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EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.
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FORȚĂ CREATOARE A VIEȚII NOI, SOCIALISTE

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, joi, 18 martie, a avut 
loc ședința Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței a fost exa
minat Raportul privind situația 
cconomico-financiară pe ansam
blul economiei naționale, re
zultată pe bază de bilanț, tn 
anul 1981.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că in anul 1981 s-au 
obținut importante rezultate in 
dezvoltarea economică și social- 
cuiturală a țării, care confirmă 
realismul prevederilor planului, 
justețea politicii partidului de 
dezvoltare a forțelor de pro
ducție, condiție hotărîtoar» 
pentru sporirea • gradului de 
bunăstare și civilizație al po
porului.

Comitetul Politie Executiv a 
apreciat că, cu toate succesele 
deosebite obținute, s-ar ti pu
tut dobindi rezultate si mal 
bune, dacă s-ar fi acționat eu 
mal multă exigență și respon
sabilitate _ 
neabătută a sarcinilor stabilite.

Comitetul Politie Executiv a 
cerut să se facă totul pentru 
realizarea integrală, lună de 
lună, a producției și sarcinilor 
de export.

Comitetul Politie Executiv a 
analizat Raportul privind re
zultatele recensămintului ani
malelor și a apreciat că situa
ția efectivelor de animale este, 
in general, bună.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat Raportul cu privire 
la realizarea Programului e- 
nergetic pe cincinalul 1981— 
1985 și dezvoltarea .potențialu- 
lui energetic al țării pină In 
1990, stabilit pe baza hotăriri- 
lor Congresului al XII-lea al 
P.C.R.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat, de asemenea, un Ra
port cu privire la încasările, 
cheltuielile și venitul net din 
activitatea de poștă și teleco
municații.

Au ‘ ' - - -
vind 
tale, 
unele

pentru îndeplinirea

fost aprobate măsuri pri- 
reașezarea tarifelor poș- 
telefonice și telegrafice, 
din ele rămase nemodi-

flcate in ultimii 30 de ani, *- 
sigurindu-M acoperire» cheltu
ielilor și rentabilizarea activi
tăților tn acest domeniu.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat și aprobat, de aseme
nea, Raportul eu privire la e- 
fectlvul, compoziția și structura 
organizatorică a partidului, la 
31 decembrie 1981 ; Raportul eu 
privire la activitatea desfășu
rată ta anul 1981 de către or
ganele de partid, de stat și or
ganizațiile de masă pentru în
făptuirea politicii de cadre a 
partidului ; Raportul privind 
activitatea de rezolvare a pro
punerilor, sesizărilor, reclama- 
țiilor și cererilor oamenilor 
muncii in 1981 ; Raportul pri
vind activitatea internațională 
a partidului șl statului in 
1981 și principalele orientări în 
politica externă in asul 1982 și 
a hotărit să le supună dezbate
rii plenarei C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a informat 
despre vizita de prietenie fă
cută in țara noastră, in perioa
da 19—21 februarie, de tova
rășul Dușan Dragoșavaț, pre
ședintele Prezidiului Comitetu
lui Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat Importanța convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Dușan Dragoșa
vaț. care se Înscriu ca un nou 
și semnificativ moment al dia
logului tradițional și rodnic ro- 
mâno-iugoslav la nivel inalt, 
ca o contribuție de seamă la 
dezvoltarea tot mal Intensă a 
relațiilor româno-Iugoslave.

Aproblnd ta unanimitate 
concluziile la care s-a ajuns cu 
prilejul convorbirilor româno- 
Iugoslave. la nivel inalt. Comi
tetul Politie Executiv a stabilit 
măsuri pentru traducerea 
viață a celor convenite.

Comitetul Politie Executiv a 
hotărit convocarea plenarei 
C.CL al P.C.R. In ziua de 31 
martie.

în

Comltetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stai.

in C. M. de hochei (grupa B)

Tiner 
nul 
gl» .

neretul este o forță creatoare, 
care pusă ta serviciul științei 
și progresului poate da un aju
tor prețios pentru dezvoltarea 
economică, socială, politică șl 
științifică a unui popor". A- 
ceastă adlncă cugetare, apă
rută în primul număr legal al 
ziarului „Scînteia", în septem
brie 1944, și aparținînd tînăru- 
lul Nicolae Ceaușescu, aflat 
atunci în fruntea Uniunii Tine
retului Comunist, nu poate să 
nu fie evocată astăzi, cînd or
ganizația revoluționară a tine
retului sărbătorește 60 de ani 
de la apariția sa pe scena po
litică a țării, iar Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști 
din România 25 de ani de exis
tență. O apreciere izvorîtă din- 
tr-o superioară înțelegere a 
problematicilor sociale, dintr-o 
vastă și intensă experiență da 
luptă revoluționară, dintr-o bo
gată și fecundă activitate des
fășurată cu strălucită vocație 
de tinărul comunist Nicolae 
Ceaușescu, ta cadrul organiza
ției de tineret. în momentele 
de grea încercare pe care le-au 
traversat țara și poporul român 
pîaă la istoricul act de la 
23 August 1944.

In acel ani grei ai ilegalități! 
s-a conturat figura de revolu
ționar consecvent și cutezător, 
de energie militant și iscusit 
organizator, de înzestrat om 
politie, de patriot înflăcărat, 
devotat trup șl suflet poporu
lui său, a secretarului general 
al partidului nostru, a cărui 
personalitate și-a pus puternic 
amprenta asupra activității or
ganizației tineretului comunist. 
Patosul său revoluționar, dirze- 
nia și curajul in lupta pe care 
comuniștii o duceau pentru li
bertatea națională șl socială, 
pentru democrație și socialism 
— evidențiate cu putere in di
verse prilejuri și 
prin organizarea marii 
festații de la 1 Mai 1939 
reprezentat exemple vii 
pentru tinăra generație 
tunel cit și pentru cele 
toare... în acei ani s-a 
turat deopotrivă figura 
noasă a tovarășei 
Ceaușescu, a cărei 
revoluționară a

Ineretul este viitorul n- 
I popor [...] Cu ener

gia șl entuziasmul său tl-

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT
5-2 CU OLANDACU 0 VrCTORIE:

KLAGENFURT, 18 (prin te
lefon). Pe patinoarul acoperit 
din localitate s-a dat startul 
întrecerilor grupei B a campio
natului mondial de hochei la 
care iau parte opt reprezenta
tive de țări. Echipa României 
a avut ca primă adversară re
dutabila formație a Olandei, 
care anul trecut a activat in 
prima grupă valorică, una din
tre favorite. în prezența a 
2 500 spectatori, acționînd cu 
deosebită ambiție și desfășu- 
rind un joc de bun nivel cali
tativ, hocheiștii români au ob
ținut o frumoasă victorie. La 
capătul celor trei reprize, 
tabela de scor a indicat rezul
tatul : România — Olanda 
5—2 (3—2, 1—0, 1—0).

Meciul a avut o primă re
priză acerb disputată, ta car» 
echipa română a respins ta- 
cercările adversarilor de a 
pune stăpînire pe joc, luind 
definitiv conducerea după 15 
minute. Scorul a fost deschis 
de Gali (min. 1:02), după care 
olandezii marchează 
prin Wieren (7:26) și 
mans (8:23). Egalarea survine 
in min. 13:17, cind înscrie A- 
xinte, iar Solyora asigură 
conducerea în min. 15:34. în 
următoarele două reprize, ho-

succesiv
Koop-

I
■

cheiștii noștri iși consolidează 
avansul, următoarele goluri fi
ind realizate de E. Antal (31: 
56) și Ioniță (48:20). A fost fo
losită formația : Gh. Huțan — 
Ioniță, Justinian — Gali, Mo-

(Continuare in pag. a 4-a)

îndeosebi 
mani-
— au 

atlt 
de a- 
urmă-

con- 
lumi- 
Elena 

activitate 
însemnat o 

contribuție cu totul remarca
bilă la lupta Uniunii Tineretu
lui Comunist.

în anii de după eliberare, va
labilitatea afirmației tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, avea să 
fie confirmată de entuziasta 
participare, in primele rinduri, 
a tineretului la întreaga operă 
de făurire a destinului nou, li
ber al patriei, Ia înfăptuirea 
marilor reforme din viața poli
tică, economică și socială, la 
reconstrucția țării și afirmarea 
noii orinduiri. Cine nu-și a- 
mintește de elanul și abnega
ția cu care „Brigăzile tinere
tului" — care au unit intr-un 
adevărat front al muncii mii

O imagine-document de la Muzeul de istorie a Partidului co
munist, a mișcării revoluționare ți democratice din Români* 
evocă un moment din lupta tineretului revoluționar, ■ militan

tului comunist Nicolae Ceauțescu
șl mii de tineri muncitori, 
țărani, elevi, studenți, militari 
etc — au abordat si au fina
lizat importante obiective ale 
anilor de început ai erei so
cialiste 1 Cu cit patos revolu
ționar, credință In viitorul co
munist al țării și inalt patrio
tism au purces pe marile șan
tiere, la Salva-Vișeu, la Bum- 
bești-Livezeni la Ceanu Mare 
Cluj, la Fabrica de confecții, la 
Bicaz șl la multe alte obiec
tive industriale agrare sau so- 
cial-culturale, între care și ma
rele stadion bucureștean ..23 
August" ?

