
ȘEDINȚA DE I II Cl! U 
A COMITETULUI CENHIAI 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
■ Vineri, 21 mai. sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a 
avut loc ședința de lucru a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Ședința a avut Ia ordinea de 
zi unele probleme organizato
rice.

Pentru deficiențe grave și 
uncie abateri manifestate in 
sectoarele pe care le-au coor
donat, pentru lipsă de control 
și fermitate in aplicarea hotă- 
ririlor de partid și de stat, 
Comitetul Central al P.C.R. a 
hotărit :

— Eliberarea tovarășei Aneia 
Spornic din funcția de membru 
al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., a tovară
șei Cornelia Filipaș din func
țiile de membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și de viceprim-ministru 
al guvernului, precum și a 
tovarășului Marin Rădoi din 
funcția de membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

— în legătură cu pensiona
rea pe motiv de boală, s-a 
hotărit eliberarea tovarășului 
Janos Fazekas din funcțiile de 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. 
și de viceprim-ministru al gu
vernului și a tovarășului Ion 
loniță din funcțiile de membru 
supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. 
si de viceprim-ministru al 
guvernului

în legătură cu unele măsuri 
organizatorice pentru îmbună
tățirea muncii de partid si de 
stat si trecerea unor tovarăși 
in alte funcții. C.C. al P.C.R. a 
hotărit :

-r Eliberarea tovarășului
Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C al P.C.R., din funcția 
de secretar. al C.C. al P.C.R. 
și a tovarășului Ludovic Faze

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI NAȚIONAL Al F.D.U.S.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președinte
le Frontului Democrației »i 
Unității Socialiste, vineri a a- 
vut Ioc ședința Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
F.D.U.S.

Biroul Executiv al Consiliu
lui Național al Frontului De

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 21 
mai, au fost reluate în plen 
lucrările sesiunii a cincea a 
celei de-a VHI-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
înlimpinați de deputății și in
vitații prezenți in rotonda 
Palatului Marii Adunări Națio
nale cu deosebită căldură, cu 
vii și însuflețite aplauze.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale-

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, ordinea de 
zi a fost completată cu urmă
toarele puncte :

— Depunerea mandatului 
Consiliului dc Miniștri.

— Alegerea Consiliului de 
Miniștri.

— Unele modificări în com
ponența Consiliului de Stat.

— Mandatul dat de Marea 
Adunare Națională delegației 
Republicii Socialiste România 
Ia cea de-a doua sesiune spe
cială a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
consacrată dezarmării.

Luind cuvîntul, la primul 
punct de pe ordinea de zi. 
tovarășul Ilie Verdet a depus 
mandatul Consiliului de 
Miniștri cu care a fost investit 

kas, membru al Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R., din funcțiile de secre
tar al C.C. al P.C.R. și de pre
ședinte al Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Popu
lare.

— De asemenea, s-a hotărit 
alegerea tovarășului Gheorgbe 
Stoica, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Vrancea al 
P.C.R., in funcția de secretar 
al C.C. al P.C.R.

In legătură cu unele defici
ente in activitatea Consiliului 
de Miniștri și în vederea îm
bunătățirii activității guvernu
lui, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și-a în
sușit propunerile Comitetului 
Politie Executiv și a adoptat 
următoarele măsuri :

— Eliberarea tovarășului Ilie 
Verdeț, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., din funcția de prim- 
ministru al guvernului și de
semnarea sa ca vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

— Desemnarea tovarășului 
Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., pentru func
ția de prim-ministru al gu
vernului.

Comitetul Central a aprobat 
propunerea Comitetului Politic 
Executiv ca, în viitor, ținînd 
seama de necesitățile unul con
trol mai riguros asupra activi
tății ministerelor, miniștrii să 
nu mai dețină și funcția de 
viceprim-miniștri ai guvernului.

— Comitetul Central a hotă
rit eliberarea tovarășului Cor
nel Burtică, membru al Comi
tetului Politie Executiv al C.C. 
al P.C.R. din funcțiile de vice- 
prim-minisiru al guvernului și 
de ministru al comerțului ex
terior și cooperării economice 
internaționale, urmînd să pri-

(Contlnuare In oag a 4-a)

mocrației și Unității Socialiste 
a aprobat in unanimitate pro
punerile Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
privind componența Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia.

Biroul Executiv a hotărit ea 
propunerile să fie supuse apro
bării Marii Adunări Naționale.

de forul legislativ a! țării in 
actuala legislatură.

Marea Adunare Națională a 
aprobat in unanimitate depu
nerea mandatului Consiliului 
de Miniștri.

S-a trecut la cel de-al doilea 
punct de pe ordinea de zi — 
alegerea Consiliului de Miniș
tri.

în numele Marii Adunări 
Naționale, președintele forului 
legislativ al țării a rugat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
să ia cuvîntul.

Intimpinat eu vii și puter
nice aplauze a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
care, in numele C.C. al P.C.R. 
și ai Biroului Executiv al 
Consiliului Național al FDUS, 
a propns pe tovarășul Constan
tin Dăscălescu pentru funcția 
de prlm-mlnistru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia.

Supusă votului Marii Adu
nări Naționale, propunerea for
mulată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost aprobată in 
unanimitate.

In continuare, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, primul 
ministru al guvernului, a pre
zentat propunerile privind ale
gerea prim viceprim-mlniștri-

(Continuare tn pag. a 1-a)
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Mîine, etapa a 29-a a Diviziei „A“ de fotbal

BACĂUL PRIMEȘTE, DIN NOU, VIZITA UMH LIDER
CLASAMENTUL

1. DINAMO 28 17 S 8 51-26 39
2. Univ. Craiova 28 17 4 7 57-19 38
3. Corvînul 28 14 7 7 58-32 35
4. f. a on 28 14 4 10 39-29 32
5. Sportul stud. 28 10 11 7 28-29 31
6. Steaua 28 11 8 9 32-28 30
7. G S. T-viște 28 11 6 11 26-34 28
8. S. C. Bacâu 28 9 9 10 32-38 27
9. „U- Cj-Nap. 28 10 7 11 28-35 27

10. „Poli* Timiș. 21 9 8 11 29-34 26
11. F. C. C-ța 28 8 10 10 30-37 26
12. F.C.M. Brașov 28 10 6 12 21-32 26
13. Jiul 28 8 9 11 30-36 25
14. Chimia Rm. V. 28 9 7 12 25-41 25
15. A.S.A, Tg. M. 28 10 4 14 37-41 24
14. F. C. Argeș 28 8 8 12 24-28 24
17. U. T. Arad 28 8 7 13 25-34 23
18. Prog. “Vulcan 28 6 6 16 26-47 18

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ PROGRAMUL
POLITEHNICA TIMIȘOARA
(ML Salomir — M. Man, ambii
Sighișoara)
UNIVERSITATEA CRAIOVA
(M. Ncșu — I. Medveș și I. Caraman — toți din Cradea) 
CHIMIA RM. VILCEA " *....... ...........
(V. Ciocan — Bistrița, C. Pâdurărițel — Oradea șl P. Balaș — 
București)
STEAUA - „U" CLUJ-NAPOCA
(S. Drăgulicl — V. Titorov, ambii din Drobeta Tr. Severin șl 
I. Veiea — Craiova)
SPORTUL STUDENȚESC - JIUL
(Cr. Teodorescu — Buzău. S. Pantellmonescu șl Al. Bădulescu 
— ambii din Ploiești)
F.C. ARGEȘ
(N. Rainea — Bîrlad, Gh.
Iași)
AS. A. TG. MUREȘ
(D. Petrescu — R. Matei șl L Vasile — toți din București) 
S.C. BACAU -..........*
(I. Igna — Timișoara, Fi. Tăbircă — Rm. Vilcea și V. Curt — 
Medgidia)
U.T.A. - C.S. TIRGOVIȘTE
(M. Ludoșan — L. Frunză, ambii din Sibiu și I. Bîrâ — Agnita)

Toate meciurile vor începe la ora 18.

1

In armatoarele zile

PE AGENDA GIMNASTICII - IMPORTANTE
CONCURSURI INTERNE Șl INTERNAȚIONALE

După campionatele interna
ționale „Gheorghe Moceanu" 
ale României, desfășurate re
cent la Rm. Vilcea, alte impor
tante evenimente se conturează 
pe agenda competițională a 
gimnasticii noastre, solicitată 
din plin In viitorul apropiat în 
întreceri de importanță. Fără 
îndoială. în prim-plan se află 
apropiatele campionate europe
ne de juniori de la Ankara 
(25—27 iunie), dar înaintea a- 
cestora maestrele și maeștrii 
gimnasticii noastre vor evolua 
în numeroase alte concursuri 
cu miză.

Astfel, la finele săptămînii 
viitoare (29—30 mai), la Con
stanta debutează primul din 
evenimentele majore progra
mate aici pe o perioadă de a- 
proape 10 zile. Este vorba de 
meciul internațional de juniori 
România — Bulgaria, la gim

Agrement și mișcare în aer liber

ME/tfEA S-A ÎNCĂLZIT, ȘTRANDURILE VĂ AȘTEAPTĂ...
Zilele trecute ne-a telefonat 

la redacție tovarășul Alexan
dru Popescu, directorul Uni
tății de agrement, alimentație și 
cazare din cadrul Comitetului 
municipal U.T.C. București.

— ...In Capitală și în preaj
ma ei, la Buftea — s-a auzit

ștranduri deosebit de fru
moase. Vă invităm să le vizi
tați acum, la început de se
zon...

