(identică 
Olimpice 
niki). Si 
greu. S« 
mal pro 
gimnast, 
șeful șa 
lucru c< 
ca săpăti 
dulgheru 
rarii C 
Virgil St 

Impres 
persisten 
versiada 
stadion 
mîndre !

ței 
cal

minal” de calculator. 
Este vorba despre un 
ecran TV, prevăzut cu 
claviatură pentru intro
ducerea datelor (rezul
tate, clasamente, infor
mații despre performeri 
etc.). Ceea oe apare 
pe ecran poate C ime
diat transcris pe htrtie 
in fiecare dintre Jocu
rile in care există „ter
minale” ale calculato
rului. Astfel, la o sală 
ta care se vor desfă
șura meciuri de bas
chet, cei interesați vor 
putea afla, prin roman

Pi 
dă, date șl Informații ms
despre natație, polo ml
sau lupte, despre intre- je
cerile de gimnastică ori 
meciurile de tenis etc. ja
De asemenea, flecare tel
„terminal” va beneficia 
și de o mașină de (
multiplicat. Acest sis- gai
tem informațional ul- 22
tramodem asigură bat
schimbul reciproc de tor
informații la șl de la 2 t
toate bazele sportive ce 16
vor găzdui întreceri. Ao
Ziariștii, specialiștii, vor
conducători de delega- 32
ții, performerii vor pu- pre

B

9 MAI-SĂRBĂTOARE
CU DUBLĂ SEMNIFICAȚIE

S Mai. Zi simbolică pe firul 
neîntrerupt al luptei de veacuri 
dusă de poporul român pen
tru permanența ființei sale, 
pentru neatîrnare și dreptul 
■acru de a trăi liber Pe glia 
strămoșească, de a fi stăpînul 
propriului său destin, de a se 
dezvolta nestingherit, de sine 
stătător. în vatra carpato-dună- 
reană, Zi eu dublă semnifica
ție in istoria neamului nostru, 
marcînd răspintiile decisive pe 
drumul făuririi României mo
derne. libere : dobindirea in
dependentei de stat tn 1877. tn 
Împrejurările create de războiul 
ruso-turc, cind gindul libertă
ții a Înfiorat Întreaga suflare 
românească, generlnd minuni 
de vitejie înfăptuite de ostașii 
noștri pe cimpurile de luptă 
de la Plevna. Vidin, Gri vi ța 
sau Smîrdan împotriva asupri
torilor otomani, și soldate eu 
Îndepărtarea de Pe umerii ță
rii a unui jug umilitor ; trium
ful. ta 1945 — alături de toa
te popoarele iubitoare de liber
tate — asupra celui mai barbar 
pingăritor al dreptului la li
bertate, fascismul hitlerisL 
In aceeași zi de 9 Mai. în
treaga Doastră națiune sărbă
torește aceste două mari eve
nimente. prin care au fost îm
plinite năzuințele perene ale 
neamului, ca pe două momente 
esențiale ta devenirea sa. Si 
le readuce in memorie cu cin
stea ee se cuvine unor fapte 
mărețe săvirșite de înaintași, 
eu adincă mindrie patriotică 
și, totodată, cu gindul ferm al 

consolidării acestor istorice cu
ceriri care au necesitat impre
sionante jertfe.

Sărbătorirea ta acest an a 
zilei de 9 Mai In contextul a- 
vtatului creator determinat de 
Împlinirea a 60 de ani de Ia 
făurirea Partidului Comunist 
Român — detașamentul de a- 
vangardă al clasei muncitoare, 
catalizatorul energiilor poporu
lui nostru ta lupta pentru li
bertate națională și socială, 
pentru desființarea ortaduirii 
bazată pe exploatare, șl făuri
rea societății noi. socialiste, 
forță politică de a cărui acti
vitate se leagă și împlinirile 
istorice din mai 1945 — ca
pătă o rezonanță și mal puter
nică in inimile taturor cetățe
nilor patriei. Omagiind Ziua 
victoriei, poporul nostru, con
dus de partid eu înțelepciune 
și siguranță pe drumul luminos 
al socialismului, ai unei vieți 
tot mai Înfloritoare, liber și 
stăpin pe soarta sa. Ișl mani
festă eu hotărire dorința ar
zătoare de a trăi ta deplină li
bertate. de a-sl făuri Indepen
dent destinul său comunist, mi
litează eu fermitate pentru pace 
și colaborare cu toate popoarele 
lumii.

Entuziast mesager al acestor 
nobile idealuri care animă na
țiunea noastră, tineretul spor
tiv al țării aduce o Înaltă 
cinstire evenimentelor istori
ce de la 9 Mai, care se înscriu 
ea momente de răscruce ta pro
pășirea (ăr*<-

CAMPIONATE- COMPETIȚII
AUTOMOBILISM^
se desfășoară „Raliul Bucovinei”, 
cea de-a treia etapă a 
campionatului republican de 
automobilism, plecarea se va 
da cu începere de la ora 12 (în 
fața Casei de cultură din Sucea
va), ooncurențH urmlnd să stră
bată un traseu de 342 km (11 
controale orare, 8 probe speciale), 
care va trece, printre altele, prin 
Sălcloara — Cîmpulung Moldove
nesc — Bariu — Dorna Arieni — 
Puzdra.

II Ihf) Finalele „IXaci-adel” de vară alnt jn ^„3 
șunare. Astăzi șl milne va fi rtn- 
dul tinerilor judoka (16—19 ani) 
să-șl desemneze campionii. Com
petiția va fi găzduită de Sala 
sporturilor din Sibiu. La startul 
întrecerii se vor alinia sportivi 
ta chimono din Z2 de Județe și 
din municipiul București, clasați 
pe primele Jocuri la fazele de 
zonă, desfășurate în urmă cu trei 
săptămtaL Pentru cele 7 titluri 
individuale, pe saltelele de con
curs vor lupta nu mal puțin de 
160 de judoka, cel mal mulțl fiind 
din Județele Bihor, Sibiu, Bra
șov șl Argeș, centre cu tradiție 
ta această disciplină sportivă.

Programul întrecerilor es'.e ur
mătorul : Btmbăită de la erele 10 
țl 16, tar duminică, de la ora 9.

MOTOCICLISM • *-trerupere de 
două săptămîni. „Cupa F.B.M.*  la 
motocros se reia milne cu etapa 
a S-a pe un traseu ales la mar
ginea orașului Buzău. In program 
figurează curse la patru dase : 
50 cmc Juniori, 75 cmc Juniori, 
126 cmc tineret șl 250 etme seniori, 
întrecerile constituie șl un crite
riu de selecție a echipelor națio
nale de tineret ți seniori pentru 
cea de-a doua etapă a eorarpeti- 

' țlei internaționale „Cupa Priete

nia” programată la 17 mai în e- 
r-așutl cehoslovac Zllina.

TENIS DE MASA^^-- 
trA“ de tenis de masă se desfă
șoară, la acest sfîrșit de săptă- 
mtaă, o „minl-etapă”, fiind pro
gramate trei întflnirl planificate, 
de fapt, ta alte runde : C.S.M. 
CluJ-Napoca — Gloria Buzău, din 
prima grupa valorică a disputei 
masculine, precum șl partidele 
feminine (grupa a H-a) : CJS.Ș. 
Petroșani — C.S.Ș. Km. VTlcea și 
înfrățirea Tg. Mureș — Progresul 
București.