Spiritul revoluționar, 
zanța în gîndire și fapte, 
mentul fierbinte față de 
de cauza socialismului și 
nismului au căpătat 
noi în anii din urmă. îndeosebi 
după Congresul al 
partidului. Bucurîndu-se 
atenție . deosebită din 
conducerii partidului, a 
tarului său general, care 
petale rinduri a relevat rolul 
de mare însemnătate ce-i re
vine în societate, tinăra gene-

cute- 
. atașa- 

popor 
comu- 

valențe

IX-lea al 
de o 

partea 
secre
ta re-

rație, in frunte cu organizația 
sa revoluționară, se 
tot mai 
șantiere 
ției, in 
tivitate.
pe care 
sa plenară in viața 
economică, științifică 
turală a țării sint dovezi ale 
grijii partidului față de viitond 
națiunii noastre, mărturii ale 
încrederii in capacitatea tine
retului de a duce la îndepli
nire istorica misiune de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România, 

între marile realizări cu 
care Uniunea Tineretului Co
munist se prezintă azi la glo
riosul său jubileu, un loc im
portant îl ocupă, și contribu
țiile sale la promovarea edu
cației fizice și sportului în rîn- 
dul copiilor, elevilor, studenți
lor și militarilor, al tinerilor 
din întreprinderi, instituții, și 
din mediul rural, la educare»

ilustrează 
viguros pe marii» 

ale muncii și er«a- 
toat» domeniile de ao-

Condițiile 
le are spre

minunate 
afirmarea 

politică, 
sau cui—

(Continuare în pag 2-3)

In multe oraș» ale țării s-au 
mele zile, competiții sportive in 
U.T.G fi U.A.S.C.R.

organizat, in ulti- 
cinstea aniversării

IAȘI. Clubul sportiv 
Universitatea, in colabo
rare cu U.A.S.C. din 
Centrul universitar Iași, 
a organizat o reușită în
trecere de handbal, do
tată cu „Cupa a 60-a a- 
nlversare a U.T.C. și 
a 25-a aniversare a 
U.A.S.C.R.". Competiția 
s-a bucurat de un suc
ces deosebit, fiind ur
mărită, ta Sala sportu
rilor din Iași, de un ma
re număr de spectatori. 
După o dispută intere
santă intre cele patru 
combatante — formațiile 
C.S.U. Galați și Univer
sitatea Iași (ambele din 
Divizia B), Relonul Să-

vinești 
leajen 
cupa omagială a revenit 
studenților gălățeni, care 
au realizat : 30—25 cu

șl Petrolistul Te- 
(Divizia A) —

au participat circa 2 500 
de tinere. Sînt de amin
tit din program „Crosul 
felelor" și „Cupa Femi- 
na“ la diferite discipline 
sportive, cum ar fi șah, 
tenis de masă, handbal 
și volei. (Constantin 
CREȚU, coresp.).

re, „Crosul Primăverii". 
Cîștigătorii : fete —
Mihaela Georgescu (gim
nastică, copii II), Nico- 
leta Alexandru (canotaj, 
copii I), Florica Popescu 
(canotaj, junioare II) 
Camelia Ghinea (tenis 
de masă, junioare I) ;

U.T.C. 
concurs 

viteză șl 
Rezultate teh-

COMPETIȚII OMAGIALE
Betonul, 
rea Iași 
trolistul. 
resp.).

TIMIȘOARA. Tn cadrul 
manifestărilor prilejuite 
de aniversarea a 60 de 
ani de la crearea U.T.C., 
In Timișoara a fost or
ganizată o frumoasă ac
țiune de masă — la care

27—20 cu Uni
și 29—26 cu Pe- 
(Al. NOUR, co-

BUCUREȘTI. Pe malul 
lacului Herăstrău, cano
torii, handbaliștii, scri- 
merii etc. de la Clubul 
sportiv școlar nr. 1 din 
Capitală au luat startul 
— in cadrul acțiunilor 
organizate cu prilejul a- 
niversării a 60 de ani de 
la crearea U.T.C. — ln- 
tr-o atrăgătoare lntrece-

băieți — Tudor Modrea- 
nu (handbal, copii II). 
Cristian Vencu (handbal, 
copii I), Marian Bloju 
(handbal, juniori II), 
Lucian Țintea (pentatlon, 
juniori I).

SF. GHEORGHE. în 
întîmpinarea celei de a 
60-a aniversări a creării 
U.T.C, Comitetul jude-

țean Covasna al 
a organizat un 
de patinaj 
biatlon.
nice :

Patinaj
1. Varga 
Mariana , _
Secuiesc), 3. Makkai Me
linda (Sf. Gheorghe) | 
băieți : 1. Both Jeno (Sf. 
Gheorghe), 2. Zblde Ga
bor, 3. Kiss Janos (am
bii din Tg. Secuiesc).

Biatlon, ciclu I : L 
Csakany Attila (Tg. Se
cuiesc). 2. Petre Cristea, 
3. Dorin Palfi (ambii din 
întorsura
ciclul
Arpad
Biszak Arpad, 3.
Ern6 (ambii din Tg. Se
cuiesc). (Gheorghe BRIO- 
TÂ, coresp.).

viteză, fele 1 
Ema, 2. Kovacs 
(ambele din Tg.

Buzăului) | 
1, Bardocz 

1 
Fiflop

II :
(Baraolt).
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CAMPIONATE ® COMPETE
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BIATLON 

PENTRU JUNIORI

(Urmare din pag. 1)

sportivilor prin muncă și pen
tru muncă, în spiritul norme
lor etice ale societății noastre, 
la pregătirea lor pentru a fi 
gata oricînd să muncească eu 
mai mult elan și răspundere, 
să-și pună brațul viguros în
tru apărarea patriei, a cuceri
rilor revoluționare ale poporu
lui. Cele aproape 10 de ample 
competiții de masă organizate 
de U.T.C. sub genericul marii 
competiții naționale ..Daciada**, 
• u cuprins în sfera educativă 
a sportului milioane de copii 
și tineri. De mare popularitate 
si interes se bucură azi tradi

SPORTIVII DE IERI-DASCĂLII DE AZI

SUZANA ARDELEANU $1 CEB 50 
DE VIITORI SCRIMERI

După a treia participare con
secutivă la Jocurile Olimpice, 
la ediția ’80 Moscova, flore- 
tista Suzana Ardeleanu s-a re
tras din activitatea competițio- 
nală, atunci cînd încheia exact 
două decenii petrecute pe plan
te, perioadă de timp încunu
nată eu prestigioase succese. 
Pentru că maestra emerită a 
sportului Suzana Ardeleanu — 
multiplă campioană națională 
fel proba individuală fi in cea 
pe echipe, in calitate de spor
tivă a clubului Steaua, eu 
care a dobindit și „Cupa Eu
ropei" — a urcat cu reprezen
tativa României pe podiumul 
celor mai mari competiții in
ternaționale, la Jocurile Olim
pice ți campionatele mondiale, 
eunoscînd satisfacția supremă 
a titlului mondial, cucerit de 
floretele noastre de aur la Ha
vana, in 1969.

Și, simbolic, atunci cînd s-a 
retras de pe planșă ea spor
tivă, profesoara de educație fi
zică Suzana Ardeleanu reve
nise de la clubul bucureștean 
Steaua, unde s-a realizat ca 
performeră, acasă, la clubul 
de scrimă din Satu Mare, a- 
eolo unde meșterul Alexandru 
Csipler, marele șlefuitor de 
talente, a înarmat-o cu cunoștin
țele solide (dar de finețe !) ale 
acestei pretențioase discipline 
olimpice, contribuind, attfel, cu 
exemplul său de seriozitate, 
dăruire ți disciplină in pregă
tire, la închegarea ți lansarea 
«nei noi și tinere echipe femi
nine de floretă, cea care, in 

ționalele întreceri dotate cu 
„Cupa U.T.C." festivalurile și 
campionatele naționale la di
verse discipline. duminicile 
cultural-sportive, competițiile 
rezervate tinerelor fete. alte 
acțiuni și inițiative, precum și 
taberele organizate în scopul 
selecției - elementelor talentate 
necesare propășirii sportului 
nostru de performanță. După 
cum mobilizarea tineretului la 
îmbogățirea bazei materiale re
prezintă o contribuție de mare 
importanță în dezvoltarea miș
cării noastre sportive.

Conducerea și îndrumarea de 
către partid a organizației de 
tineret, grila statornică pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o

1981, avea să readucă, după 
mulți ani, titlul de campioană 
națională la Satu Mare. Suza
na Ardeleanu nu se mai afla 
însă ți la decernarea titlului 
pentru că, intre timp, devenise 
mama unei drăgălașe fetițe, 
Ștefania-Andreea, care la 1 a- 
prilie va împlini un an.

— Așadar, Suzana Ardeleanu, 
ați plecat de pe planșă ca 
sportivă și ați revenit, in oc
tombrie trecut, ca antrenoare, 
tot la C.S. Satu Mare. Este mai 
greu ca sportivă sau ea antre
noare 7

— Performeră fiind, mai ales 
ajunsă la gradul de maturitate 
necesar unei componente a lo
tului reprezentativ, pregătirea 
depinde in mare măsură de 
mine, de conștiinciozitatea cu 
care îndeplineam planul de 
muncă al antrenorilor. Ca an
trenoare însă, rezultatele mun
cii mele depind în mare mă
sură de sportiv, mai ales cînd 
te ocupi de copii, aflați la 
a.b.c.-ul scrimei, in plină și 
greu previzibilă evoluție. Așa 
că, deocamdată, mai greu țni 
se pare ca antrenoare...