Am răspuns bucuroși invita
ției și iată ce am văzut cu a- 
cest prilej :

ARBORII Șl FLORILE 
ALCĂTUIESC UN CADRU 

NATURAL SPLENDID
împreună cu fotoreporterul 

nostru am trecut pe la toate : 
Baza sportivă și de agrement

0 Politehnica Timișoara — favorită, firește, in duelul 
ei cu „lanterna roșie** © La Craiova, campioana are de 
luat și o revanșă 49 Chimia Rm. Vilcea luptă pentru a 
rămîne in „A", iar Corvînul — pentru a rămîne pe po
dium £ Pe stadionul din Ghencea, in perspectivă un 
meci de fotbal-spectacol © Sportul studențesc a ple
cat, in toamnă, cu un punct de la Petroșani, dar Jiul 
nu este dinainte invinsă © La Pitești, un joc decisiv 
pentru F.C. Argeș © In caz de succes, 
Mureș (locul 15) va trece 
Șl ARBITRII

I- PROGRESUL-VULCAN
din Cluj-Napoca și I. Dima —

- F.C.M. BRAȘOV

- F.C. CORVÎNUL

- F.C. OLT
Arhire — Suceava șl M. Stăneseu —

- F.C. CONSTANȚA

- DINAMO

POLOIȘTII ROMÂNI
IN CONTINUARE

IN
NEINVINȘl 

I TURNEUL
DE LA TBILISI

VICTORII ASUPRA ECHIPELOR

nastică sportivă $1 ritmică. 
Apoi, în zilele de 3—9 iunie, 
tot aici, se va desfășura un 
important curs de instruire a 
antrenorilor de gimnastică 
sportivă, la care vor fi pre- 
zenti aproape 100 de antrenoa- 
re si antrenori de la toate sec
țiile importante din țară. Teh
nicieni ai federației, antrenori, 
arbitri vor face analize tehnice 
ale celor mai importante com
petiții interne și internaționa
le, vor prezenta noutăți meto
dice și tehnice din gimnastica 
internațională. Pe plan compe- 
tițional, tot la Constanta. un 
eveniment așteptat cu justifi
cat interes în gimnastica noas
tră : finalele campionatelor na
ționale pe echipe si individual 
Ia maeștri, competiție în care

....... ■ ■■ i

(Continuare în pag 2-3)

Raid - anchetă prin cinci ștranduri din Capitală © 
Apă, vegetație abundentă și... multe altele © Pretu
tindeni, terenuri sportive © La Străulești, 154 locuri de 

cazare © Bărci de... decor
Pantehmon (pe șoseaua Că
țelul. Baza sportivă și de a 
grcmenl Tei—Toboc (șoseaua 
Petricani. de pe platforma 
Pipera). Baza de agrement Bă 
neasa (lingă podul Băneasa) 
Baza nautică și de agrement 
Străulești (cartierul Bucureștii 
Noi) și Baza turistică și de a- 
grement Buftea (pe malul 
lacului, de partea cealaltă a 
studiourilor cinematografice 
Buftea).

Un numitor comun : toate 
sînt așezate pe malul unor 
lacuri, intr-un cadru natural 
splendid. cu multă. multă 
vegetație, în speță arbori, pomi

A.S.A. Tg. 
înaintea echipei din Con
stanța (acum, locul 11) # 
Victorioasă, în tur, la Tîr- 
goviște, U.T.A. tremură 
miine pentru două puncte

SUEDIEI (10—6) Șl SPANIEI (14-

13) Șl UN REZULTAT EGAL (8-8)

CU SELECȚIONATA STUDEN-

ȚEASCA A U.R.S.S.

In ziua a 3-a a turneului in
ternațional de polo ce se des
fășoară la Tbilisi, tinăra re
prezentativă a României a 
continuat seria succeselor. în
tregind toriuatu Suediei cu 
10—6 (3—1. 2—2. 4—1. 1—2).
După-amiazâ. âi capătul unui 
joc aprig disputat, poloiștii ro
mâni au terminat la egalitate. 
8—8 (2—2. 2—3. 2—2. 2—1). cu 
redutabila selecționată studen
țească a Uniunii Sovietice.

tn penultima zi a turneului, 
echipa României a obținut o 
nouă victorie, învingind cu 
14—13 (2—4. 2—3, 3—3. 7—3)
lidera de pînă atunci a clasa
mentului, formația Spaniei. 
Punctul decisiv a fost marcat 
de golgeterul turneului (26 
goluri pînă in prezent), tînărul 
poloist român Vlad Hagiu (19 
ani). In ultima secundă de joc. 
Agenția TASS remarcă jocul

(Continuare In pag » 1-a)

fructiferi, conifere și flori in
tre care multi trandafiri („Aici, 
ta Tei—Toboc — ne spune res
ponsabilul Gh, Constantin 
-nindrindu-se — numai olopi 
avem vreo 200“ : .în ștrandul 
nostru, Pantelimon — preci
zează G. Pop — am nlantat în 
acest an 12 000 butași dtt 
trandafir").

Fiecare ștrand avea marcată 
— nrin .țarcuri" sau geaman
duri frumos colorate — limita 
ie siguranță in apă oentru

Modesto FERRARIN1

(Continuare In pag. 2-3)



VREI’EA S-A ÎNCĂLZIT, ȘTRANDURILE
(Urmare din pag. 1)

cei micî. copiii. Iar pe maluri... 
nisip. La Străulești. de pildă, 
tocmai se executau lucrări 
extindere a plajei de nisip.

DOTĂRI PE MĂSURA...

ne-am dat seama.

zilnic mii de vi- 
că de multe ori 
să sistăm vin

de intrare* — ne

După cîte 
toate cele cinci ștranduri au do
tări și amenajări menite să cre
eze condiții cît mai bune de găz
duire mii.or de oaspeți ce vin 
la eie în sezonul estival („La 
Bănoasa avem 
Zitatori. astfel 
sîntem nevoiti 
derea biletelor
mărturisea responsabilul bazei, 
M. Mihaiiovici : „Vara — a- 
precia responsabilul bazei Pan
telimon — ne sosesc 609—700 de 
tineri pe zi. iar sîmbăta 
duminica peste 4 000“).

Ce putem găsi în ștrandurile 
amintite ? Tn primul rînd. 
locuri de cazare în mici căsuțe 
sau 
(3—8 
locui 
timp, 
povești parcă. între arbori 
arbuști (la Băneasa sînt 
căsuțe cu 20 de locuri. 
Străulești — circa 150 
locuri), apoi bufete (Panteli
mon. Străulești. Buftea) to- 
nete cu dulciuri și răcoritoare 
cabinete medicale, cinematograf 
în aer liber (Buftea), televi
zoare (Pantelimon) și — 
dent — cabine, vestiare.

chiar camere de familie 
locuri) în care se poate 
și o parte mai mare 
locuințe așezate, ea

de

mai dotat

V»

Suceava

BIrlad

5 -4

unul de volei (S.răulești) ; te
ren de 
bal și tenis 
(Buftea). De 
tot am aflat 
înzestrate cu
bare fixe) așezate în grup sau 
izolate, frumos vopsite atrăgă
toare.

Ne-am 
faptul că 
duri am 
tive pe care tinerii pot face 
mișcare. Nu putem încheia a- 
ceste rînduri. însă fără a ară
ta că numai la unele baze 
terenurile arată foarte bine, 
fiind marcate, curate, cum sînt 
— de exemplu — cele de la 
Buftea (administrator — Marin 
Mihalache). Nu același lucru 
îl putem spune despre tere
nurile de la Străulești. ale 
celui mai frumos și

hand- 
volei 
peste 
joacă

baschet două de 
unul de 
asemenea, 

terenuri de 
aparate (leagăne,

bucurat, efectiv de 
la fiecare din stran- 
văzut terenuri spor-

evi-

,..ȘI GRIJĂ PENTRU SPORT

Ștrandurile pentru tinerii uteciști sînt adevărate oaze de sănă
tate șt voioșie. Iată o vedere parțială a ștrandurilor de la Strău
lești (sus) și Băneasa. Foto : Dragoș NEAGU

IMUNE, MOMENT DE VIRF 
ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY

Se Intilnesc R. C. Grivița Roșie cu Dinamo și Steaua cu Farul
PROGRAMUL ETAPEI

R. C. GRIVIȚA ROȘIE — DINAMO (în tur 9—15) 
Parcul copilului, ora 9,30 ; arb. P. Ionescu, Buc.) 

STEAUA — FARUL
(stadion Steaua, ora 9 ; Th. Witting. Buc.) 

POLITEHNICA — R. C. SPORTUL STUD.
(Stadionul tineretului, ora 9,30 ; D. Grlgorescu, Buc.) 

UNIVERSITATEA — VULCAN
(stadion 1 Mal, ora 9,30 ; Gh. Huștlu, Buc.)

C.S.M. — GLORIA P.T.T. ARAD
(stadion Unirea, ora 9,30 ; C. Cristăchescu, Buc.) 

RULMENTUL — ȘTIINȚA PETROȘANI
(stadion Rulmentul, ora 9,30 ; M. Gavrlcl, Buc.)

Bala Mare ȘTIINȚA CEM1N
(stadion Complex, ora

București 
(stadion

București

Timișoara

— C.S.M. SIBIU
10 ; I. Bănică, Buc.)