YACHTING La Mamaia,
pe lacul Siut- 

ghlol, s-a desfășurat al doilea con
curs de yachting al sezonului la 
care au participat aproape 100 de 
sportlvL întrecerea, care a avut 
Joc pe • vreme nefavorabilă, a 
constituit • utilă verificare pen
tru componențtl lotului care se 
pregătesc ta vederea viitoarelor 
regate internaționale. Iată primii 
trei clasați la clasele : optimist —
1. Radu Totir 0 p, 2. Răzvan Ho- 
mentcovschl 25,4 p, I. Ion Făgă- 
râșanu 27,7 p (toți de ta Yacht 
club universitar — C.S.Ș. nr. 1) ; 
eadet — L Florin Vătafu-Ion Va- 
aUe (AJS. Marina) 2 p, 2. Cris
tian Octavlan-Mircea Stan (AJ3. 
Marina) 11(7 p, 3. Daniel Nlcean 
— Nicușor Marin (Electrica Cons
tanța) 30,4 p ; finn — 1. Cătălin 
Luchlan (Y.C.U.) a p, 1 Mihai 
Butuicaru (Y.C.U.) 28 p, 3. .Tudor 
Dărvărescu (Electrica București) 
32,1 p ; 470 — L Radu Marian — 
Vasile Soare (Y.C.U.) 8 p, 2. Mi- 
hal Coșereanu — lonuț Pașpurică 
(Proiect Buc.) 21,7 p, 3. Radu Mâ
nu — Dan Mitici (Proiect Buc.) 
22,4 p ; f.d. — 1. Mircea Carp — 
Vâsle Ungureanu (Y.C.U.) 0 p,
2. Ovidiu Adam — Daniel Cucu- 
lea (Y.C.U.) 14,,7 p, 3. Marius Ju- 
rubiță — Constantin Besnea (A.S. 
Marina) 27,4 p.

In Divizia „A" STEAUA - H.
ia handbal SI TEROM -

Două meciuri domină progra
mul celei de a XV-a etape a 
campionatelor de handbal, Di
vizia „A": STEAUA — II. C. 
MINAUR BAIA MARE, Ia mas
culin, și TEROM IAȘI — ȘTI
INȚA BACÂU, la feminin. In 
ambele „miza“ este păstrarea 
locului pe podiumul „naționale
lor", deci confruntări în inte
riorul „înaltei societăți".

Steaua vrea să alunge și ul
timul dubiu asupra victoriei

sale final 
ediție a c 
ce H.C. M 
focanta s; 
București 
șoara, la 
este „argi 
întrec, de 
ții neînvin 
bele cu 9 
partide. Pi 
culine:

• București : 
(Sala

STEAUA 
Florcasca, de la ora

— H
10)

• Bacău : C.S.M. BORZEȘTI — D
• Arad : CONSTRUCTORUL U
• Piatra Neamț : RELON SAVINEȘTI — D
• Timișoara : POLITEHNICA — Șl

Campionatul feminin derulea
ză — și el — una dintre sec
vențele importante. După insuc
cesul din etapa anterioară, care 
a depărtat-o la două puncte de 
lideră, formația Rulmentul Bra
șov așteaptă liniștită posibilul 
clacaj al Științei Bacău la Iași. 
Handbalistele pregătite de prof.

Ion Haraga 
le de o vie 
gura care 
minerea în 
cui III (pe 
litate de pi 
de numărul 
reșul Tg. 
etapei:

• Bacău : TEXTILA BUHVȘI — ,.U
• Tg. Mureș : MUREȘUL — UN
• Baia Mare : CONSTRUCTORUL — PR
• Brașov : RULMENTUL — CO
• Iași : TEROM — ST:

Campionatul se află în zona 
fierbinte a disputei. Pentru ca 
într-adevăr cele mai bune echi
pe să urce pe podium, iar cele 
lipsite de valoarea necesară 
evoluției pe prima scenă a 
handbalului nostru să retrogra
deze (de fapt, să intre în ba
raj cu formațiile clasate pe 
locul II ta Divizia „B") este

nevoie ca ai 
parțiale. Pe 
unii arbitri, 
cialitate are 
la meciurile 
tori, oameni 
să vegheze, 
trecerii conf< 
sportive.
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Asa cum am anunțat, progra
mul de joi al lotului reprezen
tativ a avut ca punct central 
un joc de antrenament disputat 
in compania juniorilor cere se 
pregătesc pentru proba mon
dială din toamnă, din Austra
lia.

S-au disputat trei reprize a 
cite 30 de minute. La Început a 
fost utilizat următorul unspre
zece : Iordache — Negrilă, Ni
colae, Ștefănescu, Munteanu II 
— Stoica, Beldeanu, M. Rădu- 
canu — Crișan, Cămătaru, Bă
lăci. Iordănescu, accidentat din 
meciul cu Dinamo, n-a evoluat 
în acest joc de antrenament, 
el urmînd in continuare trata
mentul 
ultima 
ceilalți 
tului : 
Tilihoi, 
cleanu, 
fost un 
oclorii" 
mareînd multe goluri fără a 
primi vreunul (dealtfel nici nu 
s-a pus mingea la centru după 
marcarea golurilor, fiind vorba 
de un joc-școaiă pe parcursul 
căruia antțgnorii au dat 
cetii).

Vineri s-au desfășurat 
antrenamente complexe, 
gramul de pregătire intrînd in 
zona sa de vîrf. Se speră în 
recuperarea lui Iordănescu. In
ternaționalul stelist ne spunea, 
joi seara, la meciul de antre
nament al coechipierilor pe ca
re l-a urmărit de pe marginea 
terenului, că durerile pro
duse de contractura mușchiula-

medical prescris. In 
repriză au evoluat și 
opt componenți ai lo- 
Crislian, M. Zamfir, 
Dinu, Ungureanu, Ți- 
M. Sandu și Țălnar. A 
antrenament bun, „tri- 

mișeîndu-se bine și

indi-
două 
pro-

„TOPUL" CAMPIONATULUI
..Căpitanii" de pe Wembley

Al. NicolaeȘl DE TINERET
LUPTA CU ADVfRSARUL DIRECTînaintea plecării spre Buda

pesta. fixată pentru după-amia- 
ză pe calea aerului. Bineînțeles 
că la Budapesta, marți „trico
lorii" se vor antrena pe „Nep- 
stadion". arena care va găzdui 
meciul de miercuri. Partida va 
fi urmărită, printre alții, și de 
selecționerul englez Ron Gre
enwood (vă reamintim că marți 
echipa Angliei întîlnește, într-o 
partidă amicală, pe cea a Bra
ziliei, pe stadionul Wembley).

ră 6-au redus simțitor, crescind 
șansele de revenire printre com
ponent ii lotului, 3a programul 
normal de pregătire. Pentru a- 
ceastă dimineață este prevăzu
tă o ședință de pregătire cu 
caracter fizic, Iar seara se va 
desfășura un nou meci-școală, 
în compania Divizionarei JB“, 
Metalul București. Mîine, du
minică. din nou dublu antrena
ment ; luni este programată 
ultima ședință de pregătire

LOTUL DE TINERET - STRUNGUL ARAD 4-0 (1-0)
ARAD. 8 (prin telefon). îna

intea meciului de marți, de la 
Bekescsaba. cu echipa similară 
a Ungariei, lotul nostru de ti
neret a susținut astăzi (n.r. 
ieri), pe stadionul Strungul, un 
ioc de pregătire în compania 
formației gazdă. întărită cu ju
cători de la Rapid și C.F.R. 
Arad. Un joc de verificare util 
pentru elevii . antrenorului C. 
Drăgușin care, după o primă 
repriză in care nu au forțat (a 
înscris D. Zamfir în min. 42, 
iar Soiman a șutat in bară în 
min. 23). s-au dovedit foarte 
activi după pauză. Impulsio-

nati de Geolgău si L. Moldovan, 
în bună dispoziție după pauză, 
selectionabilii înscriu trei go
luri prin Cîmpeanu II (min. 70), 
L. Moldovan (min. 81) si Geol
gău (min. 85). treeîndu-și în 
cont si două bare (L. Moldo
van — min. 69 si Cîmpeanu II
— min. 83.) Lotul de tineret a 
utilizat următoarea formație : 
Moraru (min. 80 Nitu) — FI. 
Pop, Iovan, Bumbescu. Rednic
— L. Moldovan. Klein. Geolgău
— Șoiman (min. 46 Cîmpeanu 
II), Gabor. D. Zamfir.