— Cum vi s-a părut debutul 
ca antrenoare, cum întrevedeți 
viitorul actualilor dv. elevi 7

— Cînd ai în grija ta aproa
pe 50 de fete și băieți, în vîrstă 
de 9—10 ani, care sorb din ochi 
fiecare mișcare a ta, debutul 
în meserie ți se pare, firesc, 
fericit. Mai ales că alături de 
mine se află un alt antrenor al 
clubului nostru, cu experiență, 
maestrul emerit al sportului 

manifestă pentru tineretul Ță
rii, sint chezășii sigure ale a- 
firmării și mai puternice a 
noilor generații de constructori 
ai socialismului și comunismu
lui în toate domeniile activi
tății economice politice și so
ciale. Inclusiv în cel al educa
ției fizice și sportului, dome
niu în care contribuția U.T.C. 
la formarea . unui tineret vi
guros, multilateral pregătit, cu 
o înaltă conștiință politică și 
patriotică, cu alese calități mo
rale și civice capabil să-și 
îndeplinească în bune condi- 
țluni misiunea sa istorică, tre
buie să capete și mai mari 
dimensiuni.

Ștefan Ardeleanu, care mai 
are o calitate, este... soțul meu. 
îmi place, bineînțeles, meseria 
de antrenoare, pentru că îmi 
place, în primul rînd, scrima 
și, în al doilea rînd, îmi plac 
copiii. Despre viitor sper să 
vorbesc prin fapte, nu prin 
vorbe, așa cum, am subliniat 
și în cuvîntul .rostit la recenta 
Conferință pe țară a mișcării 
sportive. Deși foarte tînără in 
meserie, am deja în față un 
moment de încercare : am pre
luat de la colega mea Judith 
Haukler o copilă talentată și cu 
excelente calități fizice, Elisa- 
beta Szentkiraly, dar care os
cilează între scrimă și schi. 
Dacă voi reuși s-o determin — 
alături de tatăl ei, doctorul 
Ștefan Szentkiraly, și el flore- 
tist — să se dedice scrimei, 
performanța nu o va ocoli. Și 
aceasta va fi prima mea satis
facție, ca îndrumătoare a noii 
generații.

Paul SLĂVESCU

De azi, pe traseul *1 poligonul 
amenajate pe Valea Rlșnoavei 
din apropierea Predealului, se 
'■’ispută campionatele naționale 
de biatlon pentru juniori. între
cerile se anunțâ disputate, ta 
startul probelor anunțindu-^i pre
zența cel mal buni sportivi de ta
secțiile A.S.A. și Dinamo Brașov,

ETAPA DE ZONA A CAMPIONATELOR DE CROS
In mai multe localități s-au 

desfășurat duminica trecută între
cerile etapei de zonă a campio
natelor naționale de cros. Iată 
cite va dintre rezultate :

SATU MARE. Traseu foarte 
greu în Pădurea Noroienl : ju
nioare IU — Cr. Misaros (CSȘ 1 
B. Mare) — echipe CSȘ Bistrița ; 
junioare n — A. Haidu (Lie. S. 
Vulcan Beiuș) — CSȘ Bistrița ; 
junioare I — M. Codreanu (Lie. 
S. Vulcan) — CSȘ Bistrița ; se
nioare — M. Ghile (CS Zalău) — 
Rapid Oradea ; juniori HI — A, 
Dullo (CSM Cluj-Napoca) — CSȘ 
I B. Mare ; Juniori II — R. Răcă- 
șan („U“ Cluj-Napoca) — CSȘ I 
B. Mare ; juniori I — Nic. Sotir 
(CSȘ Dej) — Lie. S. Vulcan Be- 
iuș ; tineret — D. Mlhalic (CSM 
B. Mare) — CSM B. Mare ; se
niori — Gh. Motorca (Blănuri 
Oradea) — CSM B. Mare. Au 
participat alergători din Baia 
Mare, Beiuș, Bistrița, Cluj-Napo
ca, Dej, Gherla, Năsăud, Oradea, 
Satu Mare, Turda, Zalău.

CARACAL. întreceri aprig dis
putate. Junioare IU — D. Bolovan 
(CSȘA C-lung) — CSM Pitești ; 
junioare II — FL Oodoarbă 
(CSȘA Craiova) — CSȘA Craio
va ; junioare I — Cr. Obretu 
(CSȘ Tg. Jiu) — CSȘA C-lung ; 
senioare — FI. Rohozneanu (CSM 
Craiova) ; juniori m — L To
rn eseu (CSȘ Rm. Vâlcea) — CSȘ 
Rm. Vâlcea ; juniori n — B. Bra- 
tu (SC C-lung) — SC C-lung ; 
juniori I — V. Popescu (CSȘA 
Craiova) — CSȘA Craiova ; tine
ret — L Spoială (Forest. Tg. Jiu) 
— Forestierul Tg. Jiu ; seniori : 
V. Cojan (CFR Craiova) — Chi
mia Rm. Vâlcea. Au fost prezenți 
concurenți din : Balș, Caracal, 
Câmpulung, Craiova, Drăgășani, 
Drobeta Tr. Severin, Oeica, pi
tești, Slatina, Tg. Jiu, Rm. Vfi-
cea.

SLOBOZIA. Mulți concurenți 
prezenți care «u oferit întreceri

ȘTIRI DIN RUGBY
S-au reluat Întrecerile in trei din 

seriile Diviziei secunde ale cam
pionatului de rugby. Iată rfteva 
dintre rezultatele Înregistrate : 
Seria L Dunărea Giurgiu — Gri
vița Roșie n 34—10, Știința 
București — Record Ploiești 16—7, 
Ș.N. Oltenița — Rulmentul Ale
xandria 0—«, Darii I.P.A. Sibiu 
— C.F.R. Craiova 25—4 ; Seria a 
iv-a, Farul H Constanța — Voin
ța Constanța 0—4, Portul Con
stanța — Callatla Mangalia 32—0 ; 
Seria a Vl-a, Rapid Buzău — 
Chimia Bacău «3—0, C.FJL Bra
șov — Rulmentul II Birlad 11—3.

Duminică Încep Întrecerile șl 
in campionatul republican de 
juniori, disputjndu-se partide in 
toate seriile.
• Am fost informați recent de 

președintele CJEFS Botoșani, 

SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ BOGAT ÎN COMPETIȚII
0 In C.C.E., formația feminina Rulmentul intîlnețte la Belgrad | 
pioana Iugoslaviei 0 Continuă „Cupa României" (etapa a II- 

Meciuri atractive în divizia feminină „A"

precum și tinere speranțe din 
Râșnov, Câmpulung Moldovenesc 
ș.a.

Printre concurenți se vor afla : 
Vincențiu Pelin, Constantin JLpafi, 
Ion Stoian, Vasile Magda, Mi
hai Barbu.

Vor avea loc curse individuale 
pentru juniori mici și mari, pre
cum și de ștafete.

frumoase. Junioare III — C. Șer- 
ban (Met. Plopeni) — Metalul 
Plopeni ; Junioare II — V. Ene 
(Met. Plopeni) — CSȘ Roșiori de 
Vede ; Junioare I — St. Frandeș 
(CSȘ Cîmpina) ; senioare — F. 
Necșoiu (CS Tîrgoviște) — CS 
Târgoviște ; Juniori III — M. Bu
ga (CSȘ Călărași) — Metalul 
Plopeni ; Juniori II — A. Teme
lie (Met. Plopeni) — CSȘ Urzi- 
ceni ; juniori I — I. Nicula (CSȘ 
R. Vede) — CSȘ Urziceni ; tine
ret — Gr,, șc. Tr. Măgurele ; se- 

>ri — S. Panait (Prahova Plo
dești) — Metalul Tîrgoviște. Au 
fost prezenți atleți din : Călărași, 
Cîmpina, Fetești, Găești, Giurgiu, 
Grivița, Moreni, Oltenița, Ploiești, 
Plopeni, Pucioasa, Roșiori de 
Vede, Slobozia, Tîrgoviște, Tr. 
Măgurele, Vîrtoape, Urziceni.

ARAD. Reprezentanții CȘȘ Ce
tate Deva au dominat întrecerile, 
obținînd cele mai multe victorii. 
Junioare III — CI. Pălăgeanu 
(Cetate Dv.) — CSȘ Cetate Deva ; 
junioare II — Tr West (Cetate 
Dv.) — CSȘ Cetate Deva ; junioa
re I — G. Konsza (Cetate Dv.) — 
CSȘ Cetate Deva ; senioare — 
Ol. West (Cetate Dv.) — CSȘ Ce
tate Deva ; Juniori III — I. Ho
ban (Cetate Dv.) — CSM Al. Iu- 
lia ; Juniori II — D. Dobra (Ceta
te Dv.) — AS Lie. militar Alba 
Iulia ; Juniori I — Gh. Olteanu 
(Tîmavele Blaj) — Tîrn avele 
Blaj ; tineret — L Chijba (Meta
lurgistul Cugir) — Metalurgistul 
Cugir ; seniori — Gh. Udrea 
(CSM Hunedoara) — CSM Hune
doara. La start au fost prezenți 
crosiști din : Aiud, Alba Iulia, 
Arad, Baia de Arieș, Blaj, Ca
ransebeș, Ciumbrud Alba, Cugir, 
Deva, Hunedoara, Jimbolia, Re
șița, Timișoara, Sînlcolau Mare, 
Zlatna.

Reamintim că finalele campio
natelor naționale de cros vor a- 
▼ea loc la 4 aprilie la Galați.

i
• Prii 

nare al i 
desfășura 
nlzarea i 
specia lita 
mătoril ! 
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școlii de c 
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PART

prof. Boris Mlnteanschl, că on 
grup de Inițiativă — format din 
foști jucători divizionari de prin 
orașele vecine (Iași, Suceava) — 
este pe cale de a forma o echi
pă de rugby In municipiul din 
nordul Moldovei. O știre care nu 
poate declt să ne bucure.
• Arbitrul nr. 1 al rugbyului 

nostru, Teodor Witting, va con
duce duminică 21 martie, la 
Heidelberg, medul din cadrul 
campionatului european, dintre 
reprezentativa R.F. Germania și 
echipa secundă a Franței.
• F.I.R.A. a fixat șl arbitrii 

care vor conduce In această pri
măvară la București partidele 
oficiale ale echipei României ; el 
sînt francezii 3. Maurette (4 
aprilie, cu R.F.G.) șl F. Hourquet 
(9 mai, eu U.R.S.S.).