(3-22)

(9-9)

(4-0)

(3—15)

(9-15)

(6-0)

Miine vom asista, probabil, la 
cea mal interesantă etapă (a 
23-a) a campionatului de rugby, 
în care se intilnesc primele pa
tru clasate : Grivița Roșie cu 
Dinamo șl Steaua cu Farul (vezi 
programul de mai sus), în perspec
tivă două spectacole sportive de 
primă calitate, cu rezultate greu 
de anticipat în care va evolua 
majoritatea elitei rugbystlce ro
mânești. Iată formațiile probabi
le. R. C. GRIVIȚA ROȘIE : Tu- 
dose — Tudor, Voicu, Țuică, Al. 
Marin — Fălcușanu, Anton — E. 
Ștefan. Stroe, Măcăneață — Pon- 
gracz, A. Ion — Scarlat, Pasacbe, 
S. Dinu ; DINAMO : Petre — Fi. 
Ionescu, I. Constantin, Marghes- 
cu, Aldea — Podărescu, Parascniv 
— Stoica, Borș (reintră !), M. 
Zaficscu — Caragea, Dărăban — 
Țurlea, Gh. Ion, C. Gheorghe ; 
STEAUA : Codoi — Fuicu, Ena- 
chc, David, I. Zafiescu — Ale
xandru, Suciu — Murariu, L. 
Constantin, Rădlilcscu — M. lo- 
nescu, Galan — Corneliu, Muntea
nu, Cioarcc (C. Florea este In
disponibil) ; FARUL : Gh. Florea

— Holban, Lungu, C. 
(Vărzaru), Pllotschi — 
N. Dinu — Nache, FI. 
tin, Giuglea (Marco) — Dumitru, 
Mușat — Opriș, Grigore, Băclo- 
iu (Prisecaru).
• Internaționalul SORIN FUI- 

CU (Steaua) s-a desprins din 
nou de principalul contracandi
dat la cucerirea „TROFEULUI 
SPORTUL”, al realizatorilor de 
eseuri — dinamovistul internațio
nal Marian Aldea : 1. Fuicu 20, 
S. Aldea 18. îi urmează : Plloț- 
schi (Farul) 13, Holban (Farul) 
12, Roșu (Steaua) 10, Paraschlv, 
Fl. Ionescu (Dinamo), Munteanu 
(Steaua), Florea I (Farul) cite 
9 etc. Interesant este faptul că 
26 de jucători figurează in acest 
,top“ cu cel puțin cinci eseuri 
marcate.

In clasamentul pe echipe : 1.
STEAUA 95, 2. Farul 84, 3. Dina
mo 76, 4. R. C. Grivița Roșie 40 
etc.

Vasîle 
Bezușcu, 
Constan-

AU CIȘ
In cadr 

ganizate c 
nare, rece 
pa Progre 
rilor și sei 
te va mecit 
finala de 
care s-a- 
(Dinamo I 
cioiu (Dini 
vine evide 
gat cu 6 
nale : Vîl< 
nescu (Dir 
6—3, 6—3 
(Dinamo B 
Tn finala 
Florența M 
neprezentai 
Monica Ra 
rești). în i 
Mihai — 1 
Club Bu< 
Monica Ra 
veș (Sănăt 
6—4. Final 
M. Mirza 
Dărăban (S 
I. Șesu. 
București) 
fete : Bana 
Tache (aml 
rești) — Fi 
lia Gheorgl 
6—2. • S-. 
acest an a 
’’iduale ale 
țațele final 
nărnut (CI

CLASAMENTUL

O surpriză plăcută pentru 
noi : în fiecare din aceste 
ștranduri sînt amenajate baze 
sportive, de fapt terenuri mari, 
moderne. în general bine între
ținute. precum și locuri de 
joacă

La --------------  —
xistă cite un teren de fotbal 
și de

pentru copii. 
Pantelimon. de pildă, e-

_  ______  _ popicărie. 
două terenuri de volei, mese de 
tenis : la Tei—Toboc sînt șapte 
terenuri de tenis. între care 
cinci acoperite cu zgură și două 
bituminizate o popicărie. 
teren de baschel și volei t 
Băneasa — cars dispune 
un spațiu mai mic —. un teren 
de volei si tenis ■ teren de fot
bal două de b.-.ndbal si tenis.

handbal. o

un 
la 
de

dintre toate ștrandurile vizi
tate. unde deși administrator 
este un bun gospodar (Ionel 
Trușcă) am găsit terenuri bitu- 
minizate nemarcate, porti 
handbal 
na no uri 
terenul 
nourii e 
ba unul chiar rupt 1

Și încă o remarcă : prea pu
ține bărci în locuri unde vin 
cîte o dată. într-o zi. mii de 
oameni (Pantelimon — 12
bărci. Băneasa — 4. Străulești 
— 10 Tei Toboc — 3). Motivul? 
Se spune că ...n-ar fi renta
bile ! Repararea uneia, ni se 
explică, poate costa mai mult 
decît „produce" ea într-un

de 
nevopsite inele la 

de baschet fără plase, 
de fotbal necosit, pa- 
de baschet nevopsite.

sezon. Adică, 
se spună că

avem bărci, să nu 
nu sînt...
★

Așadar. Pantelimon. Tei To
boc. Băneasa. Străulești. Buftea 
— adevărate oaze de odihnă și 
destindere a tinerilor pentru 
care unitatea care le gospodă
rește merită felicitări.

1. DINAMO
2. Farul *)
3. Steaua
4. Grivița R. 

Știința *) 
St. Petroș. 
Gl. Arad 
C.S.M. Sib. 
Rulm. Bîrl. 
Poli. Iași 
Sp. stud. 
„U" Timiș. 
C.S.M. Sv. 
Vulcan

5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14.

Z2
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
19
17
15
11
10
10

9
7
7
6
6
6
4

2
3
4
6

11
11
12
12
13
14
13
13
15
18

490-115 62 
476-123 59 
593-162 57 
297-123 53 
260-199 
167-208 
166-390 
128-215 
128-341 
14»-284 
210-314 
191-267 
130-333 
100-410

43 
43 
42
41
38
37
37
37
35
30

♦ Penalizate cu un punct.

Campionatele naționale de box

MECIURI SPECTACULOASE
JUNIORILOR MARIIN SEMIFINALELE

UNIREA TRICOLOR BUCUREȘ
LA KAVICTORIOASA

La Galafi, gazdă excelentă 
pentru competițiile de karting, 
s-au desfășurat timp de trei 
zile primele etape ale campio
natelor republicane de viteză 
pe circuit și andurantă. Bine 
organizate de organele locale 
și federația de specialitate, în
trecerile disputate pe kartodro- 
mul din Valea Grădinii — cu 
un circuit extins în acest an 
pînă la 1 002 m (de la 740 m 
cît era anul trecut) — au avut 
la start 136 concurent! din 25 
de cluburi si asociații sportive 
de pe cuprinsul tării. De re
marcat că s-au prezentat o se
rie de formații noi : I.T.B., Au
tomobil club universitar Galati, 
Otelul Galati. Tracțiunea 6- 
nești, ÎPA Sibiu ș.a. Cîstigă- 
tori : Tudorita Podașcă (Danu- 
bius Galati) si M. Dirbaș (Pe-

gas Arad) 
cmc juniori 
(Pescărușul

- D. 
Tricolor 1 
Rodica Buri 
50 cmc si 
(Hidrotehnic 
cmc — C. 
Tricolor) ; 1 
(Unirea Tri 
D. Țăranu 
echipe — 1 
București, 2 
stanta. 3. I 
campionatul 
primele trei 
stantin — I 
Tricolor), 2. 
Grecan 
rești), 
Drevea 
Telemac

(C 
3. 
(Vii,

SC

F

AU FOST DISIMIUI CÎȘIIGĂTURII 
CONCURSULUI RfPUBLICAN AL SCRIMFRIIOR JUNIORI

Recent, la Brașov s-a desfășu
rat concursul republican de scri
mă al juniorilor ni. Iată rezul
tatele înregistrate în finale : flo
retă masculin individual (55 par
ticipant!) — 1. Vasile Costa (C.S. 
Satu Mare) ; 2. Andrei Borsodyi 
(C. S. Satu Mare); 3. Zoltan
Eder (C. S. Satu Mare) ; 4. Ce-

ANUNȚ
Universitatea cultural-știin- 

țifică București, în colabora
re cu Centrul de cercetări al 
C.N.E.F.S. și Consiliul muni
cipal pen+iu educație fizică și 
sport, anunță ținerea cursu
lui de reciclare eu tema : 
„POTENȚIALUL OLIMPIC 
AL CLUBULUI STEAUA ȘI 
VALORIFICAREA LUI IN 
PERSPECTIVA J.O. DIN 1984“.

Tema va fi susținută de 
conducerea și antrenorii clu
bului respectiv în ziua de 
luni 24 mai 1982, ora 11, în 
sala ,,Dalles“. .

ALERGĂRI NEECHILIBRATE
în cadrul reuniunii desfășurate 

joi după-amiază pe hipodromul 
din Ploiești, victoriile au fost 

împărțite pe formații, doar G. 
Solcan realizînd două victorii : 
cu Kozara, un doi ani de pers
pectivă, și Vidin, în real pro
gres.