Xon IOANA — coresp.

CIND E VORBA DE SERIOZITATE

NAUR 
NTA*
astă a 23-a 
ilui, în timp 
continuă su- 
cu Dinamo 
ihnica Timi- 
<reia premiul 
trecerii. Se 
purele forma- 
»st retur, am- 
cucerite în 5 
rundei mas-

AUR

BUC. 
tÂKiVA 

i BRAȘOV 
BACAU

cele, au nevo- 
•a de aer, sin- 
te asigura ră- 
ita pentru lo- 
e află, la ega- 
— diferențiată 
jriilor —, Mu
ll. Programul

JJ-NAPOCA 
?IM.
. BUC. 
RUCT. TIM. 
A BACAU
îjele să fie im- 

a-i ajuta pe 
eratia de spe- 
toria să delege 

miză observa- 
•mpetenți, care 
Jesfășurarea !n- 

normelor eticii
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După desfășurarea partidelor 
etapei a 26-a a Diviziei „A", 
in „Topul" campionatului (cu
prinde jucătorii care au evoluat 
în cel puțin 13 meciuri și au o 
medie-barem de 7,00) au sur
venit două modificări: a ieșit 
Geolgău și a intrat Crișan. A- 
ceastă „rocadă" dintre cei doi 
craioveni nu a schimbat deci 
contribuția majoră a liderului, 
Universitatea, care are trecuți in acest catalo» **i constanței 
a jucători, adică o treime din 
cei 19 componenți ai „Topului". 
Urmează Corvinul cu 3 jucă
tori, Dinamo și „U« Cluj-Na’- 
poca — cite 2, F.C. Argeș 
F.C.M. Brașov, Steaua, Jiul, 
Sportul studențesc și Progresul- 
Vulcan — cite 1. Rocada amin
tită a schimbat. însă, situația 
De compartimente, care acum 
este următoarea : 5 portari. 6 
fundași. 4 mijlocași si 4 ata- 
canti.

Dar iată componenta „Topu
lui" după 26 de etape :

Ștefănescu 7,54; 
Lucescu 7,50; 
Țălnar 7,28;
Cavai 7,27; Cîmpeanu II 7,21; 

Dinu 7,17; Kallo, Klein și I. 
Gabriel 7,15; Lung 7,14; Iorda
che și Naghi 7,12; Bulancea 
7,09; Negrilă 7,08; Bălăci 
Cazan 7,04; Ungureanu 7 
Crișan și Țegean 7,00.

Care ar fi principalele cons
tatări „la zi" privind acest 
„Top"? în primul rînd, notăm 
detașarea de restul plutonului 
a cuplului Ștefănescu-Lucescu, 
mai exact spus cei doi căpitani 
ai reprezentativelor României 
care au reușit remarcabilele re
zultate de egalitate de pe Wem
bley in fața echipei Angliei: 
Lucescu In 1969, la 1—1, iar 
Ștefănescu, după 12 ani, Ia re
centul 0—0. Deci, un pasionant 
„duel" al generațiilor. în al 
doilea rînd. remarcăm ascensi
unea lui Cavai, aflat la numai 
o sutime de treapta a treia a 
fiodiumului, ocupată de Țălnar. 
n contrast, coborîrea Iui Țe

gean — lider cîteva etape — 
care acum se află la un pas (a 
se citi o notă de 6) de a părăsi 
„Topul".

Avlnd o impresionantă serie in 
returul campionatului (8 victorii 
și un egal, 29 goluri marcate, 4 
primite !), Universitatea Craiova 
a reușit s-o depășească pe Di
namo care, după aoel surprinză
tor 1—1 cu F.C. Olt pe teren pro
priu, a pierdut șl duminica tre
cută, pe stadionul din Ghencea, 
in fata speranțelor clubului mi
litar. Și astfel duelul dintre a- 
ceete două echipe, bine pregătite 
șl ferm strunite de tinerii Jor 
antrenori. Silviu SUnescu șl 
Constantin Frățilă, devine tot mal 
pasionant, mal ales dacă reamin
tim șl faptul că disputa lor di
rectă va avea loc la București, 
in Șos. Ștefan cel Mare. Dar, am 
mal spus-o, nu acest lucru inte
resează In primul rînd. Impor
tante, Îndeosebi prin semnifica
ția lor, ni se par a ti două reali
zări care au atras mai puțin aten
ția acum, cind protagonistele în
trecerii au ajuns la... inversarea 
rolurilor in clasament. Iată-le :

Prima. Deși dispune de un lot 
valoros, deși are rezerve pentru 
a forma «... altă echipă de „A", 
Universitatea Craiova a îndrăznit 
să aducă pe scena primei divizii 
încă un talent Se numește Cio- 
roianu, mijlocașul care a evoluat 
la Mako șl la Hunedoara, în pre- MminariHc Campionatului euro
pean de juniori I, precum șl în 
recentele partide cu echipa R.D. 
Germane. fi subliniem debutul — 
alături de promovările lui ML 
Radu, la Iași, și Lasconi, la Jiul 
— cu speranța câ nu va fi, efe
mer...

A doua. La Bacău, Intr-o or
ganizare exemplară a clubului 
sportiv școlar din localitate, s-a 
disputat cel mal Important tur
neu de juniori al sezonului, la 
care au fost Invitate 16 echipe. 
La ambele categorii de vîretă au 
elștigat 
ale 
lui 
ra- 
tru 
de-----,— , .. . ...
prezent, la Dinamo un grup de 
antrenori care vor să DEMONS
TREZE CE POT PRIN MUNCA 
ȘI SERIOZITATE. Șl, astfel sttnd 
lucrurile, sîntem convinși că, in’ 
curtnd, vom semnala o nouă pro
moție de talente la acest club, 
după aceea mal... veche a 
Augustin, Ion Marin, Custov 
Vrfnceanu...

echipele de SPERANȚE 
“clubului Dinamo. Jucătorii 
Gheorghe Timar șl Ioslf Var- 
A fost o surpriză 7 Nu, pen
ei Timar și Varga, alături 

Frățilă și Ivan, alcătuiesc, în

lui
5l

L D.
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5
5
5
4

10 8
11 5

1. UNIV. CV.
2. Dinamo
3.
4.
5.
8.
7.
8.
9.

10. 
11.
n.
13.
14.
13.
16.
17.
18.

S.C. Bacău 
Corvinul
Steaua 
F.C.M. Bv.
F.C. Argeș 
F.C. B. M.
Sportul stud. 
F.C.M. Galați 
Jiul
Chimia 
AJS.A. Tg. M. 
„PoJi“ Timiș. 
Polit. Iași 
„U*  duj-N. 
F.C. Olt 
Progr. Vulcan

ȘTIRI...

Al. Nicolae, component al 
echipei F.C. Olt ți al Iotu
lui reprezentativ, a împli
nit de curînd, mai precis 
la 17 martie a.c., 26 de ani 
Fotbalul organizat, într-o 
formație adevărată, cu echi
pament și antrenor specia
lizat, l-a început la vîrsta 
de 17 ani, la Școala sportivă 
de elevi din București, unde 
l-a avut coechipier pe Mir
cea Sandu. „Tovarășul 
profesor Traian Tomescu a 
văzut, încă de pe atunci, în 
Mircea un vîrf de atac, iar 
în mine un stoper de mar
caj", ni se destăinuia el, zi
lele trecute.