Tradiție 
alpin dot 
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„Cupa primăverii44 la pentatlon modern

DUMITRU SPÎRLEA CONDUCE DUPĂ DOUĂ PROBE
Activitatea competlțlonală In 

pentatlonul modern a fost inau
gurată, ca de obicei, prin orga
nizarea — pe baze sportive ale 
Capitalei — .Cupei primăverii". 
Întrecere care reunește In aces
te zile echipe din cele mai bu
ne cluburi ale țării. Spre deose
bire de alte întreceri, organiza- 

Aspect din proba de călărie disputată Ieri
torll au Început competiția eu 
proba de scrimă, desfășurată la 
Sala Floreasca. Cri mal buni 
s-au dovedit componențll forma- 
tid Olimpia, care au dominai 
autoritar Întrecerea, elaslndu-se, 
dealtfel, pe primele trei locuri 
șl la individual. Dacă evoluțiile 
lui Stefan Cozma (situat pe po
ziția I, 32 victorii — 1073 p) șl 
Dumitru Spirlea (30 v — 1028 p) 

slnt considerate firești, ele con
firmând clasa acestor sportivi, 
situarea pe locul 3 a lui Dragoș 
Pătrul constituie o veritabilă sur
priză, plăcută desigur, dacă avem 
in vedere că acest sportiv debutea
ză practic In arena pentatlonu
lui modem. El a realizat 28 de 
victorii pentru care a primit

Foto : V. BAGEAC
074 de puncte, afllndu-se la ega
litate cu timișoreanul Cezar Ră
ducanu. Pe locurile următoare — 
Iuliu Galovlci (Universitatea I) 
27 — 948, Otto Wermescher 
(Unlv. I) 25—896, Tamas Halasz 
(Unlv. II) 25—896. Joi dimineață, 
ta manejul clubului Steaua, din 
cartierul Diurnul Taberei, a fost 
programată proba de călărie 
(traseul — la lungime de 323 m 

cu 12 sărituri,.dintre care o du
blă, pentru punctajul maxim de 

— 1100 fiind stabilit timpul limită 
de 55 sec). In general, proba nu 
a ridicat probleme, astfel că nu 
mal puțin de 6 concurenți au 
realizat punctajul maxim. A- 
ceștia sînt, în ordinea timpilor 
realizați : Cezar Răducanu, Ti- 
berlu Halasz, Lucian Țintea 
(C.S.S. 1), Valeriu Buzatu (Unlv. 
II), Iuliu Galovlci șl Otto Wer
mescher. Reallzînd 1056 p, Du
mitru Sptrlea a trecut pe locul 
1 după desfășurarea a două pro
be, urmat de Ștefan Cozma, Ce
zar Răducanu șl Iuliu Galovlci. 
Pe echipe, joi a fost rlndul ti
mișorenilor să se Impună vigu
ros, ei preluînd și conducerea 
după două probe : Unlv. Timi
șoara 6108, Olimpia 6102, Univer
sitatea II 5250, Șc. Sp. Nr. 1 
Buc. 4116.

Azi, de la ora 18,30, la bazinul 
„M August" — proba de Înot.

Constantin MACOVE1

ANUNT
Magazinele auto IJD.M.S. livrează autoturisme DACIA

după cum urmează :
Magazinul București — plnă la nr. 9J109/1982
Magazinul Pitești — ptaă la nr. 6.500/1682
Magazinul Bacău — pină la nr. 2.000/1932
Magazinul Brașov — plnă la nr. LS00fl932
Magazinul Cluj — plnă la pr. ' ' 500/1963
Magazinul Iași — pină la nr; 1.450/1982
Magazinul Reșița — plnă la nr. 1.600/1982
Magazinul Timișoara — pină la nr. 2.500/1982
Magazinul Baia ilare — plnă la nr. S.600Z1982
Vînzările se efectuează in funcție de stocul de autoturisme șl 

capacitatea de livrare a fiecărui magazin.

Un sflrșlt de săptămtal ta care 
agenda competlțlonală a handba
lului este Încărcată atlt cu intre-
ceri interne, masculine șl femini
ne, rit șl cu o Importantă com
petiție internațională, semifinale- 
le C CE
O NOUA PIATRA DE ÎNCER

CARE PENTRU RULMENTUL
Formația feminină Rulmentul 

Brașov — singura echipă româ
nească care s-a menținut ta 
competițiile europene — evoluea
ză In prima manșă a semifinalei 
„Cupei campionilor europeni", 
tatilnlnd duminică, la Belgrad, 
puternica formație Radnlcld Bel
grad (finalistă ta ediția anterioa
ră a C.C.E., deținătoarea trofeu
lui fiind Spartak Kiev). Returul 
acestei tntilnlri va avea loc ta 
ziua de 28 martie, de ia ora 10, 
In Sala sporturilor din Brașov.

Ca șl edițiile precedente (riștl- 
gate, ptnă acum, de H. C. Mlnaur 
Bala Mare — ta 197», Dtaamo 
București — 1979 șl Steaua — 
1931, ta anul J.O. din 1980 com
petiția nu a avut loc), cea de a 
IV-a se va bucura, desigur, de 
mare interes, mal eu seamă ta 
orașele care găzduiesc cele patru 
serii ale etapei a n-a.

„CUPA ROMÂNIEI- 
- MASCULIN

SERIA „A- — ORADEA (Sala 
sporturilor). Vineri : Construebo-

nil Arad — Celuloza Brăila, Po
litehnica Timișoara — Universi
tatea Craiova. Simbătă : Politeh
nica — Celuloza, Constructorul — 
Universitatea. Duminică : Univer
sitatea — Celuloza, Politehnica 
— Constructorul, seria „B“ — 
FOCȘANI (Sala sporturilor). Vi
neri : Știința Bacău — Indepen
dența Carpațl Mirșa, steaua — 
Petrolul Teleajen. Slmbătă : stea
ua — independența. Știința — 
Petrolul. Duminică : Petrolul — 
Independența, steaua — Știința 
Bacău. SERIA „C“ — BISTRIȚA 
(Sala sporturilor). Vineri : Dina
mo Brașov — Universitatea Bucu
rești, H. C. Mlnaur — Construc
torul C.S.U. Oradea. Stmbită : 
Mlnaur — Universitatea, Dlnalno 
Brașov — Constructorul. Dumini
că : Constructorul — Universita
tea, Mlnaur — Dinamo. SERIA
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10NATE
MOTOC1CLISM

■e : președinte — P. Ștefă- 
i, director administrativ al 
□rlnderll .23 August" ; an- 
r principal — maestrul spor-

C. Voiculescu ; antrenor 
d — maestrul sportului T.

Alături de alergătorii con
ți, noua conducere tehnică 
acționat, în urma unor tria- 
tncă 10 Începători între 14 
ani. • Sezonul de viteză se 
laugura la 9 mai cu etapa 
„Cupei F.R.M.", 
i traseu ales în
Arad. La start 

.1 reprezentanții 
moto înființate 

sebeș, Llpova,

programată 
centrul ora
șe vor ali- 
unor noi 
la Bistrița, 

Sebiș șl

MCURSUL DE SCHI 
CARP"

4. A. Năstase 
1:23,90 ; 5. L
1:24,24 ; 6. Gh. 
----- SLALOM 

Al. Manta 1:32,93 ; 2. 
33,03 ; 3. I. Cavasi 
R. Teutsdi (Dinamo) 
A. Năstase 1:36,27 ; 6.

v) 1:22,96 ;
I. Pitești)
i (Dinam o)

(A.S.A.) 1:25,36
5:1- 
nu 1:33,03 ; 3.
; 4. ~ “
; 5.

etre (C.S.U. Pitești) 1:39,97.
Vasile FELDMAN-coresp.

k DE TENIS DE MASA
line, s-au soldat cu rezulta- 
■male, echipele favorite lm- 
iu-se, In general, detașat, 
trînsă a fost doar confrun- 
dlntre echipele Metalurgis- 
igir și Constructorul Tg. 
, fetele din Cuglr reușind, 
e din urmă, o victorie cu

ltate din prima rundă : 
lin : Muntenia Buzău — 
ică fină 9—0, Voința S. Ma- 
2.S.M. Buzău 9—2, Unlversl- 
I Craiova — Tractorul Bra- 
-2, Universitatea I Craiova 
istructorul Tg. Mureș »—0 ; 
n ; C.S.M. Buzău —
C S—1, Metalurgistul — Con- 
>rul »—3, Progresul — CAJȘ. 
ncea 5—L

înaintea etapei a 21-a a Diviziei
I
IVEȘTI DIN CELE 18 TABERE
I
I
I
I
I
I
I

O A.S.A. TG. MUREȘ anun
ță absența din „ll“-le de

I a lui Hajnal, accidentat 
minică în meciul de la

I Vîlcea. - - - --------;
tot lotul valid.
• F. C. CONSTANȚA a

i ținut miercuri un joc școală 
în „familie", Nistor este indis
ponibil (are piciorul în ghips), 
iar Petcu a acumulat două 
cartonașe galbene și este sus
pendat o etapă O C. S. TIR- 
GOVIȘTE a efectuat antrena
mente obișnuite. Gheorghe și 

. Pitaru sînt în continuare sus
pendați.