Șase dintre cei opt învingători 
și-au ameliorat recordul carie
rei, toți cîștigînd detașat și cu 
rezerve, fără a fi nici un mo
ment amenințați de adversarii 
lor. Este drept că în cîteva 
probe ei au fost handicapați 
prea puțin față de valoarea lor 
(de exemplu Nuțu), astfel că nu 
au avut de îndeplinit decît o 
formalitate pentru a trece pri
mii linia de sosire. Așa cum am 
mai scris astfel de curse nu 
prezintă interes pentru public, 
existînd chiar o oarecare reți
nere de la joc, întrudt nimeni

zar Popescu (C.S.Ș. Constanța) ; 
floietă feminin individual (75 
participant!) : 1. Reca Lazăr
(Tractorul Brașov) ; 2. Salvina 
Ionescu (Tractorul Brașov) ; 3.
Ana Georgescu (CTA Steaua) ; 4. 
Roxana Dumitrescu (Steaua) ; 
spadă individual (44 pârtieipanți):
1. Vasile Costa (C. S. Satu Ma
re) ; 2. Adrian Pop (Flacăra Sa
tu Mare) ; 3. Daniel Turcanu 
(Tractorul Brașov) ; 4. Costel
Dumitrescu (CTA Steaua) ; sabie 
individual (50 participanți) : 1.
Attila Papp (Tînărul Tractorist);
2. Nlcolae Dinu (Tînărul Tracto
rist) ; 3. Dan Costache (Tractorul 
Brașov) ; 4. Horia Micu (C.S.Ș. 
1 București) • floretă masculin 
echipe (15 echipe participante) :
1. C. S. Satu Mare, 2. CTA Stea
ua, 3. Triumf București, 4. 
C.S.Ș. Constanța ; floretă feminin 
echipe (20 echipe participante) :
1. Tractorul Brașov, 2. Steaua 
București, 3. CTA Steatfa Buc., 
4. C.S.Ș. 1 București, spadă echi
pe (13 echipe) : 1. Tractorul, 2. 
CTA Steaua, 3. Olimpia Craiova, 
4. Flacăra Satu Mare ; sabie e- 
chipe (12 echipe) : 1. Tînărul
Tractorist, 2. Tractorul Brașov, 
3 Dinamo București, 4. C.S.Ș. 1 
București.

nu poate fi tentat ca pentru un 
event să primească 2 lei pentru 
1 leu !

Am mai sugera ca la reuniu
nile de joi să se organizeze nu 
8, ci 7 curse. în acest fel s-ar 
putea desfășura probe cu mai 
mulțl concurenți, mai atractive 
și în același timp reuniunea 
s-ar termina mai devreme, ofe
rind spectatorilor bucureșteni 
posibilitatea de a se înapoia în 
Capitală Ia o oră rezonabilă.

în clasamentul victoriilor pe 
formații conduce în continuare 
Sandi Ionescu, 15 succese, urmat 
de M. ștefănescu (14), Gh. Tă
nase (13), FI. Pașcă (12) N. 
Gheorghe (11) etc.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Kozara (G. Solcan) 1:47,1;
2. Salvamont. Simplu 8, ordinea 
20. Cursa a Il-a : 1. Siderala (D. 
lorga) 1:33,1 ; 2. Diafilm, 3. Ne- 
gruț. Simplu 3, ordinea 2, event

MEDGIDIA, 21 (prin telefon). 
La semifinalele campionatului 
național de box pentru juniori 
mari, Sala sporturilor din loca
litate a fost aproape plină. Și. 
trebuie să spunem, speranțele 
asistenței într-un spectacol de 
calitate au fost răsplătite din 
plin de evoluțiile bune ale tine
rilor pugiliști care bat la porțile 
afirmării, tn cel mai frumos și 
echilibrat meci al semifinalei s-au 
întîlnit N. Nicola (CSM Drobeta- 
Tr. Severin) și C. Tudosa (Ener
gia București), care au etalat ca
lități pentru „nobila artă" și fac 
ca specialiștii prezenți să între
vadă în acești doi sportivi ade
vărate speranțe ale boxului nos
tru. A cîștigat, de puțin, pentru 
un plus de claritate în fi
nal N. Nicola. REZULTATE : 
scmimuscă : A. Iala (Ș. N. Con
stanța) b.p. C. Bleu (Dacia Pi
tești), Gh. Ian a (Olimpia Craio
va) b.p. M. Finățeanu (CSȘ Rm. 
Vîlcea) ; muscă : FI. Nicolae
(Energia Buc.) b.p. M. Doboș!
(Voința Cluj-Napoca), S. Leca 
(B. C. Brăila) b.p. I. Dolana (Vii
torul Sibiu) ; cocoș : C. Silitca 
(CSM Reșița) b.ab. 3 L. Ogoșl 
(Metalul Salonta), D. Jianu (Di
namo Buc.) b.p. L. Vâma (CSȘ 
Iași) ; pană : Al. Gavrilă (Oțe
lul Galați) b.p. M. Tănase (CSȘ 
Rm. Vîlcea). M. Nicola (CSM 
Drobeta Tr. Severin) b.p. C. Tu
dosa (Energia Buc.) ; semiușoa- 
ră : I. Lupu (Dinamo Brăila) b.p 
V. Dumitriu (Metalul Buc.), T. 
Fîșie (Steaua) b.ab. 2 Gh. Cîrjan 
(CSȘ Călărași) ; ușoară : I. Mi- 
hăiță (Rulmentul Brașov) b.p.

11, ordinea triplă 50. Cursa a 
Ill-a : i. Vidin (G. Solcan)
1:31,9 ; 2. Dineu. Simplu 15, or
dinea închisă, event 18, triplu 
cîștigător 240. Cursa a IV-a : 1. 
Nuvelista (T. Marinescu) 1:29,9:
2. Rabiț, 3. Onagra. Simplu 2,40, 
ordinea 3, event 11, ordinea tri
plă 62. Cursa a V-a : 1. Plocon 
(N. Nicolae) 1:30.4 ; 2. Somon.
Simplu 4, ordinea 20, event 6, 
triplu cîștigător 173. Cursa a Vl-a:
1. Sudor (M. Dumitru) 1:33,1 ;
2. Romița, 3. Jder. Simplu 2,20,
ordinea 13, event 8. ordinea tri
plă 96. Cursa a Vil-a : 1. Nuțu 
(D. Toduță) 1:32,7 ; 2. Suvan,
3. Sadău. Simplu 1,60, ordinea
10, event 2, ordinea triplă 78, 
triplu cîștigător 35. Cursa a 
VIII-a : 1. Silicon (T. Crăciun) 
1:41,6 ; 2. Ionatan. Simplu 2,40,
ordinea 6. event 5.

Constantin DUMITRIU 

I. Grigore (Voința Măcin), A. 
Prică (CSȘ Medgidia) b.p. D. 
Lugigaru (CSM Cluj-Napoca) ; 
semimijlocie : N. Bracon (CSȘ 
Sibiu) b.p. V Cîtea (Unirea Iași), 
N. Vânătoru (Metalul Buc.) cîș- 
tigă w.o. Gh Barbu (Metalul 
Buc.) ; mijloc?* mică : D. Mari- 
cescu (CSȘ Constanța) b.p. P. 
Crăciunescu (Olimpia Buc.), I. 
Petrescu (S. r. Muscelul) b.p. D. 
Bilu (PAL Brăila) ; mijlocie s 
T. Pana it (Dinamo Buc.) b.p. 
M. Toma (Steagul roșu Brașov), 
C. Maxim (Voința Iași) b.ab. 3 
C. Gulie (CSȘ Slatina) ; semi
grea : A. Plăieșu (Voința Plo
iești) b.ab. 3 I. Szep (Electrica 
Baia Mare), M. Vasilache (I.M.G. 
Buc.) b.p. Gh. Ștefi (CSȘ Craio
va) ; grea : Gh. Ciobanu (CSȘ 
Ploiești) b.ab.. 1 P. Mlrțoiu 
(IAEM Timișoara), Gh. Joița 
(CSȘ Rm. Vîlcea) b.ab. 1 M. Ciol- 
tan (Metalul Suceava).

Mihai TRANCA

SIMBĂTA

FOTBAL. Teren Automatica, 
de Ia ora 18 : Automatica
București — Luceafărul 
București (Dlv. ,,B“) ; sta
dion Danubiana, de la ora 
18 : Danubiana București — 
Luceafărul București (Div. 
,,C“).

LUPTE LIBERE. Sala de 
atletism a complexului „23 
August", de Ia ora 10 și 18: 
turneu Internațional pentru 
speranțe olimpice.

TIR CU ARCUL. Poligon 
Olimpia (parcul Herăstrău), 
de la ora 10 : Turneul in
ternațional al României (dis
tanțe lungi).

DUMINICA
FOTBAL. Teren Steaua, do 

la ora 18 : Steaua — Uni
versitatea Cluj-Napoca (Div. 
„A”) ; teren Sportul studen
țesc, de la ora 18 : Sportul 
studențesc — Jiul Petroșani 
(Div. ,.A“) : teren Steaua, de 
la ora 11 : Rapid București— 
F.C. Petrolul Ploiești (Div. 
,,B“) ; stadion Mecanică fină, 
de la ora 11: Mecanică fină— 
Șoimii Sibiu (Div. ,,B“) : 
stadion Electronica, de la 
ora 11 : Electronica Bucu
rești — Tehnometal București 
(Div. ,,C“) ; stadion Sirenă, 
de la ora 11 : Aversa Bucu

Un atractiv spectacol atletic

CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ AL JW
Alte două competiții de an

vergură ale atletismului nostru 
sînt programate la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni. Este vorba de 
Concursul republican de primă
vară al juniorilor de cat. I, 
care va avea loc la București, 
pe stadionul „23 August", și de 
Campionatele naționale univer
sitare, care se vor desfășura pe 
stadionul „1 Mai" din Pitești. 
Ne interesează tn primul rînd

concursul di 
va reuni pe 
din noua g< 
au drept să 
niorii II. in 
vor putea fi 
aflllor 1963 
1964—67. cei 
fond, schimt 
tletismului n

Pe marele 
August" (ast

rești — F.C.M. Giurgiu (Div. 
,,C“); stadion I.C.S.I.M., de la 
ora 11 : ICSIM București — 
Dinamo Victoria (Div. ,,C“) ; 
stadion T.M.B. de la ora 11: 
T.M. București — Ferom 
Urzlcenl (Div. „C”) ; stadion 
Flacăra roșie, de la ora 11 : 
Flacăra roșie București — 
AMONIL Slobozia (Div. ,,C“).