...Și primul lui antrenor 
nu s-a înșelat, Al. Nicolae 
jucînd, cu bun randament, 
pe același post, de fundaș 
central ------- 4 -!
Sportul 
Gloria 
joacă și

Știind 
vadări" 
sau în rolul de „libero", a 
revenit, de fiecare dată, la 
„întîia lui dragoste", îl în
treb ce anume îl determină 
să prefere postul de fundaș 
la marcaj. Și răspunsul pri
mit îl definește cum nu se 
poate mai bine pe acest atit 
de apreciat tînăr fotbalist, 
a cărui sarcină principală, 
la echipa de club sau la 
reprezentativă, este aceea 
de a-1 anihila pe adversarul 
direct, nota bene nu un Ju
cător oarecare, ci pe prin
cipalul om de gol: „Îmi pla
ce jocul de maxim angaja
ment fizic, tmi place lupta 
cu partenerul direct, ea 
Trocurîndu-mt o mare satis- 

ales cind din 
eu sint acele 

punlnd capăt 
din propriu)

la marcaj, și 
studențesc, și 
Buzău după 
la F.C. Olt.
că după scurte „e- 
In linia mediană 

.libero",

procu:____
facție, mai 
acest duel 
care ciștig, 
pericolului 
careu..."

la 
la 

cum

— Ce te 
cu o nouă î .___
virful advers nu este 
„buldozer", tip Mircea San
du sau Cămătaru, ci un om 
de gol. gen Radu II sau 
Cîmpeanu II, care preferă 
luota de la distantă?

— Caut atunci să mă pla
sez cit mai aproape de el, 
asta, desigur, și în func
ție de fază, de poziția min
gii, trecînd de la un mar
caj de supraveghere, la 
unul strict, care să nu-i 
ofere adversarului meu spa
țiu convenabil pentru ma
nevrarea balonului. Acest 
plasament de care vorbesc 
n-a fost, la început, o trea
bă ușoară: eu l-am deprins, 
n-o s-o uit niciodată, de la 
Pali, care, coechipier cu 
mine, în primii ani la Glo
ria Buzău, ca un libero ex
perimentat ce era, mă dirija 
în permanență, cu tact și 
pricepere. Aș vrea să mai 
spun că sprijinul pe care 
l-am simțit din partea lui 
Pali, la Buzău, l-am primit, 
mai tirziu, la națională, de 

.la Ștefănescu...
— ...Alături de care s-ar 

putea să joci miercurea vi
itoare pe „Nepstadion". Dar 
apropo de meciul cu Unga
ria. Ce crede Al. 
Se încumetă la un 
tic ?

— M-a întrebat

, îl iscodim 
întrebare, cînd
- — un

Nicolae? 
pronos-

și tova
rășul Victor Stănculescu (n.n. 
— între altele, fi antrenor 
psiholog al echipei națio
nale). l-am răspuns cam 
așa: meciul cu Ungaria \tu 
mi se pare mai greu decît 
cel cu Anglia. Acum noi 
avem și un moral bun, așa 
incit n-avem de ce să ne 
temem. Și cind joci cu un 
mai mare curaj, șansele 
unui rezultat bun se înmul
țesc...

Gheorghe NICOLAESCU
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Mîine, în Divizia ,,B"

C. S. IIRGOVIȘTE -
Din nou, mîine, o zi fără Di

vizia „A“, dar eșalonul secund 
iși continuă întrecerea in ritm de 
metronom. Cu opt etape înainte 
de final, disputa pentru șefie în 
seriile I și m s-a simplificat, F.C. 
Constanța și U.T.A. ** '
un avantaj ce pare 
tru revenirea lor pe 
fotbalistică.

In seria a H-a 
indirect C.S. Tlrgovlște — Petro
lul Ploiești reține atenția, dato
rită mai ales eșecului suferit de 
lider duminica trecută la Tîrnă- 
veni. Și in runda de mîine, Do- 
brin și colegii lui au de susținut 
un examen dificil (de data a- 
ceasta ia București în țața ele
vilor lui Nicolae Lupescu), deoa
rece Mecanică fină se află în a- 
propierea zonei fierbinți și pier
derea fie șl a unul singur punct 
ar coborî-o pe unul din locurile 
ce duc în... „C*.  în schimb, Pe
trolul Ploiești joacă acasă cu Si*  
rena București (ocupanta ultimu
lui loc în seria a H-a) și, după 
toate probabilitățile, lși va mai 
mări... golaverajul.

Dar mîine nu numai Mecanică 
fină lși joacă una din șansele 
de supraviețuire In fața unul li
der. într-o situație similară se 
află șl Oftul Sf. Gheorghe (tocul

acumulînd 
decisiv pen- 
prima scenă

insă duelul

MECIURI AMICALE
• PROGRAMUL TURNEULUI 

INTERNAȚIONAL DE LA TIMI
ȘOARA. După cum am mai a- 
nunțat. In zilele de 12 șl IB mat 
va avea loc la Timișoara, În or
ganizarea clubului Politehnica, un 
turneu internațional la care au 
fost invitate trei echipe de peste 
hotare : Real Zaragoza (Spania), 
Ferencvaros Budapesta și D.V.T.K. 
Diosgyor (ambele din Ungaria). 
Iată programul jocurilor : marți : 
„Poli" Timișoara — D.V.T.K. 
Diosgyor (ora 16) șl Ferencvaros 
Budapesta — Real Zaragoza (ora 
18). Miercuri, de la ora 18, se 
IntSlnesc între ele, pentru locurile 
3—4, echipele învinse în ajun ;

In continuare, de la ora 1», fiind 
programată finala.
• ROVA ROȘIORI — DINAMO 

BUCUREȘTI 0—2 (8—0}. Bucureț- 
tenii au obținut victoria cu »—0, 
prin golurile marcate de Iorda
che (min. 75) șl ISuIțescu (min. 
98). (T. Neguleseu — coresp.)
• C.SJW. BORZEȘTI — F.C.M. 

BRAȘOV 1—1 (0—1). Aurtwil go
lurilor : Marinescu (knin. X) pen
tru brașoveni șl Florian (tain. 96, 
«lin 11 m.) pentru gazde. (L 
Granzu — coresp.)
• CB.M. DROBETA TR. SEVE

RIN — RAPID BUCUREȘTI 2—1 
(1—1). Au tnocria : Căprwru (1), 
respectiv Manea. (V. Manafu — 
coresp.)

<3 
<1 

62-42 35 
53-29 31 
59-46 28 
40-30 28 
39-29 27

2 14 46-46 22 
C 12 49-59 22
2 14 47-63 22
4 14 35-60 20
4 18 19-83 12

„DIJLIIJI“ (indirect)
PEIROIUL PLOIEȘTI '
15, cu 23 de puncte). Formația 
din Sf. Gheorghe, ----- - 
pe teren propriu, 
dificilă fiindcă • 
F.C. Constanța.

în lupta pentru 
Divizia „Br ‘ ‘ ___  ____
echipe, fiecare dintre ele 
cînd acum să recupereze 
punctele pierdute, iată

deși va evolua 
are a sarcină 
intUnește pe...

menținerea în
sînt angrenate multe 

încer- 
din 

. _ _______ ___  cîteva
dintre meciurile de care lși lea
gă speranțele de supraviețuire
(fie gazde, fie oaspete) unele e- 
chipe „risipitoare*  : Minerul Gura 
Humorului — I.M.U. Medgidia, 
C.S.U. Galați — Viitorul Mecanica 
Vaslui (seria I), Flacăra Moreni 
— Șoimii IP A Sibiu, Rulmentul 
Alexandria — Poiana Cîmptna 
(seria a n-a), CJ.L. Sighet — 
C.F.R. Timișoara, Metalul Aiud — 
F.C. Bihor Oradea (seria a m-a).