• PROGRESUL-VULCAN 
nu-1 va putea utiliza nici in 
această etapă pe 
suspendat pentru 
șase cartonașe 
STEAUA anunță 
Fodor

• F. C. ARGEȘ

bază 
du- 

Rm.
are

SUS-

Nicolae Rainea pentru a treia oară la Campionatul mondial!
TjP

„UN RECORD CARE MA ONOREAZĂ

I
I
I
I
I
I

L Alexandru, 
acumularea a 

galbene ® 
absențele lui 

accidentat și Barbu 
— suspendat o etapă pentru 
cumul de cartonașe.
• JIUL. Două antrenamente 

obișnuite în cursul săptămînii, 
două indisponibilități pentru 
meciul de mîine : Rusu (acci
dentat), Varga (două cartonașe 
galbene) • COKVINUL are 
multe probleme de efectiv : 
Dumitriu este nerefăcut, Gabor 
și Bogdan au Întindere muscu
lară, Ghiță — accidentat (re
cuperabil, poate).

• S. C. BACĂU are o lin
gură indisponibilitate — Căr- 
puci, accidentat, la București, 
în meciul eu Steaua. „Știu că 
meciul cu echipa Iui Halagian 
este greu, declară antrenorul 
Nicolae Vă tatu, dar sperăm

IȚA BACĂU-ClSTIGĂTOARE A CUPEI ROMÂNIEI 
LA HANDBAL FEMININ

să... spargem 
F. C. Olt a 
săptămînă i 
deosebite. Tot lotul este valid.
• UNIVERSITATEA CRA

IOVA, după meciul susținut 
miercuri la Miinchen, s-a îna
poiat aseară în - țară. Două 
semne de întrebare în „ll“-le 
campion : Cămătarii și Geolgău, 
accidentați în meciul revanșă 
cu Bayern. Z ZZZZI.ZZ.Z Z.ZI. 
VÎLCEA a jucat miercuri la 
Drăgășani, întrecînd pe Viito
rul cu 2—0.

• SPORTUL STUDENȚESC 
anunță reintrarea lui M. Sandu. 
A reluat pregătirile și FI. Gri- 
gore, a cărui utilizare este in
certă. • DINAMO, în schimb, 
are numeroase indisponibilități: 
nu vor juca Dudu Georgescu, 
Dragnea, Vlad și L. Moldovan 
— mai de curînd sau mai de 
mult accidentați, 
(suspendat).
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA nu poate conta pe apor
tul lui Cotec — accidentat. • 
„U“ CLUJ-NAPOCA. Folosirea 
lui Dobrotă este sub semnul 
Întrebării. Va reintra, probabil, 
Dobrău.
• F.C.M. BRAȘOV are mul

te probleme în alcătuirea e- 
chipei. Paraschivescu va sta pe 
tușă pentru 2 cartonașe gal
bene, Gherghe este nerestabi- 
Mt, iar Bența și Naghi (ambii 
avind Întindere) se află sub 
îngrijirile doctorului, care În
cearcă să-i recupereze. • 
• U.T.A. nil-1 va utiliza pe 
Bttea (2 cartonașe galbene). In 
locul lui va juca Giurgiu. Vaczl 
și Ceordaș sînt, in continuare. 
Indisponibili.

și noi gheata*'. • 
i parcurs întreaga 
fără evenimente

• CHIMIA RM.

Bumbescu

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
PENTRU MECIUL CU BELGIA

Ia ședința sa de aseară, Bi
roul federal a aprobat lotul 
național de fotbal pentru me
ciul eu Belgia, de miercurea 
viitoare, de la Bruxelles. Iată 
componența lui, portari : Mora- 
ru, Iordache ; fundași : Red- 
nic, M. Marian, Ștefănescu, 
Iorgulescu, Sameș, Stănescu ; 
mijlocași : Țicleanu, Ăndone, 
Augustin, Klein, Bălăci ; înain
tași : Gabor, Cămătarii, Turcu, 
Iordănescu, Geolgău.

DEFENSIVA...

rrmația feminină de handbal Știința Bacău, ciștigătoare a 
i României" (sus, de la stingă la dreapta) : Eugen Bartha 
lor principal, Carmen Stroe, Maria Susanu, Doina Copacz,

Leonte, dr. Teofil Bora, Alice Pfepferkon, Laurica Lup- 
leorgeta Voinea, Ion Gherhard, antrenor secund 
aga la dreapta) : Lidia Păun, Marlena C %__,
janu, Adriana Hrișcu, Ioana Vasilca, Maria T6r5k, Eva 
, Filofteia Danilof.

secund ; (jos, de 
Găitan, Viorica

VISTRATIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ragerea obișnuită Loto de 

19 martie 1982, Începe de
16 In sala Clubului Pro- 
dln București, str. Dr. 

zici nr. 42 ; numerele cîști- 
î vor fi transmise In 
serii la radio șl televiziune.

.ȚAȚELE CONCURSULUI 
3SPORT DIN 17 MARTIE 

1982
ayern Miinchen — Unlv. 
pauză) X ; n. Bayern 
en — Unlv. Cv. (final) X ; 
rton Villa — Dinamo Kiev 
. ȚUS.K.A. Sofia — Liver- 

; V. St. roșie Belgrad — 
Anderlecht 2 ; VI. Ein- 
Frankfurt — Tottenham 1 ; 
inamo Tbilisi — Legia Var- 
1 ; Vin. F. C. Porto — 
rd LICge X ; IX. C. F. 
ona — Lokomotive Leipzig 

F. C. Kaiserslautern — 
dadrid 1 ; XI. I.F.K. G6te- 
— F. C. Valencia 1 ; XH. 
âtel — Hamburger S.V. X; 
Radniclkl

1.
D TOTAL
LEI.

DundeeNiș

DE CÎȘTIGURI:

L“ șl diferența In obiecte exis
tente in magazine) și 3 variante 
25% a 17.500 lei ; categ. 1 : 8 va
riante 25% a 1S.093 lei ; categ. 3 : 
38,50 a 3.907 lei ; categ. 4 : 144,25 
a 1.059 lei ; categ. 5 : 423,50 a soi 
lei ; categ. 6 : 12.908 a 60 lei.

FAZA a m-a : Categ. H : 10
variante 100% a 3.000 lei sau, la 
alegere o excursie de un loc In 
R. P. Ungară șl 14 variante 25% 
a 750 lei ; categ I : 76,50 a 500 
lei ; categ. J : 3.969,50 a 60 lei.

FAZA a IV-a : Categ. N : 1 
Variante 100% a 14.576 lei sau, la 
alegere, o excursie de un loc In 
UR.S.S. sau R. P. Ungară și di
ferența In numerar șl 15 variante 
25% a 3.644 lei ; categ. O : 51,75 
a 3.310 lei ; categ. P : 182 a 941 
lei ; categ. R : 516 a 332 lei ; 
categ. S : 15.497,50 a 60 lei.

Autoturismele au revenit par- 
tlcipanților : GRIGORE BARAT 
din Tg. Mureș (la categ. A) și 
SIGISMUND CHEREKEȘ din Eu- 
penl (la categ. 1).

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 12 MARTIE 1982

Nu de puține ori s-a dis
cutat despre calitate și efi
ciență in fotbalul româ
nesc. O facem astăzi din 
nou, ajutați de unele cifre 
elocvente furnizate în pri
mele jocuri ale returului de 
echipele divizionare „A" și 
„B“ ale eșaloanelor noastre 
de performanță.

Iată despre ce este vorba. 
• In etapa a 19-a, echipele 
de divizia A care au jucat 
in deplasare eu marcat doar 
4 goluri : F. C. Olt, Chi
mia Rm. Vîlcea, „Poli" Ti
mișoara și Progresul Vulcan 
(ultima din penalty) ; în e- 
tapa a 20-a, proceniul s-a 
redus la jumătate — CELE 
DOUĂ GOLURI fiind opera 
Jiului și Sport clubului din 
Bacău ! • Fenomenul l-am 
constatat și la nivelul di
vizionarelor „B“ : oaspeții 
au Înscris in toate cele trei 
serii numai 8 goluri în e-

IGURILE
SDINARE
MARTIE 1982

TRAGERII EX- 
PRONOEXPRES

A. I : Categ. A : 1 variantă 
(autoturism „Dada 1300“ 
i alegere, „Skoda 120 L“ șl 
ița In obiecte existente In 
ine) și 1 variantă 25% a 
lei ; categ. B : 44,50 a 4.627 
ateg. C : 232,25 a 887 lei ;
D : 10.428,50 a 60 lei.

A a n-a : Categ. 1 : 1 va- 
100% (autoturism „Dacia 

sau, la alegere, „Skoda 120

ca-

Categoria 1 : 1 variantă 100% — 
autoturism „Dacia 1300“ ; catego
ria 2 : 4 variante 100% a 16.952 
lei șl 21 variante 25% a 4.988 lei ; 
categoria 3 : 29.75 a 4.319 lei ; 
categoria 4 : 36,25 a 3.544 iei ; ca
tegoria 5 : 237,50 a 541 lei
tegoria 6 : 451,75 a 284 lei ; cate
goria X : 2.449,25 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 500.000
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, realizat pe un bi
let jucat 100%, a revenit partici
pantului GRIGORE RUPĂ din 
București.

Șl MA OBLIGA!“
A doua zi după ce am 

aflat frumoasa veste că Ni
colae Rainea va arbitra la 
turneul final al C.M. din 
Spania. Un telefon la între
prinderea de rulmenți Bîr- 
lad, pentru un scurt dialog 
cu ^maistrul principal Ni
colae Rainea.