HANDBAL. Sala Floreasca. 
de la ora 9 : Confecția Bucu
rești — C.S.M. Sibiu („A“ 
f.), de la ora 10,15 : Dinamo 
București — Universitatea 
Cluj-Napoca („A" m.), de la 
ora 11,30 : Steaua — Politeh
nica Timișoara (,.A“ m) ; 
teren Universitatea (Faculta
tea de Drept), de Ia ora 16: 
Universitatea București — 
Voința Galați („B“ f.) ; de 
la ora 17,15 : Universitatea
București — Celuloza Brăila 
(,.B“ m.).

LUPTE LIBERE. Sala de 
atletism a complexului „23 Au
gust" de la ora 10 : turneu 
internațional pentru speran
țe olimpice.

MOTO. Traseul pipera — 
Toboc, de la ora 9 : „Cupa 
F.R.M." la viteză ta circuit 
(finale).

TIR CU ARCUL. Poligon 
Olimpia (parcul Herăstrău), 
de la ora 10 : Turneul inter
național al României (dis
tanțe scurte).

și miine de- . 
putea vede: 
Constantin t 
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concursuri ai 
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Gilea (Timișoara) 6—4. 6—0 : 
simplu f: Cosmina Popescu 
(București) — Elena Jecu (O- 
radea) 6—4. 6—2. dublu m : 
Hărnut, Kadar — V. Vasiliu 
(Galați). E. Popescu (Con
stanța) 6—1. 6—2 ; dublu f : C. 
Popescu, G. Ciorac — A. Hor- 
buniev, G. Paciagiu (toate 
București) 6—3, 6—3. (S. IO-
NESCU — coresp.).

mo 
ol u 
jra 
m- 
re- 
-4. 
Sin 
di- 
ul-
R. 
L.

DEFECȚIUNEA 
A FOST NU LA 

MOTOR, CU
LA ECHIPAJ !
„Raliul zăpezii** (luna mar

tie)... „Raliul Deltei" (luna 
mal)... „Raliul Ciblnium" (lu
na mal) Cu fiecare ocazie, 
automobiliștil, spectatorii și 
specialiștii au remarcat evo
luția promițătoare a unul e- 
chipaj tinăr care de flecare 
dată obținea rezultate bune, 
se clasa pe locuri fruntașe. 
Ba „Raliul Ciblnium" l-a și 
eîștigat, motiv pentru care 
cei doi sportivi — este vorba 
de Nicolae Balea (pilot) șl 
navigatorul său Gheorglie 
Dicol de la noua asociație 
A.S. Tlmpa din Brașov — au
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Un minut 
de ETICA

primit, imediat după cursă, 
fel de fel de laude.

Felicitările curgeau, numai 
că pilotul șl navigatorul a- 
veau un sol de reținere... Mi
na fericită pe care o au de 
Obicei cîștigătorii Întrecerilor 
' jortive nu era deplină... Ca
re să fi fost cauza ? Nimic 
altceva — o spunem acum, 
după ce „povestea" a fost 
lămurită — decit abaterea de 
la o recomandare precisă a 
regulamentului (nu numai la 
noi în țară, ci pretutindeni), 
care prevede Înscrierea unei 
mașini la anumite grupe de 
concurs In funcție de trans
formările ce i s-au făcut, 
mal mari sau mal mici. După 
cursa de Ia Sibiu, motorul 
mașinii lor — regulamentar — 
a fost desfăcut pentru veri
ficare și... s-a descoperit un 
fals. Cel doi brașoveni făcu
seră o transformare la axa cu 
came pe care, in Ioc s-o a- 
nunțe, au ascuns-o. De ce 1 
Simplu, „ca să-și creeze un 
avantaj asupra colegilor de 
întrecere — ne spune ing. Tu
dor Bucătaru, de la federația 
de specialitate — cu ajuto
rul căruia să-l Învingă. Ne
drept, firește. Motiv pentru 
care au fost descalificați".

Neplăcut pentru noi să 
semnalăm deci nu o simplă 
defecțiune de motor, ci una 
în comportarea sportivă, de 
etică a întrecerii, la echipa
jul brașovean...

Modesto FERRARINI
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Miine, la Lugoj | 

STĂRI îll CAMPIONATUL I 
DE CĂLĂRIE ■

Baza hipică din Lugoj va găz- I 
dui, începînd de mîinc, prima e- | 
tapă a campionatului republican 
de călărie (dresaj și obstacole). ■ 
întrecerile programate timp de o I 
săptămînă, reunesc la start că- I 
lăreți cunoscuți de la Agro
nomia Timișoara, Petrolul Plo- | 
iești, Dinamo, Steaua, Olimpia I 
București, C.S.M. Craiova, A.S.A. I 
Cluj-Napoca, Venus Mangalia, 
Ialomița Jegălia Agricola Tg I 
Mureș, Dumbrava Neamț, C.S.M. I 
Sibiu, Timiș Izvin și Centrul de 1 
călărie Lugoj. Printre partici
pant se află numeroși sportivi | 
care aspiră la un loc in forma- | 
țiile reprezentative, care au ca 
principal obiectiv, In acest an, ■ 
campionatele balcanice.

în continuarea întrecerilor de | 
campionat vor avea loc tradițio
nalele dispute din cadrul „Cu- | 
pel Federației" aflată la a I 
XlV-a ediție. ■

)A GIMNASTICII
!) me internațional, în Olanda I
------ este programată, la începutul

celei de a doua decade a lunii I 
Ui im- viitoare, ediția a H-a a „Cupei | 
:apătul Enia“, ciștigată anul trecut de 

cam- Emilia Eberle. Se va concura I
atît la gimnastică sportivă, cit I 

jională, și ia ritmică. Gimnaste si gim- 
loi re- naști români vor fi prezenți, ,
i noas- de asemenea, la turneele inter- I
rigoraș naționale din Franța (Antibes, • 
Tneul Orleans și Rouen), precum și 
mai). la Varna la concursul interna- I 

.nvitați ționai ..Nisipurile de Aur" I
renu- (2—6 iunie). ■

Tricolorii s au Înapoiat, aseară, în patrie

„A FOST UN TURNEU DEOSEBIT DE UTIL. 
MAI SiNT DESTULE LUCRURI DE PUS LA PUNCT*4, 

APRECIAZĂ MIRCEA LUCESCU
Un avion al companiei Air- 

France a adus, aseară. în pa
trie echipa de fotbal a Româ
niei, care așa cum se știe, a 
întreprins un turneu de trei 
jocuri în America de Sud, în
cheiate, reamintim, cu urmă
toarele rezultate: 0—1 cu Ar
gentina. 0—2 cu Peru (rezultat 
denaturat de un arbitrai 
părtinitor) și 3—2 cu Chile. 
Pe aeroport, reprezentanți ai 
C.N.E.F.S.. F.R. Fotbal, rude și 
prieteni i-au felicitat pe antre
norii Mircea Lucescu și Mircea 
Rădulescu, pe toți componenții 
lotului reprezentativ pentru re
marcabila lor comportare în 
compania unor formalii bine 
cotate in fotbalul mondial. So- 
licitîndu-1 o declarație lui M. 
Lucescu, acesta ne-a spus: „A 
fost un turneu deosebit de 
util, Plecați din tară eu han
dicap moral, după jocul cu 
Cipru, jucătorii au reușit să-și 
depășească condiția inițială, a- 
rătind un potential ridicat. Mă 
bucură maturitatea cu care au 
jucat tinerii priviți cu scepti
cism la început, dar care, în 
compania unor adversari valo
roși. intiliiiti Ia intervale scur
te de timp, au demonstrat că 
și fotbalul nostru poale fi com

Miine, pe stadionul Steaua

RAPID - PETROLUL UN DERBY
CARE POATE DECIDE PROMOVAREA...
RAPID BUCUREȘTI — cam

pioană în ediția 1966/67 ; cîști- 
gătoare a „Cupei României" în 
1934/35. 1936/37, 1937/38 1938/39, 
1939/40, 1940/41, 1941/42 1971/72, 
1974/75.

PETROLUL PLOIEȘTI - 
campioană în anii 1957/58, 1958/ 
59, 1965/66 ; ciștigătoare a „Cu
pei României" în 1962/63.

Rapid si Petrolul, două clu
buri cu rezonantă în fotbalul 
nostru, care evoluează acum în 
Divizia „B". Frumosul lor duel 
pentru promovare este urmărit 
cu viu interes nu numai de su
porterii lor, d de toți amatorii 
de fotbal. Meciul de miine. de 
pe stadionul Steaua (ora 11), 
concurează serios Divizia „A“ 
Si este așteptat cu mare inte
res.

Ce părere au cei doi antre
nori despre confruntarea de 
miine ? Viorel Kraus (Rapid) : 
„In primul rind, dorim să ob
ținem un rezultat bun ; în al

PROGRAMUL Șl AHBIIIHI 
MICIURILOR DIN ETAPA 

DE MÎINE A DIVIZIEI „B“
Seria I : Delta Tulcea — Vic

toria Tecuci : V. Coustantlnescu 
(București), Unirea-Dinamo Foc
șani — I.M.U. Medgidia : T,
Chelu (Giurgiu), Ceahlăul Piatra 
Neamț — C.S.M. Suceava : J.
Grama (București), Politehnica 
Iași — Gloria Bistrița : C. Ma
ghiar (București), C.S.M. Sf. 
Gheorghe — C.S.U. Galați : Șt. 
Moldovan (Sighet), Viitorul Gheor- 
gheni — F.C.M. Progresul Brăila: 
D. Manole (București), F.C.M. Si- 
derurgistul Galați — Constructorul 
Iași : C. Volcu (București), Glo
ria Buzău — Relonul Săvineștl :
M. Bercan (București), Viitorul 
Mecanica Vaslui — C. S. Boto
șani : Th. Ionescu (București).