„CANGURII" DUPĂ A DOUA LOR
APARIȚIE IN ACEST SEZON...

• In luna Iulie, lotul pentru Australia va juca In R.P. Chineză
începutul acestui sezon s-au 

disputat, la București șl Tlrgo- 
viște, două meciuri (1—0 șl 1—1) 
între selecționatele României și 
Poloniei, echipe care — 3a Tur
neul U.E.F.A. de anul trecut — 
au obținut calificarea pentru faza 
finală a celei de a treia ediții 
a C.M. de juniori din Australia. 
A fost prima acțiune din acest 
an a... „cangurilor", cum inspirat 
li s-a spus Jucătorilor oe vor 
evolua la antipozi. Tot atunci, 
după meciurile cu Polonia, Daniel 
Lăzărescu, secretar adjunct al 
F.R.F., ne spunea că lotul acesta 
nu va fi... uitat. Dimpotrivă, se 
va căuta să i se alcătuiască un 
program adecvat de jocuri în ve
derea realizării unei bune pregă
tiri pentru participarea cu suc
ces la faza finală a C.M. Și lată 
că, miercuri, „cangurii" au jucat 
din nou. Au jucat cu divizionara 
„B“ Mecanică fină, au jucat pe 
o vreme rea, nefavorabilă, dar 
testul n-a fost ratat, el permi- 
țind tragerea unor concluzii pe 
care le considerăm Îmbucurătoa
re. Astfel, deși fără dțiva dintre 
componențil el de bază, — A- 
lexa, Rednic, BaUnt, Fișic, Bolba, 
allați la lotul de tineret sau In
disponibili —, echipa care a dat 
replica formației pregătită de Ni
colae Lupescu și Teofil Codreanu 

' ' bună 
dlr- 

i do- 
BINE,

s-a 
mișcare 
zenie 
rin ța 
Sigur 
ce, ?i

remarcat prin ir-o
în teren, prin 

șl tenacitate, prin 
de a JUCA 

câ terenul, plin cu băltoa- 
ploaia în rafale au Împle-

dicat cursivitatea multor acțiuni, 
dar, după evoluția de miercuri a 
acestor jucători, s-a constatat că 
din grupul celor convocați SE 
POATE ALCĂTUI O ECHIPA 
COMPETITIVA pentru turneul 
final. Portarul arădean Lovaș a 
apărat ca un vechi titular, fun
dașii centrali, An done și Mari
nescu, s-au dovedit a fi iuți șl 
exacți în ’ ‘ 
Gabor și 
rului gol 
trai că 
împotriva
Foarte bine a jucat și băcăuanul 
Viscreanu, folosit o repriză ca 
fundaș, pentru ca după aceea să 
apară pe extrema dreaptă. O 
problemă a acestui lot rămîne, 
însă, linia mediană, al cărei ran
dament nu se ridică, totuși, La 
nivelul cerințelor, al pretențiilor 
generale față de acea categorie 
de jucători care trebuie să pen
duleze între cele două careuri, să 
fie „mintea limpede" a tuturor 
acțiunilor. Timp pentru... reme
dieri există, iar prima ocazie va 
fi cea din 2—4 iunie, cînd „can- 
gurii“ se vor reuni din nou. Va 
fi ultima acțiune dinaintea tur
neului pe care-1 vor efectua în 
R.P. Chineză, între 5 și 20 iulie, 
la sfîrșitul căruia se va trage li
nie și se vor aduna cei 18 jucă
tori ce se vor deplasa spre țara- 
contincnt pentru a evolua în 
grupa de la Melbourne, împotriva 
tinerilor fotbaliști dn Brazilia, I- 
talia și Coreea de Sud.

Lourențiu DUMITRESCU

intervenții, iar Păuna, 
Csordaș (autorul singu- 
al testului) au demons - 
au suficiente atuuri 
unor apărări puternice.

E3

UNDE MERGEM?
SIMBATĂ

POPICE. Arena Olimpia, de la ora 9 : turneu 
Internațional (Kristal Zrenianin — "
Trabant Zwickau — R.D.G., Olimpia

TIR. Poligonul Tunari, de la ora 9 : 
Steaua*  — taiere.

DUMINICĂ
FOTBAL. Stadion Republicii, ora 11 _

Chimica Timăveni (B) ; teren Mecanică fina, ora 
U : Mecanică fină — C.S. Tlrgovlște (B) ; teren 
Laromet, ora 11 : Teimometal — Automatica (C) ; 
teren Flacăra roșie, ora U : Flacăra roșie — E- 
lectronlca (C) ; teren Danubiana, ora 11 : Danu
biana — Ș.N. Oltenița (C).

HANDBAL. Sala Floreasca,' ona 10 : steaua — 
H.C. Minaur B. Mare (A, m.).

POPICE. Arena Olimpia, ora 8 : „Cupa Olimpia", 
turneu internațional.

RUGBY. Stadion Olimpia, ora 1# : Olimpia — 
Darii I.P.A. Sibiu (promovare Div. „A"), ora 11 : 
Dinamo — Farul (Cupa F.R.R.) ; stadion Steaua, 
ora 19 t VuSean — C.F.R. Chij-Jlapoca (turneu de 
promovare).

TIR. Poligon Tunari, de la ora 9 : „Cupa Steaua" 
— talere.

Iugoslavia, 
București). 
„Cupa

ADMINISTRATIV DE STAT
lOTO-PBONOSPOfil INFORMEAZĂ :

numerele extrase la tragerea „loto-
DIN 8 MAI 1981

EXTRAGEREA I: 78 53 76 57 18 59 50 69 64 ; 
EXTRAGEREA A II-a: 6 42 90 21 37 28 67 16 58. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 1.280.978 lei, 
din care 406.808 lei, report la categoria '

MIINE PUTEȚI CIȘTIGA !
• Concursul Pronosport de mîine, 

1981, constituie un bun prilej de noi 
Bucce&e, datorită echilibrului de forțe _ 
racterizează majoritatea partidelor cuprinse în 
program. Partieipînd cu mai multe variante, 
vă sporiți șansele de a vă număra printre 
marii cîștigători la acest atractiv sistem de 
joc ! Nu uitați, însă, că ASTĂZI este UL
TIMA ZI pentru depunerea buletinelor ! O 
De asemenea, ASTAZI este ULTIMA ZI de 
participare la prima tragere Loto 2 din aceas
tă lună. Numărul mare și valoarea ridicată a 
câștigurilor atribuite cu regularitate sînt tot 
atîtea motive de a vă încerca și dv. șansele 
la tragerea de mîine. Agențiile Loto-Prono
sport mai pot elibera NUMAI ASTAZI bilete 
cu numerele dv. preferate. (Tragerea va avea 
loc la ora 16,30 în sala Clubului „Finanțe- 
Bănci“ din București, str. Doamnei nr. 2 ; In 
cursul serii, numerele clștigătoare urmează a 
fi transmise la radio și televiziune).

1.