— Cind ai aflat vestea, 
Nicolae Rainea ?

— Luni seara, la 22,30, la 
radio. Nicolae Soare a a- 
nunțat că mă număr printre 
cei 40 de arbitri care vor 
oficia la Campionatul mon
dial din Spania. Iar a doua 
zi, marți dimineață, Ion 
Ghițulescu a aruncat și 
„poanta" că, deși nu ne-am 
calificat cu naționala, ' tot 
vom fi prezență în Spania.

— Te așteptai ?
— Sincer să fiu, mă aș

teptam ! Știam că se pune 
accent pe experiența arbi
trilor. Și mă gîndeam că 
mi-au ieșit bine arbitrajele 
de peste hotare. Aveam în 
palmares o finală a Super- 
cupei Liverpool — Ander- 
lecht, în 78, una a Cupei 
U.E.F.A., în același an, apoi 
finala Campionatului euro
pean din ’80 si prezența la 
ultimele două campionate 
mondiale din R. F. Germa
nia și Argentina, iar recent, 
la meciul Tottenham — Ein
tracht mi se acordase nota 
4+, un fel de 10 eu felici
tări. Mă temeam totuși să 
nu fie aleși unii mai tineri.

— Această a treia partici
pare la campionatul mon
dial reprezintă un record 
pentru arbitrajul nostru.

— Un record care mă ono
rează fi mă obligă ! De 
fapt, numai 9 arbitri din 
lume au participat pină a- 
cum la 3 campionate mon
diale. Acest record e și ro
dul calităților mele, firește, 
dar nu numai atit. Faptul 
ei am ajuns aici se datoref- 
te pregătirii teoretice fi fi
zice, îndrumării competente, 
susținute a Colegiului cen
tral, colaborării cu tufierii 
eare m-au ajutat fi cărora 
le mulțumesc, presei, care 
m-a criticat cind a fost ca
zul și a stimulat în mine 
ambiția autodepășirii. Cred 
că prezența unui arbitru 
de-al nostru în turneul fi
nal din Spania va reconsi
dera in rîndul publicului

românesc 
cavaleri-

program 
turneului

și al fotbalului 
poziția fi valoarea 
lor fluierului.

— Urmează un 
special în vederea 
final ?

— Mă voi pregăti ca șt 
pină acum. Trebuie să mă 
mențin în formă fizică, e- 
xact cum o 
ce meci de 
gur, mă voi 
cu ultimele 
terpretare a 
și eu limba 
care mă descurcam, deja, In 
Argentina. Cinstea de a 
participa pentru a treia 
oară la un C.M. reprezintă 
fi o mare responsabilitate.

— Cine va cîștiga titlul 
mondial ?

— Nu am voie, ca arbitru, 
si fac o asemenea decla
rație.

— Atunci, să așteptăm fi
nala pe care... să o conducă 
Nicolae Rainea.

— O, ce vis frumos !... în 
Argentina, la finală, am fost 
rezervă...

Mircea M. IONESCU

fac pentru orl- 
campionat. Si- 
pune la punct 
noutăți de in- 
regulamentului 

spaniolă, in

OFENSIVEI
tapa inaugurală a sezonu
lui (trei — in seria 1, două 
— in seria a Il-a și trei — 
ia seria a IlI-a). Aceasta 
■ste recolta a 27 de echipe 
eare au evoluat in depla
sare !

Cifrele amintite rfnt to
tal nesatisfăcătoare, defen
siva... ofensivei oaspeților

fiind bătătoare la ochi. Prin 
aceasta ni se demonstrează 
(dacă mai era nevoie) că 
fotbalul nostru amină (plnă 
cind ?) plusul de ÎNDRĂZ
NEALĂ, pe plan ofensiv, al 
echipelor aflate In deplasa
re. Acestea se rezumă la 
defensivă exagerată, „trag 
— cum se zice — cu din- 

de păstrarea nnor re-

OASPEȚILOR a
zultate „albe". Această 
mentalitate păgubitoare, co
roborată cu deficiențele de 
tehnică individuală in puți
nele faze de poartă con
cepute de oaspeți (vezi ma
rile ratări) și insuficienta 
concentrare a atacanților in 
rarele situații de contraatac 
arată cit de anemio 
fotbalul nostru, intr-un 
ment cind de la el se 
să facă pași spre o 
marc competitivitate.

Golul (sau golurile), 
ce știe, ridică calitatea spec
tacolului sportiv, exprimă, 
in același timp, valoarea și 
potențialul jucătorilor unei 
echipe, înalta profesionali- 
tate a antrenorului care o 
pregătește. Ceea ce ar tre
imi să se observe și la eșa
loanele fotbalului nostru.

este 
mo- 
cere 
mai

cum

în urmă, la 
loc o partidă 
între divizio- 
și divizionara

Cu cîtva timp 
Medgidia, a avut 
amicală de fotbal 
narea „B“ I.M.U. 
,.C“ Portul Constanta ; întîlnire
care a declanșat mari ambiții 
în ambele tabere, soldată — în 
final — cu un scor egal : 3—3. 
Din păcate, cei peste 1 000 de 
spectatori au plecat de la sta
dion cu un gust amar. Și iată 
de ce. în prima repriză. Por
tul a condus cu 1—0. La re
luare. în

.. minări a 
advers a 
penalizat
Nicolae Baboie. La această de-

urma insistentei do- 
gazdelor, un fundaș 

comis hent în careu, 
prompt de arbitru]

cizie' jucătorul constăntean Di
nu a adresat cuvinte injurioase 
conducătorului jocului, la care 
acesta i-a arătat cartonașul 
roșu. De aici a ieșit un tămbă- 
lău de nedescris. Antrenorul 
echipei Portul, Romeo Giovani, 
a cerut jucătorilor săi să pă
răsească terenul, după care a 
intrat într-un dialog necivilizat ~ 
cu spectatorii, A fost un fel de 
incitare a publicului. Organi
zatorii au făcut eforturi pentru 
a-i opri pe cei cîtiva turbulenți 
pătrunși în teren pentru a se 
răfui cu antrenorul echipei 
oaspete. Jucătorii echipei Por
tul nu voiau însă să pără-

S teii an TRANDAFIRESCU

sească terenul, dar Romeo Gio
vani țipa la ei, cerîndu-le să-i 
respecte ordinul. Atmosfera 
era destul de încinsă, noi spec
tatorii fiind păgubașii, deoarece 
plătiserăm 
pentru a 
fotbal și 
asista ia

După 
meciul a 1 
minat așa cum s-a 
Din păcate, faptele au rămas 
fapte, anternorul Romeo Gio
vani demonstrînd clar că nu 
este și pedagog — așa cum se 
cere în mod obligatoriu orică
rui antrenor —. pripeala sa de 
a retrage echipa din teren 
dînd, practic, apă la moară 
unui jucător (Dinu), care ar fi 
trebuit trimis la cabine de în
suși antrenorul echipei Portul.

i biletul de intrare 
vedea un meci de 
nicidecum pentru a 
scene de scandal, 
multe parlamentari, 
fost reluat și s-a ter- 

terminat.

GHEORGHE VASILESCU — că
minul de nefamiliști 

I.P.L. Medgidia



La întrecerile de judo de la Tîrgoviște ACTUALITATEA

SPORTIVII ROMANI AU CUCERIT ÎN ATLETISM
SOSESC NOI OASPEȚI

Al „CENTURII DE AUR" LA B<
PATRU TITLURI BALCANICE DE JUNIORI

TÎRGOVIȘTE, 18 (prin tele
fon). Cinstind a 60-a aniversa
re a Uniunii "Tineretului Co
munist, sportivii care ne-au re
prezentat. joi la Campionatele 
Balcanice de judo ale juniori
lor (17—18 ani) toți membri al 
organizației U.T.C., au încheiat 
competiția cu un remarcabil 
succes : Silviu Lazăr — cat. 
superușoară. Ilie Șerban — se- 
miușoară, Atila Polint — mij
locie și Ștefan Nagy — ușoară, 
au cucerit titlurile de campioni 
balcanici. Ceilalți 3 juniori 
români au urcat și ei pe 
diurnul de onoare.

Inaugurarea întrecerilor 
făcut-o juniorii de la cat 
perușoară (60 kg) și 
(4-95 kg). La superușoară. ju
niorul român Silviu Lazăr s-a 
impus intr-o manieră categori
că în toate cele patru partide 
susținute. El l-a învins la punc
te (7—0). în turul I, pe bulga
rul 
nut
Iată 
zăr 
(Bulgaria), 
(Turcia).'

La grea, concurentul român 
Valentin Bazon a debutat bine, 
învingîndu-1 în primul meci, 
prin descalificare, pe Olcay Mu
rat (Turcia), dar. în continua
re. el a pierdut la puncte în 
fața bulgarului Naiden Naide- 
nov și 
Boricici 
trei. Primii clasați : 1. 
Naidenov, 2. Zeliko 
Valentin Bazon.