Seria a II-a : Gaz metan Me
diaș — Chimica Tîrnăvenl : T. 
Cruceanu (Tecuci), Flacăra Au- 
tom. Moreni — Dunărea Călărași: 
V. Antohi (Iași), Metalul Plopenl
— Energia Slatina : A. Gheorghe 
(Piatra Neamț), I.C.I.M. Brașov
— Autobuzul : N. Bițin (Salonta), 
Mecanică fină — Șoimii IPA 
Sibiu : Gh. Pîrvu (Constanța), 
Pandurii Tg. Jiu — Tractorul 
Brașov l A. Mustățea (Pitești), 
Rapid — Petrolul : R. Petrescu 
(Brașov), Carpați Mîrșa — Me
talul București : M. Dumea (Ro
man), Automatica — Luceafărul:
N. Voinea (București).

Seria a III-a. F.C.M. Reșița — 
U.M.T. : Gh. Manta (București), 
Dacia Orăștie — Strungul Arad : 
P. Seceleanu (București), Minerul 
Ilba Seini — Someșul Satu Ma
re : A. Mițaru (Rm. Viicea), O» 
limpia Satu Mare — înfrățirea 
Oradea : Fl. Popescu (Ploiești), 
F. C. Bihor — Minerul Lupenl : 
D. Rădulescu (București), C.F.R. 
Cluj-Napoca — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin : S. Necșulescu
(Tirgoviște), Aurul Brad — Mi
nerul Cavnlc : M. Stoenescu
(București), Rapid Arad — F. C. 
Baia Mare : V. Roșu (București), 
C.F.R. Timișoara - C.T.L. Si
ghet : I. Tărcan (Reghin).

petitiv. Desigur, mai sînt des
tule lucruri de pus Ia punct. 
Sper ca schimbarea in bine in
tervenită in atitudinea compo- 
nentiior lotului să fie de bun 
augur. Pentru aportul constant 
bun în toate cele trei jocuri, 
trebuie să-i evidențiez. în pri
mul rînd. pe BolSni, țiclcanu, 
Klein și Bălăci. S-au mai re
marcat: Rednic, Bogdan, Că- 
mătaru cei doi portari, Moraru 
și Iordache, șl Augustin, in 
special pentru ultimul meci. La 
rîndul lui. Bălăci, căpitanul e- 
chipei. ne-a declarat: „Sint
foarte mulțumit de acest tur
neu, de comportarea alit a ve
chilor cit și a noilor coechi
pieri. Cred că foarte curînd 
vom alcătui împreună o echi
pă competitivă, cu justificate 
pretenții de calificare în tur
nee finale, la C.E. și C.M. li 
felicit pe antrenorii echipei 
pentru faptul de a fi avut cu
rajul să promoveze noi jucă
tori în națională".

„Este extrem de plăcut și 
de util să joci în compania 
unor echipe puternice. Cred că 
datorită acestui turneu, forma
ția noastră reprezentativă a 
crescut din punct de vedere al 
experienței", ne spunea Boioni.

doilea rind, vrem să oferim 
spectatorilor un joc de calitate. 
Partida este deschisă oricărui 
rezultat, dar noi ne-am pregă
tit atent" : Mircea Dridea (Pe
trolul) : „Mergem Ia București 
să facem un meci bun, mai 
ales că se scontează pe o asis
tentă record. In Capitală avem 
multi prieteni și nu vrem să-i 
dezamăgim".

Iată formațiile anunțate : 
RAPID : Ion Gabriel — Popes
cu, Belu, Pîrvu, Ispas (Mihala- 
che) — Ion Ion (Tiță), Paras- 
chiv (Petcu), Șt. Popa — Cojo- 
caru, Damaschin, Manea. (Ju
cătorii cărpra li s-au adăugat 
paranteze acuză unele trauma
tisme. dar refacerea unora 
dintre ei este posibilă ; în 
schimb. Iancu are piciorul în 
ghips). PETROLUL : Haralam- 
bie — Cojocaru, Butufei, Stan- 
ciu (Marcu), Lazăr — Pancu, 
Cozarec, Bratosin (Ștefănescu) 
— Simaciu, 'Poporan, Libiu. 
(Grigore s-a accidentat la tria
lul lotului de juniori si este 
indisponibil).

Constantin ALEXE

Din dosarele Comisiei de disciplină

Șl SPECTATORII POT FI... SUSPENDAȚI I
Pentru unii suporteri ai echi

pei Bihorul Beiuș, din seria a 
IX-a a Diviziei „C“, orice meci 
susținut pe teren propriu de 
formația favorită TREBUIE să 
se termine cu victoria acesteia. 
Chiar și atunci cînd Bihorul 
Beiuș joacă slab, cînd înainta
șii ratează de la un metru cu 
poarta goală, cînd pasele a- 
jung la adversari etc Și, dacă 
in aceste condițiuni, echipa fa
vorită nu cîștigă (cum e și nor
mal, dealtfel !) vinovatul nu este 
altul decît... arbitrul, care n-a 
acordat gazdelor o lovitură de 
la 11 metri, un gol din ofsaid, 
un avantaj măcar de 10%“ (de 
unde și pînă unde o astfel de 
prevedere în regulamentul de 
joc ?).

Așa au gîndit mai mulți su
porteri ăl echipei Bihorul Beiuș, 
după meciul terminat la egalitate 
(1—1) cu Electromotor Timișoara, 
în cer cînd să se răzbune pe bri
gada de arbitri. Cel mai înver
șunat s-a arătat a fi INGINE

ADMINISTRAȚIA DI SUI L0I0 PR0N0SP0IH IMOn'ltA/A
• De la agențiile Loto — 

Pronosport se mai pot procura 
numai astăzi bilete cu numerele 
dv. preferate pentru tragerea ex
cepțională Loto de duminică 23 
mai a.c. Se reamintește că în 
cadrul a cinci extrageri cu un 
total de 42 de numere, partici- 
panților li se oferă posibilități 
multiple de a obține autoturisme 
„Dacia 1300“, excursii în R. P. 
Bulgaria sau R.S. Cehoslovacă și 
mari cîștiguri în bani (sume va
riabile și fixe). Tragerea va a- 
vea loc începînd de la ora 10

Sc reia întrecerea In Divizia „A"

0 ETAPĂ IMPORTANTĂ, ALE CĂREI REZULTATE 
POT AVEA MARI IMPLICAȚII ÎN CLASAMENT 

lată-ne, după mai bine de două săptămîni de întrerupere, 
cu o zi înaintea etapei nr. 29 din Divizia „A", Întrecere 
care a intrat, cum se spune, în linie dreaptă. In eferves
cența produsă de ultimul rezultat înregistrat de „tricolori" 
peste Ocean, așteptăm din partea acestora, ca și a echipe
lor angrenate în întrecere, meciuri interesante, aplaudate, 
disputate în limitele regulamentului și intr-un deplin falr- 
play, așa cum, dealtfel, s-a discutat cu prilejul ședinței 
de lucru care a avut loc zilele trecuta, la sediul F.R.F. cu 
conducerile cluburilor divizionare „A“ și „B“. Cu acest pri
lej s-a pus un accent deosebit pe această perioadă care 
urmează în competițiile interne și anume finalul campio
natelor divizionare, perioadă deosebit de importantă, în 
care se stabilesc campioana țării și echipele care vor re
trograda, perioadă în care ORDINEA, DISCIPLINA ȘI CO
RECTITUDINEA TREBUIE SA PRIMEZE. Ultimele etape 
trebuie să furnizeze meciuri spectaculoase, de bun nivel 

_ tehnic, punctul culminant al nenumăratelor ore de pregă
tire efectuată încă din primele zile ale lui ianuarie cînd. 
reamintim, „se reîncărcau bateriile" pentru o comportare 
cît mai bună in campionat.

Meciurile programate miine, in etapa a 29-a, pot prilejui 
astfel de partide spectaculoase, interesante, cu o desfășu
rare aplaudată, stenice pentru importantele confruntări in
ternaționale care vor urma în a doua parte a anului. Toa
te rezultatele pot avea implicații atît în partea de sus. cît 
și în cea de jos a clasamentului. Cum altfel pot fi socotite 
intîlniri ca Politehnica Timișoara — Progresul-Vulcan Chi
mia Rm. Viicea — Corvinul, Sportul studențesc — Jiul, 
F.C. Argeș — F.C. Olt, Sport club Bacău — Dinamo, U.T.A., 
— C.S. Tirgoviște, A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Constanta ? 
Doar Universitatea Craiova — F.C.M. Brașov și Steaua — 
„U“ Cluj-Napoca pot fi considerate ceva mai liniștite. Fără 
îndoială, un rol deosebit de important în ducerea la bun 
sfîrșit a meciurilor îl au „cavalerii fluierului", de buna 
pregătire și corectitudinea cărora este din plin nevoie In 
aceste etape importante, care apropie tot mai mult cam- 

. pionatul de linia de sosire.