18 mal 
și mari 
ce ca-



Ieri, la Campionatele europene de box

C. TIȚOIU Șl G.
TAMPERE, 8 (prin telefon). 

Vineri, pe ringul „Palatului de 
gheață1' din localitate, s-au dat 
ultimele lupte pentru promova
rea în finalele campionatelot 
europene de box. în cadrul ce
lor două gale semifinale au e- 
voluat, după cum se știe, șl 1 
reprezentanți ai tării noastre : 
Constantin Tițoiu (muscă), Du
mitru Cipere (cocoș). Valentin 
Silaghi (mijlocie), Georgică 
Donici (semigrea) și Ion Cernat 
(grea). Ei i-au avut ca adver- 
sari, în ordine, pe Jarmo Es- 
kelinen (Finlanda), Viktor Mi- 
rosniccnko (U.R.S.S.), Pcdr« 
Van Raamsdon (Olanda), Kurl 
Seiler (R.F.G.) și Aleksandr Ia
gubkin (U.R.S.S.). In prima re
uniune, Constantin Tițoiu și 
Georgică Donici au obținut vic
torii prețioase, reușind să s< 
califice în finala competiției.

în limitele categoriei muscă. 
Constantin Tițoiu a întîlnit un 
reprezentant al țării gazdă, 
finlandezul Jarmo Eskelinen. 
Bine condus din colț de către 
antrenorul Dumitru Gheorghiu, 
Constantin Tițoiu reușește incă 
din primul rund să anuleze a- 
vantajul alonjei adversarului,, 
impunînd lupta de aproape, a- 
tacind cu serii de lovituri pre
lungite. Directele și croșeele 
sale își ating de cele mai mul
te ori ținta, Eskelinen fiind o- 
bligat să se retragă în defensi
vă. Tițoiu își mărește avanta
jul în rundul doi. cînd finlan
dezul greșește adesea, prileju
ind românului contraatacuri cu 
serii scurte și rapide. Sesizînd 
că pierde partida, Eskelinen 
forțează în ultimele 3 minute. 
surprinzindu-1 pe Tițoiu cu o 
contră la figură și acesta este 
numărat în picioare. Reprezen
tantul nostru reia lupta dezlăn
țuit. învăluindu-1 pe finlandez 
cu serii de lovituri precise. în
vingător la puncte (4—1): Con
stantin Tițoiu. El își asigură 
astfel medalia de argint, cali- 
fieîndu-se în finale, unde îl va 
avea ca adversar pe campionul

DONICI S-AU CALIFICAT IN FINALE!
PROGRAMUL FINALELOR

— Ismail Mustafov (Bulgaria)

— Petar Lesov (Bulgaria)

SEMIMUSCA :
Dietmar GeUich (R.D.G.)
MUSCA *
Constantin Tițoiu (România)
COCOȘ :

Viktor Mlrosnicenk» (U.R.S.S.) — Saml Buzoli (iugoslavia)
PANA :
Krzystof Kosedowskl (Polonia) — Richard Novakpvskl (R.D.G.) 
SEMIUȘOARA :
Carlo Rusollllo (Italia)
UȘOARA :
Vladimir Sisev (U.R.S.S.)
SEMIMIJLOCIE :
Serik Konokbaev (U.R.S.S.)
MIJLOCIE MICA :
Aleksandr Koșkln (U.R.S.S.)
MIJLOCIE :
Pedro Van Raamsdon (Olanda) — luri Torbek (U.R.S.S.)

— Viktor Ribakov (U.R.S.S.)

— Mlrco Puzovici (Iugoslavia)

— Kart Heinz Kruger (R.D.G.)

— Miodrag Perunovicî (Iugoslavia)

SEMIGREA :
Georgică Donici (România) 
GREA I
Aleksandr Iagubkin (UJR.S.S.) 
SUPERGREA :
Viaceslav Iakovlev (U.R.S.S.)

— Alexandr Krupin (U.R.S.S.

— Jurgen Fanghanel (R.D.G.)

— Francisco Damianl (Italia)

olimpic Petar Lesov (Bulgaria).
Aceeași performantă, medalia 

de argint și dreptul de a lupta 
în finalele programate dumini
că, de la ora 14, a obținut-o . și 
„semigreul" Georgică Donici 
După un meci de uzură, în care 
adversarul său, Kurt Seiîer 
(R.F.G.), a abuzat de țineri și 
obstrucții nesancționate de ar
bitrul danez Thigensen, Donid 
a primit decizia la puncte cu 
3—2, deși victoria sa nu a stat 
nici un moment în cumpănă. 
Reținut în primul minut, Do
nici a atacat apoi cu directe șl 
croșee puternice, zdruncinîndu-1 
pe Seiler. Dealtfel. în rundul 
3, acesta a fost numărat de 
două ori, fiind la un pas de 
k.o. Duminică, în finală, Donici 
îl va întîlni pe Aleksandr Kru
pin (U.R.S.S.).

Ultima gală a semifinalelor a 
marcat o nereușită pentru boxe
rii români. „Cocoșul" Dumitru 
Cipere a fost declarat învins 
la puncte în fața soyieticului 
Viktor Mirosnicenko într-un 
meci în care, după părerea 
noastră, nu pierduse. După o 
primă repriză egală sovieticul

s-a impus in a doua, Cipere 
cîștigînd clar ultimul rund. Mi
rosnicenko a primit deci
zia cu 4—1. Mare favo
rit în partida cu Pedro Van 
Raamsdon (Olanda). Valentin 
Silaghi (mijlocie) a fost inco
modat de alonja adversarului, 
care a punctat de la distanță, 
deplasîndu-se necontenit învin
gător la puncte (4—1). Pedro 
Van Raamsdon. „Greul" Ion 
Cernat i-a lăsat tot timpul ini
țiativa lui Aleksandr Iagubkin 
(U.R.S.S.), iar acesta a profi
tat. punctind nestingherit. în
vingător la puncte (5—0) Alek
sandr Iagubkin.

Duminică, la ora 14, vor avea 
loc finalele competiției în care 
vor fi desemnați cei 12 cam
pioni continentali. Le dorim 
mult succes reprezentanților 
noștri Constantin Tițoiu si 
Georgică Donîci.

Mihai TRANCA

A 36-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei

FRUMOASELE TRADIȚII 
ALE MIȘCĂRII SPORTIVE
Astăzi, 9 mai, poporul cehoslovac sărbătorește împlinirea 

a 36 de ani de la eliberarea țării de sub ocupația fascistă. 
In acest răstimp de peste trei decenii și jumătate, Ceho
slovacia socialistă a obținut remarcabile realizări în toate 
domeniile de activitate.

în contextul acestor pro
grese se înscriu, desigur, șl 
succesele obținute în dome
niul activității sportive. Sini 
multe discipline în care re
prezentanții Cehoslovaciei 
s-au afirmat pe plan inter
național cum ar fi tenisul. 
baschetuL handbalul, teni
sul de masă, ciclismul, ho
cheiul pe gheață, halterele; 
atletismul, fotbalul și în ul
tima vreme schiul de fond.

La tenis, de pildă, Ceho
slovacia a cîștigat în 1930 
„Cupa Davis". Ea are actu
almente cîțiva jucători de 
certă clasă internațională, 
printre care Ivan Lendl, Pa
vel Slozil, Tomas Smid, 
Hanna Mandlikova ș.a. Da
că hocheiul pe gheață trece 
acum printr-o schimbare de 
generații, acest sport atît de 
popular se bucură totuși de 
aprecieri unanime atît în
tru caracterul lui de masă 
și pentru valoarea unor e- 
chipe recunoscute (Vitkovi- 
ce —> câștigătoarea ultimei 
ediții a campionatului. Pol
di Kladno, Ceske Budejo- 
vice. Dukla Fraga și Jihlava 
s.a.). Schioara Kveta Jeniova 
s-a făcut remarcată in pro
ba de 5 km, impunîndu-se 
anul acesta în „Cupa mon
dială". Ea a devenit și cam
pioană mondială universita
ră pe această distanță.

Sportivii cehoslovaci au 
avut, anul trecut, o evoluție 
meritorie la Jocurile Olim-

pice de vară de la Moscova, 
unde in clasamentul neofi
cial pe națiuni ei au ocupat 
locul 10, avînd următorul bi
lanț de medalii: aur — 2. 
argint — 3 și bronz — 9.