In continuare, pe 
tatami, au evoluat . 
la semiușoară (65 kg) șl semi
grea (95 kg). Semiușorul Hi»

po-

au 
su- 

grea

Pavel Botev, apoi a obțl- 
trei victorii prin ippon. 
primii clasați: 1. Silviu La- 
(România), 2. Pavel Botev 

3. Gdler Gengiz

Naiden Naide- 
a iugoslavului Zellko 

situîndu-se pe locul 
Naiden 

Boricici. 3.

cele două 
sportivii do

eleȘerban a fost aplaudat 
fiecare dată la „scenă deschi
să". Bilanțul său : trei victorii 
prin ippon și una la puncte. 
Primii clasați : 1. Ilie Șer
ban (România). 2. Alek
sandr Otid (Iugoslavia, 3. Ște
fan Krumov (Bulgaria). Numai 
o neatenție l-a frustrat pe semi
greul nostru Emil Conchiu de 
a cuceri și el primul loc : a 
fost învins prin fixare de Iu
goslavul Sulia Hisen. după care 
a cîștigat prin ippon la bul
garul Stat Evlogy și la turcul 
Baș Cahlt. situîndu-se 
pe locul 
sați : 1. 
Conchiu, 
rii noștri
tinuat șirul succeselor și la ce
lelalte categorii. Astfel, la mij
locie (86 kg), Atila Polint a 
cîștigat toate cele 4 întîlniri 
prin ippon. cucerind titlul de 
campion balcanic. Primii cla
sați : 1. Atila Polint (România), 
2. Hristo Botacev (Bulgaria), 3. 
Spios Rigos (Grecia). Cel de 
al patrulea titlu de campion 
balcanic pentru România a fost 
obținut de Ștefan Nagy, 
cat. ușoară (71 kg), 
mii clasați : 1. Ștefan 
gy, 2. Boicio Boianov, 
Zoran 'Pavlovici. Cu trei 
torii și o infrîngere, Dorn 
țan. semimijlocie (78 kg), 
obținut locul doi. Primii 
sați : 1. Vinko Apsener 
goslavia), X Doru Puțan (Româ
nia). X Ioanls Skoutaria (Gre
cia).

Vineri se vor desfășura Cam
pionatele Balcanice de seniori, 
iar duminică Întrecerile pe 
echipe — juniori și seniori.

Costln CHÎRIAC

astfel 
cla- 

Emil 
Tine-

secund. Primii
Sulia Hisen, 2.
3. Stat Evlogy. 
reprezentanți au con-

• Duminică vor avea loc la 
Roma Întrecerile campionatelor 
mondiale de cros. In vederea a- 
cestora federația de atletism din 
S.U.A. a selecționat, printre al
ții, pe Craig Virgin (cîștigătoriil 
ultimelor două ediții), Alberto 
Salazar („recordmanul" marato
nului), John Sinclair, Iar la fe
mei pe Jane Merill șl Leslie 
Welsch.
• In cadrul unul concurs des

fășurat in Noua Zeelandă, la 
Auckland, alergătoarea Anns 
Audaln a stabilit cea mal bună 
performanță mondială In cursa 
de 5000 m, cu timpul de 15:13,33. 
Anterior cel mal bun rezultat 
fusese de 15:14,24 și aparținuse 
englezoaicei Paula Fudge.
• Alergătorul american Michael 

Pinoccl a terminat învingător ta 
maratonul Internațional desfășu
rat pe străzile orașului Barcelo
na. El a fost cronometrat In 
2.14:30,0. Abia după 6:19,0 a so- 
slt următorul clasat, englezul 
Faircloth și apoi portughezul Da 
Silva.
• Concursul Internațional de ma

raton feminin de la Roma a 
fost ciștlgat de atleta italiană 
Laura Fogll, care a parcurs dis
tanța de 42,195 km In 2.31:08,0. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Marlyn Hulak (S.U.A.) 
2.47:34,0 șl Gillian Drake (Noua 
Zeelandă) 2.49:05,0.

Sosesc noi oaspeți ai celei de 
a Xl-a ediții a turneului inter
național de box „Centura da 
aur". Antrenorii Gorge Her
nandez și Pedro Hose ni i-au 
prezentat pe cei nouă boxeri 
cubanezi care vor lua startul 
la întrecerile programate cu În
cepere de luni la Palatul spor
turilor din Capitală. In rîndul 
lor se află și doi foști campioni 
ai Cubei : Emilio Ruls (pană) 
și Urtiminlo Ramos (ușoară). 
Din delegație nu va lipsi nid 
„semimusca" Adrian Nunez, 
cel care anul trecut l-« încln- 
tat pe spectatori lptr-un med 
memorabil cu Dumitru Șchio
pii. Reprezentantul nostru a 
fost declarat învingător cu o 
decizie de 3—2. dar cubanezul 
este dornic de revanșă. Dintre 
ceilalți sportivi cubanezi Be 
distinge Manuel Parody, clasat 
pe primul loc, anul trecut, la 
turneul „Strandjata". Delegația 
cubaneză îi mai cuprinde pe 
Lionel Leiva (muscă), Leonlcio 
Leiva (cocoș), 
(semimijlocie), 
guez (mijlode) 
vile (grea).

Pugiliștil din

nă îl au în fruntea lor pe 
listul categoriei ușoară a 
ției de 
turil de 
ridicată 
tei" LI 
turneul 
Halle din 
„semimuștei"
(locul 3 la turneul de la 1

anul trecut, a 
aur”, Ryu Bun F 
este și valoarea 
Son Gulc (locul

Internațional d 
acest an)

Llm Ziai

TENISMANI ROMA

IN CIRCUITUL ITA

1.

la
Pri- 
Na-

X 
vic- 
Pu- 

a 
cla- 
Iu-

0 dubla partidă internațională de popice

ROMANIA CEHOSLOVACIA
Pregătirile loturilor naționale 

de popice în vederea partici
pării la campionatele mondiale 
(în iunie, la Brno) au intrat 
într-o fază superioară, aceea a 
meciurilor internaționale de 
verificare. Astfel, selecționatele 
române, formate, în principal, 
din jucătoare și jucători care 
au făcut parte din echipele 
campioane mondiale in 1980. 
vor susține într-o săptămînă 
două intîlniri cu puternicele re
prezentative ale Cehoslovaciei 
(miine și duminică, la Bucu
rești) și . Iugoslaviei (27—28 
martie, la Zrenianin).

In partidele de la București 
cu reprezentativele țării-gazdă 
a C.M. ’82, antrenorii C. Negu- 
țoiu și Crista Szocs, respectiv 
R. Cernat și I. Petru vor ali
nia loturile : Margareta Căti- 
neanu, campioană mondială, 
Elena Andreescu, Elena Pană, 
Ana Petrescu, Vasilica Pințea. 
Silvia Berinde, campioana țării, 
Ildiko Szasz și Maria Zsizsik, 
respectiv Iosif Tismănar, vice- 
campion mondial, Ilie Băiaș, 
Iuliu Bice, Alexandru Cătinea- 
nu. Marin Grigore, Gheorghe 
Silvestru, Stelian Boariu și A- 
lcxandru Szckely. Din echipele 
Cehoslovaciei — cu care echi-

pele noastre au jucat ultima 
oară în octombrie anul trecut, 
la Tg. Mureș (scor 3—1) — fac 
parte, printre alții. Hana Koni- 
rova, fosta campioană mondia
lă, Eva Kralikova, Antonin 
Jaroslav și Ivan Hauke.

Jocurile (ambele pe echipe) 
vor avea loc miine, de la ora 
14. și duminică, de la ora 8,30, 
pe arenaVoința.

C.M. Of HOCHEI GRUPA 8
(Urmare din pag 1)

roșan — Bălăucă, V. Huțanu, 
Nistor — Pisăru, Solyom, E. 
Antal — L Anial, Gereb, Nagy. 
In meciul următor (n.r. azi), 
echipa României va întîlni for
mația țării gazdă. Austria.

Dintre celelalte intîlnlri ale 
primei zile, de remarcat vic
toria la scor a R.D. Germane 
in fața Norvegiei : 10—1 (4—1, 
5-0, 1—0).

Și o surpriză : Elveția, con
dusă după prima repriză, în
vinge Polonia cu 3—2 (0—2, 
2—0, 1—0).

CALEIDOSCOP
nu
ce,

Se spune, și pe bună dreptate : să 
zici hop pînă ce nu sari șanțul ! și 
parcă nu este așa ? Iată, ca să ne refe
rim doar la activitatea sportivă, de cîte 
ori n-au spus unii „hop* mai înainte de 
a se fi încheiat întrecerea respectivă și un 
rezultat, ca și sigur, a fost, In cele din 
urmă, inversat...

Despre unele din aceste situații limită, 
care au înclinat balanța succesului dintr-o 
parte în cealaltă, se va ocupa caleido
scopul nostru de astăzi.