ULTIMELE VEȘTI
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

nu-i va putea alinia pe Șunda 
și Cotec, indisponibili și pe 
Moise, suspendat pentru acu
mularea a două cartonașe gal
bene. • PROGRESUL VULCAN 
nu-I va putea folosi pe Nu(u 
(accidentat). S-ar putea să re
intre Mateescu.
• UNIVERSITATEA CRAIO

VA a jucat, in cursul a- 
cestei săptăminl, la Drobe
ta Tr. Severin, cu divizio
nara „B“ locală C.S.M., pe care 
a întrecut-o cu scorul de 4—3 
(2—1). Ștefănescu este Indispo
nibil. Aseară, lotul craiovean 
s-a reîntregit cu cei patru ju
cători care au făcut parte din 
lotul national (Ticleanu, Bălăci. 
Cămătaru șl Geolgău). • F.C.M. 
BRAȘOV a susținut un meci de 
verificare în compania unei se
lecționate din campionatul ju
dețean, pe care a învins-o cu 
7—0 (5—0). întregul lot este apt 
de joc.
• CHIMIA RM. VILCEA are 

dificultăți în alcătuirea forma
ției : Stanca și Prcdeanu sînt 
suspendați, iar Roșea, Savu și 
Carabageac — accidentat! • 
CORVINUL HUNEDOARA a SUS- 
tlnut, zilele trecute, un amical 
la Pitești, aștepttnd fuziunea cu 
cel cinci internaționali al săi 
(Rednic, Bogdan, Andone, Ricin

RUL (N.R. ? !) Marcel Haraba- 
, giu, care l-a lovit pe unul din 
arbitrii de linie. Pentru acest 
act huliganic, el a fost- AMEN
DAT cu 1 050 lei. Se pare, însă, 
că acest „inginer" este obișnuit 
cu amenzile, președintele echipei 
din Beiuș, Florian Dacin, infor- 
mînd Comisia de disciplină a 
F.R.F. că Marcel Harabagiu mai 
fusese amendat cu 4 000 de lei, 
desigur nu pentru... respectarea 
ordine! publice. Comisia de dis
ciplină a pus în vedere condu
cerii echipei Bihorul Beiuș să nu 
mai permită accesul pe stadion 
inginerului Marcel Harabagiu 
TIMP DE UN AN.

Oricum, pentru deficiențe orga
nizatorice, Bihorului Beiuș i s-a 
ridicat dreptul de organizare pe 
teren propriu pe 2 etape, apli- 
cîndu-i-se totodată o amendă de 
5 000 de lei.

Iată „serviciile" pe care le 
fac, uneori suporterii echipelor 
lor favorite...

Jack BERARI’J

în sala Clubului sportiv Pro
gresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele câș
tigătoare vor fi anunțate la te
leviziune între orele 17 și 18 și 
la radio în cursul serii • Tot 
astăzi este ultima zi de depu
nere a buletinelor pentru atrac
tivul concurs Pronosport de 
mîine, al cărui program cuprin
de partide deosebit de intere
sante din campionatele divi
zionare B ale României și Ita
liei. ȘI DV. VA PUTEȚI NU
MĂRĂ MÎINE PRINTRE MARII

DE LA ECHIPE
și Gabor) și cu anueporul Mir
cea Lucescu.
• steaua nu-1 va folosi pe 

Anghelini, suspendat doua eta
pe pentru cartonașe galbene. FI. 
Marin este incert. Echipa a sus
ținut un amical, la Mizil, cu di
vizionara „C" din localitate, pe 
care a învins-o cu 4—1 S >.U" 
CLUJ-NAPOCA îl are pe Boca 
accidentat. In programul de pre
gătire ,a clujenilor și două a- 
n leale : 3—1, acasă, cu U.T.A. și
2— 1 la Sebeș, cu Șurianul. Po- 
rațchi și Bucur sint ușor acci
dentați.
• După revenirea din turneul 

din Grecia, SPORTUL STUDEN
ȚESC șl-a continuat programul 
de antrenamente, la care au luat 
parte toți jucători. Nu sint in
disponibilități în lot. • JIUL a 
jucat, joi, la Ploiești, eu Petro
lul. Divizionara .,B“ a eîștigat cu
3— 1 (2—0), prin golurile marcate 
de Toma, Gălățcanu și Cozarec. 
Pentru Jiul a înscris Giuchlci, 
din penalty. In meciul de mîlne. 
Jiul nu-1 poate folosi pe ltusu 
șl Giurgiu, care au acumulat 
cite 2 cartonase galbene.
• F.C. ARGEȘ îl are, în con

tinuare. pe Bărbulescu suspen
dat, iar pe Kailo, accidentat. • 
F.C. OLT (care la mijloc de săp- 
tămlnă a jucat în deplasare, cu 
C.S.M. Sf. Gheorghe, ciștigind cu 
2—0) are întreg lotul valid.
• A.S.A. TG. MUREȘ are in-, 

treg lotul apt de joc. Antrena
mentelor obișnuite 11 s-a adău
gat și un meci școală cu echi
pa de speranțe. Fanici este sus
pendat (două cartonașe). In 
cursul acestei dimineți a sosit 
în localitate și Boioni, care a ju
cat cu echipa națională peste 
Ocean. • F.C. CONSTANTA a 
susținut joi un „amical" cu di
vizionara ,.B“ Chimica Tîrnă- 
veni, după care și-a continuat 
drumul spre Tg. Mureș, fără 
Nistor si Moldovan ambii in
disponibili.
• SPORT CLUB BACAU nu-1 

va putea utiliza, pe Șoșu, sus
pendat pentru cartonașe galbene. 
In rest. întreg lotul este valid. 
Antrenorul N. Vătafu se va de
cide mîine asupra ,ll"-lui pe 
care îl va alinia. • DINAMO a 
jucat la mijloc de săptămină, în 
deplasare, cu Carpați Sinaia 
(scor : 4—1, autorii golurilor — 
Orac, Muițescu, L. Moldovan. 
Iordache) și urmează să plece, 
la Bacău, în cursul după-amiezii, 
de astăzi, cu avionul.
• U.T.A. s-a pregătit intens, 

fiind o echipă care nu mai 
..poate" pierde punct pe teren 
propriu. Vaczi și Csordaș, deși 
au reluat antrenamentele sînt 
în continuare inapți de joc. 9 
C.S. TIRGOVIȘTE a jucat 
miercuri la Oradea, unde a pier
dut cu 3—0 ,,amicalul", cu F.C. 
Bihor. Se contează pe echipa 
etalon.

CIȘTIGATORI LA SISTEMUL 
DE JOC PREFERAT, BINEÎNȚE
LES CU CONDIȚIA DE A PAR
TICIPA...

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 

21 MAI 1982
EXTRAGEREA I : 53 42 47

51 1 44 87 38 2
EXTRAGEREA a II-a : 56 21

27 49 14 70 39 67 25
FOND DE CÎȘTIGURI : 

1.359.624 lei, din care 500.000 
lei, report la categoria 1.



ȘEDINȚA DE LUCRU
A COMITETULUI CENTRAL 

Al PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag I)

tnească alte însărcinări pe li
nie de partid și de stat, și a 
tovarășului Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., din funcțiile de vice- 
prim-miriistru al guvernului și 
de președinte al Consiliului Na
țional al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, care a pri
mit alte însărcinări pe linie de 
partid.

— Comitetul Central a apro
bat desemnarea in funcția de 
viceprim-ministru al guvernului 
a tovarășilor Gheorghe Petres
cu, Ludovic Fazekas, Gheorghe 
Stoica, Alexandrina Găinușe.

Comitetul Central a făcut, de 
asemenea, recomandări cu pri
vire Ia unele schimbări in 
componența guvernului.

Comitetul Central a luat in 
discuție unele abateri grave de 
Ia prevederile legii comerțului 
exterior și de la disciplina fi
nanciară comise de tovarășul 
Nicolae Iosif, director general 
al grupului de întreprinderi 
pentru producția de vagoane — 
Arad, și a hotărit excluderea 
sa din rindul membrilor C.C. 
al P.C.R.

Toate propunerile prezentate 
Comitetului Central au fost 
aprobate in unanimitate.

In încheierea lucrărilor șe
dinței de lucru, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU a sub
liniat că măsurile organizato
rice adoptate urmăresc îndepli
nirea in mai bune condiții a 

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

(Urmare din pag. I)

lor. viceprim-miniștrilor si 
membrilor Consiliului de Mi
niștri.

în unanimitate. Marea Adu
nare Națională a ales Consiliul 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, în componenta 
prezentată.

Primul ministru a luat, apoi, 
cuvîniul.

Trecindu-se la punctul trei 
de pe ordinea de zi. privind 
unele modificări în componen
ta Consiliului de Stat, din îm
puternicirea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și a Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste, președintele Marii 
Adunări Naționale a propus ca 
tovarășul Ilie Verdeț să fie 
ales in funcția de vicepreședin
te al Consiliului de Stat. Pro
punerea a fost aprobată in u- 
nanimitaie.

tn această calitate, tovarășul 
Ilie Verdet a depus jurămintul 
de credință și devotament fată 
de Republica Socialistă Româ
nia.

Marea Adunare Națională a 
aprobat, apoi. eliberarea to
varășei Alexandrina Găinușe 

POLOIȘTII ROMÂNI NEÎNVINȘI
(Urmare din pag. I)

excelent al selecționatei româ
ne in ultima repriză, cînd a 
răsturnat un rezultat ce părea 
imposibil de remontat.