Fotbalul s-a afirmat și el 
pe plan internațional, se
lecționata Cehoslovaciei o- 
cupînd locul al 3-lea la ul
tima ediție a campionatului 
european din Italia.

Desigur, la baza acestor 
succese se află grija perma
nentă care se acordă sportu
lui de masă și sănătății ge
nerale a cetățenilor, nume
roaselor baze sportive sim
ple și complexe, care sint 
puse Ia dispoziția sportivilor 
de toate vîrstele. Dacă 
„Spartachiadcle" sint apre
ciate în întreaga lume, și 
alte întreceri, originale prin 
felul desfășurării lor, sint 
mult îndrăgite. Un singur e-
xemplu ni se pare demn de 
relevat. Cu cîteva săptămini 
in urmă, în Cehoslovacia 
s-au organizat concursuri de 
„alergări pentru copii și pă
rinți". Distanțele au variat 
in funcție de vîrsta copiilor 
(de la 200 la 565 m pentru 
cei între 4 și 12 ani), iar 
pentru părinți, lungimea tra
seului a măsurat 8G8 m. A- 
poi, s-au făcut clasamente 
generale, adiționîndu-se
punctele realizate de copii 
și de părinții lor, desemnîn- 
du-se, astfel, cele mai 
„sportive familii".

PREZENȚE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
DE TENIS ÎNCĂ SUB CUPOLA... SĂLILOR

Pentru a treia zi consecutiv, 
instabilitatea timpului a ținut pe 
participanții la campionatele in
ternaționale de tenis ale Româ
niei sub cupola sălilor, transfor
med aproape competiția — în 
plină primăvară — într-o între
cere... indoor ! în sala de la 
complexul „23 August", compe
tiția și-a desemnat semifinal is te
le. Intr-unui din cele mai fru
moase meciuri ale sferturilor, Yu 
Li Qiao (R.P. Chineză) a între
cut-o pe Daniela Moîse cu 2—6, 
G—0, 8—6. In schimb, Alice Dă- 
nilă a găsit resurse pentru a o 
depăși pe Zhu Xiao Yun (R.P. 
Chineză) cu 7—5, 6—3, calificîn- 
du-se pentru semifinale. Alte re
zultate de pe tabloul feminin î 
(optimi) : Yu Li Qiao — Nadia 
Becii eres cu 4—6, 7—5, 6—0 ; Zhu 
Xiao Yun — Florentina Cocan 
G—0, 6—0 : Mariana Hadgiu —
Diana Moskova (Bulgaria) 5—7, 
6—3. 6—3 ; Chen Juan (R.P. Chi
neză) — Luminița Sălăjan 4—6, 
6—1. 6—3 ; Duan Li Lan (R.P.
Chineză) — Camelia Chiria c 6—3, 
6—3 ; Daniela Moise — Iva Alek
sandrova (Bulgaria) 6—4. 6—1 ;
sferturi : Chen Juan (R. P. Chi
neză) — Mariana Hadgiu 6—4, 
6—2. Duan Li Lan (R.P. Chi
neză) — Marilena Totoran 6—3, 
6—1

în sala Steaua, pentru semifi
nalele probei masculine s-au ca
lificat exclusiv jucători români, 
în sferturi, Octavian Vilcioiu a’cîș- 
tigat cu 6—2, 6—3 în fața Iui 
Liviu Mancaș In aceeași fază, An

drei Dîrzu a promovat după un 
meci strîns cu jucătorul chinez 
Ma Ke Qin, pe care l-a depășit 
cu 6—4, 7—5. Alte rezultate din 
optimi : B. Toma — O. Pavel 
6—2, 6—3 ; O. Vîlcioiu — Tr. Mar
ca 7—6, 6—4 ; L. Bucur — You 
Wel (R.P. Chineză) 7—5, 6—1 ; Cr. 
Ștefănescu — J. Bîrcu 6—3, 6—2 ; 
Ma Ke Qin (R.P. Chineză) — L. 
Țiței 2—6, 6—2, 6—2 ; A. Dîrzu — 
A. Ghiorghiev (Bulgaria) 6—1, 
6—1 ; sferturi : C. Ștefănescu — 
L. Bucur 6—4, 6—0.

In funcție de starea timpului, 
fazele finale ale competiției se 
vor juca sîmbătă șl duminică fie 
în sală, fie pe terenurile în aer 
liber.

Ron Greenwood (Anglia):

„COMPETIȚIA PE PUNCTE
CERE UN FOTBAL REALIST"

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
FEMININ DE TENIS de la Pe
rugia a continuat cu desfășura
rea întîlnirilor din cadrul opti
milor de finală. Jucătoarele 
românce Virginia Ruzici si Lu
cia Romanov au repurtat fru
moase victorii. Virginia Ruzici 
a învins-o cu 6—1, 6—0 pe
vest-germana Iris Riedel, iar 
Lucia Romanov a eliminat-o cu
6— 2, 6—1 pe Anne Hobbs (An
glia). Alte rezultate: Chris 
Evert Lloyd (SUA) — Cathy 
Horvath (SUA) 2—6, 7—5, 6—1; 
Ivanna Madruga (Argentina) — 
Patricia Medrado (Brazilia)
7— 6, 7—6; Joyce Portman
(SUA) — Patrizia Murgo (Ita
lia) 6—2, 6—2; Ellex Vessies 
(Olanda) — Susanne Mascarin 
(SUA) 6—4, 6—3.

ÎN ULTIMA ZI a turneelor 
preliminare de calificare pentru 
C.E. de baschet (masculin) au 
fost înregistrate următoarele

rezultate: in grupa de la Izmir: 
România — Bulgaria 112—87
(55—43), Suedia — Olanda 73— 
72 (37—40), R.F. Germania — 
Portugalia 90—55. Clasament: 
1. R.F.G. 9 p (408—349), 2. Sue
dia 8 p (352—368), 3. Olanda 8 
p (403—368), 4. România 8 p 
(467—423), 5. Portugalia 6 p
(329—403). 6. Bulgaria 6 B (376—, 424). La egalitate de puncte, 
contează victoriile directe. In 
grupa de la Istanbul: Grecia — 
Turcia 85—84 (46—38), Finlanda 
— Ungaria 84—82 (44—44), An
glia — Belgia 103—87. Clasa
ment: 1. Grecia 10 p (443—405),
2. Anglia 8 p (430—406), 3. Tur
cia 8 p (398—392), 4. Finlanda 
7 p (418—440), 5. Belgia 6 p 
(406—444), 6. Ungaria 6 p (419—
427).

Primele trei echipe din fie
care grupă vor continua între
cerea într-un turneu final, ur-
mînd ca formațiile clasate pe 
locurile 1—4 să se califice pen
tru campionatul european din 
Cehoslovacia.

ENCICLOPEDIA FOTBALULUI MONDIAL
MADRID (Agerpres). — In 

prezența președintelui Comite
tului internațional olimpic, Ju
an Antonio Samaranch, la Bar
celona a fost prezentată lucra
rea în șase volume „Enciclope
dia fotbalului mondial". Un al 
șaptelea volum, consacrat vi
itoarei ediții a campionatului 
mondial, urmează să apară a-

IN ZIUA A TREIA A TUR
NEULUI INTERNATIONAL 
MASCULIN DE VOLEI, de la 
Zagreb, dotat cu „Trofeul Iu
goslavia", reprezentativa Româ
niei a întîlnit selecționata 
U.R.S.S., pe care a învins-o cu 
3—2 (—11, 5, 11, —10, 12), la ca
pătul unei partide care a durat 
2 ore și 40 minute. Soarta me- eiuTOT a-a—finalul setu
lui 5, cînd blocajul reprezenta
tivei noastre — în care cei mai 
buni au fost Florin Mina, Lau- 
rențiu Dumănoiu și Petre Io- 
nescu — a stopat acțiunile ad
versarilor, din rîndul cărora cci 
mai buni au fost Lascionov și 
Sorokoleț. In celelalte meciu- i: 
Iugoslavia — Italia 3—2 (10, 
—12, —2, 8, 12) și Bulgaria — 
Franța 3—1. (Meciul s-a desfă
șurat la Kutina).