* în noiembrie 1976, pe stadionul Giu- 
lești, s-a desfășurat meciul tradițional din
tre rugbyștii români și cei francezi. în 
tribune au luat loo peste 12 000 de specta
tori care aveau să fie martori la o încleș
tare de forțe extraordinară, la o dispută 
care^ nu se poate uita ușor. Francezii, de- 
plasînd o garnitură foarte puternică, s-au 

jocului și, în pofida unei 
a rugbyștllor noștri, au 
ori : în mln. 12 fundașul 
3 puncte dintr-o lovitură 
min. 18 masivul Bastlat

instalat la cîrma 
strașnice apărări 
punctat de clteva 
Aguirre a înscris 
de pedeapsă ; în ____ „ _______  ______
a culcat balonul In terenul nostru de țintă 
și Aguirre a reușit transformarea, astfel 
că la pauză Franța avea la activ 9 puncte 

.România 0 p. In repriza secundă,
Aguirre a înscris din nou 3 p din lovitură 
de pedeapsă. La 12—0 în mln. 42, șl In 
plină ofensivă franceză, cine oare ar fi 
îndrăznit să se gîndească la o inversare a 
scorului. Și totuși, au fost unii, în primul

Ilario Aeea 
Elpidio Rodri- 

și Ricardo A-

R.P.D. Careea-

S&ptâmlna aceasta, tine 
nismani români Florin 
ceanu șl Andrei Dinu ț 

............................................ C 
1 

<j 
bine, ajungînd in sfertul 
finală ale turneului, du 
a învins, succesiv, pe < 
bo (Italia) cu 6—1, 1—( 
și pe Garcia (Spania) 
6—0. Din păcate, după < 
tigase pe tabloul de cal 
Andrei Dirzu a fost înv 
Tous (Spania) in primul 
6—7, 6—3, 3—6.

pă la turneul de la 
din cadrul circuitului 
Florin Segărceanu a

R
4

F. C. LIVERPOOL Șl REAL MADRID FĂCUTE K.O. IN CUPELE EUROPE
Nu ne amintim ca ta sferturile 

de finală ale cupelor europene, 
in ultimii ani, să se fi Înregistrat 
atîtea surprize ca In jocurile re
tur de miercuri seara. F. C. Li
verpool, deținătoarea trofeului 
C.C.E. a fost eliminată de 

după pre- 
rezultatul 
partidei, 

ta

Ț.S.K.A. sofia (ft—2), 
lungiri !, dar oricum 
corespunde aspectului 
Mladenov a deschis scorul

egalat din penalty (min. 44), iar 
Vercauteren a adus victoria for
mației belgiene. (Acum, înaintea 
meciului Belgia — România pu
tem aprecia șl mal mult valoarea 
fotbalului belgian — care se afir
mă puternic pe plan internațio
nal de cîțiva ani — cu atlt mal 
mult cu cit alături de Anderlecht 
în C.C.E. Standard Llăge s-a ca
lificat și ea în semifinale, dar Ut

Țicleanu, în 
în meciul

stingă imaginii, in luptă pentru balon cu Dremmler, 
Bayern Munchen

după 90 de minute 
(1-1).

mln. 77. dar 
scorul general era egal 
Au urmat prelungiri, in care gaz
dele, cu un plus de vigoare, au 
reușit să Înscrie al doilea gol, t»t 
prin Mladenov. Așadar, Ț.S.K.A. 
este pentru prima oară în semi
finalele competiției europene su
preme 1 Mare surpriză șl la Bel
grad, unde 100 000 de spectatori 
au plecat dezamăgiți de tnfrîn- 
gerea echipei Steaua roșie de că
tre S. C. Anderlecht (1—2). Oas
peții au deschis scorul in mln. 
33 prin Hofkens, apoi Savlcl a

Universitatea Craiova (1—1) 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

Cupa cupelor). La Birmingham. 
Aston Villa a salvat onoarea fot
balului britanic răminlnd In semi
finalele C.C.E., după ce a elimi
nat pe Dinamo Kiev (2—0) prin 
punctele semnate de Shaw (mln. 
1) șl McNaught (mln. 41). Agen
țiile de presă remarcă evoluția 
bună a Universității Craiova, ca
re a abordat cu mult curaj par
tida de la Munchen, dar Bayern 
s-a calificat grație victoriei obți
nute In meciul tur.

In Cupa cupelor, Dinamo Tbi
lisi, clștlgătoarea ultimei ediții, a

dispus cu 1—4 de Legla V 
(gol înscria de Șenghella, 
30). Cea mal mare surprit 
consemnat-o insă la Ba 
unde formația locală, dup 
Învins cu 3—0 In deplasa 
Lokomotive Leipzig a păr 
renul Învinsă cu 2—1 I 
(mln. 23), respectiv Kîlhi 
43) șl Bornescheln (mln. * 
fost autorii golurilor. F. i 
te și Standard Llăge au t< 
la egalitate : 2—2 (0—1) șl 
nil au pășit tu semifinale 
ril golurilor : Lecloux m 
Van der Smlssen, mln. 70 
oaspeți; respectiv Jacaue 
51 șl Walsh, mln. 70). Port 
au contestat Insă rezultatul 
Iul deoarece In mln. 84, 
schimbare de jucători, t
1- au Introdus In echipă p< 
mata, fără să fi anunțat j 
trul jocului. Acesta a d 
un avertisment formației 
dard șl probabil rezultatul 
teren va fi omologat I E 
Frankfurt a învins pe Tot 
(2—1), dar 11-le englez es( 
care promovează In sen 
Gazdele au condus cu 2— 
chers mln. 2 șl Cea Bum, i 
Iar etnd calificarea vest-g 
lor ar ti fost posibilă, H 
marcat golul londonezlloi 
80).

Un rezultat aproape In 
In Cupa U.E.F.A. : F. C. 1 
Iautern — Beal Madrid 
Intringere fără precedent 
niolllor ta cupele europei
2— 8 pentru gazde, madrlle 
dedat unor durități exce 
Injurii aduse arbitrului 
care a eliminat 3 jucător 
nloll : San Jose (mln. 39) 
da șl Cunningham (mln. 
Înscria Funkel 2, Bongartz 
feldt șl Rainer. In fine, 
GSteborg (care șl-a conftr 
loarea de care am mal 
cu alte ocazii), Hamburg 
șl Radnlcikl Nlș slnt celei 
mlflnallste ale acestei co:

Programul 
finale va fl 
pă tragerea 
ZOrich.

meciurilor di 
cunoscut ast 
la sorți efecl

Ion OCHSEh

TELEJ

Să nu zici hop!...
rînd cei 15 băieți ai naționalei noastre... 
Ia min. 49 Bucos înscrie un dropgol, apoi 
în min. 50 Motrescu face, pe aripă, o cursă 
de 60 m, un slalom printre adversari, pa
sează lui Paraschiv și acesta realizează un 
eseu. în min. 63 un nou eseu pentru 
pa noastră reușit de Murariu și, 
3 minute, încă un eseu (al treilea !) 
cat de Alexandru, astfel că scorul a 
nit 15—12 și n-a lipsit prea mult ca 
ia proporții. „La 12—0 pentru noi, ____
Aguirre, nu mi-aș mai fl putut imagina 
ca românii să găsească resurse ca să în
toarcă rezultatul ! Formidabil...*

★ Anul trecut, la Universiada de la 
București, în cursa de 3000 m sovietica 
Valentina Ilinih a condus, multă vreme, 
cu suverană autoritate, la intrarea în ul
timul tur avlnd un avans de peste 200 m, 
ce părea, firește, hotărîtor. Pe ultima linie 
dreaptă avantajul sâu era încă de mulți 
zed de metri, dar vlăguită de forțe și la 
capătul puterilor, Valentina abia de mai 
putea înainta șl pe „grătarul* dinaintea 
sosirii a fost ajunsă și întrecută de aler
gătoarea iugoslavă Breda Pergar — 8:53,78 
— record mondial universitar, Ilinîh fiind 
cronometrată în 8:54,23.

★ Ia Tampere, la 21 Iulie 1952, în tur
neul de fotbal al J.O. de la Helsinki, Iu
goslavia a întîlnit echipa U.R.S.S. Cu 
Bobec în mare formă, iugoslavii conduceau 
cu 5—1 cu vreo 20 de minute înainte de 
sfîrșlt. Dar... fotbaliștii sovietici au avut

echi- 
după 
mar- 

deve- 
el să 

spunea

...„Și mă gîndesc la acel care 
ciștigă doar „cu un piept", aceas
ta nu pentru că al său este, 
naștere, mal larg, ci deoarece 
inima mai bună !“

din
are

PAUL VIALAR (n. 1898)
scriitor francez, mare iubitor al spor

tului

o revenire extraordinară și au înscris 4 
goluri la rlnd (3 fiind opera Iul Bobrov), 
egalînd situația I

★ Meciul dintre Locomotiva (Rapid) 
București și Energia Steagul roșu Brașov, 
din etapa a Il-a a campionatului național 
de fotbal 1957, a avut loc pe stadionul 
bucureștean „23 August*. La pauză giuloș
tenii conduceau cu 2—0 (Ene II și Copil), 
apoi în mln. 59 Szigeti a redus din han
dicap, dar, Imediat, Copil a majorat iarăși 
scorul. în plină dominare a bucureșteni- 
lor, cînd mai rămăseseră doar 5 minute de 
Joc, pe contraatac, Fusulan marchează, lot 
el Izbutește egalarea șl, din nou el. cu nu
mai 2 minute înaintea fluierului final, în
scrie golul victoriei brașovene...

Romeo VILARA

I

I
I
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BOX • Englezul Cornel 
za Edwards este noul 
european la categoria sem 
In gala disputată la Loi 
l-a învins prin abandon 
priza a 4-a pe spaniolul 
Hernandez.

CICLISM • Cursa Paris 
a continuat cu etapa a ( 
ne-sur-Mer — Mandelieu 
clștigată de francezul PI' 
zzo in 5.03:01. In ciasame 
neral conduce Gilbert 
Lassalle, urmat la 4 sec: 
Irlandezul Sean Kelly. ( 
dezul Gerry Knetemann 
gat etapa a 4-a a „Curs 
două mări" disputată la 
nedetto, pe distanța de 
contracronometru lndivldi 
liztnd 22:27,0 (medie ora: 
km). Knetemann a trecut 
mul loc ta clasamentul 
urmat la 13 secunde de 
șl la 18 secunde de Mosc 
Italia).

ȘAH • în turneul lntei 
feminin de la Belgrad, 
runde conduce Elena A 
kala (U.R.S.S.) cu 5 pur 
mată de coechipiera ga J 
leksandria 3,5 p (1), 
Mureșan (România) — 
roezi (Ungaria) — 3 p 
(Iugoslavia) — 3 p.

N 
3, 
(1 

______ , _ I 
(Bulgaria) — 2,5 o etc. 1 
a 5-a Margareta Mureșa 
mizat cu Stadler, după 
gase partida întreruptă 
jicl și obținuse remiza < 
Aleksandria.
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