în clasament, pe primul loc 
se alia Iugoslavia cu 6 puncte, 
urmată de România și Italia cu 
cite 5 p (setaveraj egal 8:5), 
Bulgaria 4 p (5:7). U.R.S.S. 4 p 
(5:8) și Franța — 3 p.

nul viitor după încheierea tur
neului final din Spania. La 
festivitate au mai participat 
președintele federației interna
ționale de fotbal (F.I.F.A.), 
Joao Havelange, și reprezen
tanți ai Comitetului de organi
zare a „Cupei Mondiale" din 
Spania.

„CURSA PĂCII46
BERLIN, 8 (Agerpres). — Tra

diționala competiție ciclistă inter
națională „Cursa Păcii" a în
ceput vineri la Berlin cu o pro
bă „prolog", contracronometru in
dividual, pe distanța de 7 km, 
cîștigată de Michal Klasa (Ceho
slovacia). cu timpul de 8:43 (me
die orară 43,230 km), urmat de 
Olaf Ludwig (R.D. Germană) — 
8:50 și Andreas Petermann (R.D. 
Germană) — 8:51.

Pe echipe a cîștigat formația 
R.D. Germane — 26:35, urmată de 
U.R.S.S. — 26:55 și Bulgaria 26:57. 
Echipa României a realizat tim
pul de 28:45.

La cea de-a 34-a ediție a 
„Cursei Păcii", ce se va desfă
șura pe traseul Berlin — Praga 
— Varșovia, în 14 etape Insumînd 
peste 1 800 km. participă 96 de 
concurenți din 16 țări, între care 
și România cu formația: Mircea 
Romașcanu, Gheorghe Lăutaru, 
Cornel Nicolae Constantin Căru- 
țașu, Andrei Antal si Traian 
Sirbti.

Sîmbătă se va disputa prima e- 
tapă : Berlin — Magdeburg (169 
km). în care tricoul galben va 
fi purtat de OL Klasa

Ron Greenwood nu avea prea multe motive de liniște după 
jocul Anglia — România de pe Wembley. Dar, asemenea jucăto
rilor lui, a știut să se comporte sportiv și demn chiar dacă a 
avut de înfruntat și un puternic „tir" acuzator al ziariștilor lon
donezi la conferința de presă. La terminarea acesteia, selecțione
rul echipei Angliei a venit în marea sală a „templului fotbalului", 
unde avea loc tradiționala recepție, și i-a felicitat pe antrenorii 
și jucătorii noștri. Prilej de a-i solicita un mic interviu.

— Socotiți mult diminuate șan
sele de calificare ale echipei An
gliei după acest punct pierdut pe 
teren propriu 7

— Sigur că misiunea noastră, va 
fi mai grea in continuare. Dar 
nu pot împărtăși pesimistele opi
nii ale multor comentatori care 
ne șl văd eliminați din calificări. 
Avem, acum, un moment bun 
pentru a ridica potențialul echipei 
naționale. Campionatul s-a termi
nat, jucătorii sint la dispoziția 
federației. In plus, un program 
de patru meciuri — cel cu Bra
zilia, de la 12 mai, șl in conti
nuare, partidele din campionatul 
interbritanic cu Scoția, Țara Gali
lor și Irlanda de Nord — ne va 
ajuta să definitivăm o bună for
mulă de echipă pînă la cele două 
tntilniri din calificări, amîndouă 
in deplasare, cu Elveția șt Unga
ria.

— Acum, cînd partidele cu e- 
chipa României au trecut, ne pu

teți spune cîteva cuvinte despre 
jocul șl jucătorii el ?

— Vă pot spune că sint un sim
patizant al echipei României. In 
primul rlnd pentru sportivitatea 
cu care s-a comportat în ambele 
tntilniri. Apoi, pentru jocul ei 
realist, așa cum il cere o com
petiție pe puncte și nu pe crite
rii de estetică fotbalistică. N-aș 
vrea să uit puterea de luptă, con
vingerea și angajarea in joc a 
fotbaliștilor români. Desigur, din 
punctul meu de vedere, aș fi do
rit să intllnesc o formație mai 
puțin redutabilă in apărare. Dar. 
repet, scopul principal al unor a- 
semenea partide rimtne rezulta
tul. punctele ctștigate, calificarea, 
tn fine, un cuvînt amical pentru 
colegii antrenori români și oficia
lii federației române care mi-au 
arătat multă simpatie șl au fă
cut să mi simt admirabil In vizi
tele făcute la București. Unde 
sper să mai revin..

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Cea de-a treia 

întâlnire amicală dintre echi
pele masculine ale Franței 
șl Cubei, desfășurată la An- 
gouleme, a revenit echipei oas
pete cu 98—91 (51—44). în prima
partidă a cîștigat echipa cubane
ză cu 117—108, Iar în cea de a 
doua, reprezentativa franceză cu 
102—90.

CAlArie • „Cupa Națiunilor" 
de la Roma a fost cîștigată, pen
tru a doua oară, de echipa Fran
ței, urmată de selecționatele El
veției, Italiei, Belgiei și Angliei

CICLISM • Etapa a 16-a a tu
rului Spaniei (Calatayud și Torre- 
jon de Ardoz 222 km) a revenit 
spaniolului Alvaro Pine înregis
trat cu timpul de 6h 47:12. în 
clasamentul general se menține 
lider italianul Battaglln.

FOTBAL 9 în „Cupa Liberta- 
dores", echipele uruguayene Pe- 
narol și Bella Vista au termi
nat nedecis : 0—0 • în meci re- 
jucare pentru semifinalele ,.Cupei 
Elveției", echipa F.C. Ziirich a 
învins cu 4—0 formația Sion. în 
finala competiției, programată la 
8 iunie, F.C. Ziirich va întîlni pe 

învingătoarea jocului dintre 
Grasshoppers Ziirich și Lausanne.

MOTO • C.M. de motocros la 
clasa 250 cmc a programat la 
Schwanenstadt (Austria) un con
curs, în care englezul Neil Hud
son („Yamaha") a cîștigat prima 
manșă, iar belgianul George Jobe 
(..Suzuki") a terminat învingător 
în cea de-a doua. în clasamentul 
general, după disputarea a șase 
probe, conduce Jobe — 71 p, ur
mat de Van der Veen (Olanda) — 
41 p.

TENIS • Rezultate în turneul 
de la New York : Clerc — 
Gunthardt 7—6, 6—3 ; Purcell — 
Buehning 6—1, 6—0 ; Dibbs — 
Krlek 6—3. 6-6 • La Dusseldorf, 
în „Cupa Națiunilor" : Cehoslo
vacia — Suedia 3—0 ; Argentina— 
Spania 2—1 (Vilas — Higueras
6— 4, 6—2 ; Orantes — Bengoechea
7— 5, 6—3 ; Vilas, Guerrero — Hi
gueras, Orantes 6—4, 6—2). în 
meciul Cehoslovacia — Suedia, 
fișa tehnică arată astfel : 
Lcndl — Hjertkvist 6—2, 6—2 ; 
Smid — Johansson 6—1, 6—2 ; 
Smid, Iuendl — Johansson. Si- 
monsson 6—2, 6—3.