Alte rezultate : Olanda — 
R.S.S. Gruzină 8—7 ; Cuba — 
Olanda 13—11 ; U.R.S.S. — 
R.S.S Gruzină t3—7 : Spania —

CĂLĂRIE • Prima probă din 
cadrul Cin de ta Lucerna a re
venit polonezului Jan Kowalczyk 
(Artemor) cu 55,59 s 0 p ; lo
cul doi s-a clasat elvețianul 
Walther Ga hath uter (Silver-brid) 
CU 56.06 s.

CICLISM • Etapa a 7-a a Tu
rului Italiei (Castellammare di Sta- 
bia — Diamante. 226 km) a adus 
schimbarea liderului : oîștigtnd
etapa la sprint (6.14:09). italianul 
Francesco Moser a primit o bo
nificație de 30 s și l-a întrecut 
cu q secundă pe francezul Ber
nard Hinault. Pe locul 3, la 14,0 
s se află italianul Silvano Con
țin! • Olandezul Hennie Kuiper 

rolului partidului in conduce
rea societății, in înfăptuirea 
neabătută a Programului de 
edificare a socialismului și co
munismului in România, tn a- 
celași timp, măsurile adoptate 
au în vedere — a arătat to
varășul Nicolae Ceaușcscu — 
îmbunătățirea activității guver
nului in soluționarea proble
melor economice, întărirea or
dinii și răspunderii aparatului 
de stat privind aplicarea ri
guroasă a hotăririlor partidului 
și a legilor țării, mai buna 
cuprindere a problemelor, În
tărirea controlului și activității 
de coordonare a diferitelor 
sectoare de muncă. S-a cerut 
tuturor cadrelor să manifeste 
o grijă statornică pentru apă
rarea și dezvoltarea avuției 
naționale, pentru creșterea o- 
perativitătii și eficientei acti
vității in toaie domeniile vieții 
economico-sociale. Arătînd că 
nu se poale îngădui nimănui 
incăicarea legilor și a normelor 
de activitate proprii societății 
noastre;, secretarul general al 
partidului a cerut tuturor ca
drelor de partid și de stat să 
depună toate eforturile pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin Ia fiecare 
loc dc muncă, să dovedească 
în Întreaga lor muncă și via
ță o înaltă ținută politică și 
morală, principialitate și fermi
tate comunistă, pentru îndepli
nirea neabătută a hotăririlor 
Congresului al XII-lea, a poli
ticii generale a partidului și 
statului nostru, de înflorire 
multilaterală a României so- 
cialisie.

din funcția de membru al Con
siliului de Stat, in legătură cu 
alegerea sa ca viceprim-minis- 
tru al guvernului

Forul legislativ suprem al 
tării a aprobat cererea de re
nunțare Ia calitatea de depu
tat adresată Biroului M.A.N. 
de tovarășul Nicolae Iosif, ales 
in circumscripția electorală nr. 
5 Chișineu-Criș. județul Arad.

I.a următorul punct al ordi- 
nei de zl. tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor 
externe, a dat citire mandatu
lui delegației Republieii Socia
liste România Ia cea de-a 
doua sesiune specială a Adu
nării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite. consacrată 
dezarmării.

Marca Adunare Națională a 
aprobat in unanimitate propu
nerile pe care delegația tării 
noastre le va prezenta la aceas
tă sesiune, in spiritul orientă
rilor stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului.

în încheiere. președintele 
Marii Adunări Naționale a ară
tat că celelalte proiecte de 
legi înscrise pe ordinea dc zi 
urmează a fi examinate, in 
continuare, de comisiile perma
nente și supuse dezbaterii 
M.A.N. intr-o viitoare ședință 
in cadrul actualei sesiuni.

Suedia 10—4 ; U.R.S.S. — Cuba 
8—8 ; Spania — Sel. studen
țească a U.R.S.S. 9—8 ; U.R.S.S. 
— Olanda 9—6 ; Sel. studen
țească a U.R.S.S. — Cuba 14—7.

în clasament, înaintea ulti
mei etape, pe primul loc se 
află reprezentativele României 
și U.R.S.S., cu cite 10 puncte, 
urmate de Spania — 9 puncte.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
a cîștigat cursa din Belgia 
(Sombreffe — Charleroi, 228 tan) 
în 5.37:00.

FOTBAL • Federația de fotbal 
din U.R.S.S. a comunicat lotul 
de 40 jucători din care va ti se
lecționată echipa pentru „H 
Mundial". Printre aceștia se află 
Dasalev — portar, Civadze, Ro- 
manțev, Hidiatulln — fundași. 
Buriak, Bessonov, Ohanezian — 
nljlocași, Șenghelia. Petrakov. 
Blohln — atacanți • Selecțio
nata El Salvador a jucat cu e-

Meciul feminin de șah România — Polonia

SCOR FAVORABIL JUCĂTOARELOR NOASTRE
DUPĂ A DOUA RUNDĂ

La Băile Herculane, după 
două runde, în intîlnirea inter
națională amicală de șah din
tre reprezentativele feminine 
ale României și Poloniei, sco
rul a devenit favorabil jucă
toarelor noastre : 7—5. Avînd 
piesele albe la toate cele șase 
mese de joc, ele și-au valorifi
cat destul de rapid avantajul 
primei mutări, cucerind două 
puncte întregi, chiar înainte 
de întrerupere, prin Dana 
Nuțu-Teresccnco și Elisabeta 
Polihroniade. învingătoare în 
fața polonezelor Krystina Rad- 
zikowska și. respectiv. Ewa

Turneul de volei (m) de la Berlin

VICTORIE ÎN FAȚA GAZDELOR:
ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ 3-0

3—2 (12, —9, 10. —12, 9). Bul-în penultima zi a competiției 
internaționale.masculine de vo
lei ce se des’fășoară Ia Berlin 
— dotată cu „Cupa Magistrați- 
lor" — echipa. României a ob
ținut. din nou, o frumoasă vic
torie întrecînd cu scorul de 
3—0 (4, 2, 11) prima reprezen
tativă a R.D. Germane.

Alte rezultate : R.P.D. Co
reeană — R.D. Germană (B)

ÎN ETAPA DE IERI A „CURSEI PĂCH“, 
CICLIȘTII NOȘTRI AU SOSIT ÎN PRIMUL PLUTON

BERLIN, 21 (Agerpres). — E- 
tapa a 10-a, Frankfurt pe Ci
der—Neubrandenburg (198 lan), 
cea mai lungă a actualei edi
lii a „Cursei Păcii", a revenit 
rutierului Olaf Ludwig (R. D. 
Germană), care obține a treia 
victorie de etapă. Cu timpul În
vingătorului, 4h39:57, a fost 
cronometrat și primul pluton, 
unde se aflau și cicliștii ro
mâni Cornel Nicolae (locul 10), 
Ionel Gancea, Traian Sîrbu, 
Mircea Romașcanu și Constan
tin Paraschiv.

în clasamentul general indi
vidual conduce Zagrctdinov Kolev.

In campionatele de handbal, Divizia „A“

MECIUL STEAUA - POLITEHNICA TIMIȘOARA
DOMINĂ ETAPA A XVII-a

9 Duminică, in sala Floreasca, trei partide din prima divizie O Un interesant 
duel între fruntașii „topului eficienței", Vasile Stingă — Alexandru Folker $ Liderul 

campionatului feminin, Știința Bacău, are o misiune dificilă la Constanța
Duminică, echipele de hand

bal din Divizia ,.A“ se vor 
prezenta Ia startul etapei a 
XVII-a. O etapă dominată dc 
meciul Steaua — Politehnica 
Timișoara, în cadrul căruia 
vom asista la un pasionant 
duel între cei mai eficienți ju
cători ai* campionatului, Vasile 
Stingă (155 de goluri înscrise în 
16 etape) și Alexandru Folker 
(138), o etapă în care sala Flo- 
reasca va avea un „matineu" 
non-stop, urmînd să se dispute 
— între orele 9 și 13,45 —trei 
întîlniri !, o etapă în care, la 
fete, sînt cîteva meciuri ce pot 
fi considerate derbyuri : Hi
drotehnica Constanța — Știința 
Bacău, Mureșul Tg. Mureș — 
TEROM Iași și Universitatea 
Timișoara — Rulmentul Bra
șov Iată programul :

MASCULIN
București : DINAMO — UNI

VERSITATEA CLUJ-NAPOCA (tn 

chipa braziliană Ponte Preta și 
a pierdut cu 0—3. • Internazlo- 
nale Milano a cîștigat „Cupa I- 
taliei" grație victoriei cu 1—0 tn 
meciul tur, terminînd tn retur la 
egalitate (1—1) cu Torino • Ave
nir Beggen este campioană a 
Luxemburgului cu. 36 p. fiind 
urmată de Progres Niederkorn 
32 p și Jeunesse Escb 29 p • 
Turneu pentru echipe de tineret 
la Toulon : Cehoslovacia — Fran
ța 5—1 (1—0), R. D. Germană — 
Portugalia 3—1 (0—1).

Nagrocka. Prin aceasta, echipa 
noastră a luat avantaj de un 
punct, diferență majorată apoi 
printr-o a treia victorie în 
rundă, obținută de Gertrude 
Baumsiark, care a învins-o pe 
Anna Jurcinska, după reluarea 
partidelor întrerupte. în rest 
au fost consemnate remize : 
Marina Pogorevici — Agniezka 
Brustman, Eugenia Ghindă — 
Bozena Sykora. Ligia Jicman — 
Grazyna Szmacinska.

în cea de-a treia rundă, cu 
piesele albe va juca echipa oas-
pe.

garia — Cuba 3—1 (—7, 8,
2. 4).

înaintea ultimei etape. în 
clasamentul competiției mascu
line de volei conduce echipa 
Bulgariei, cu 8 puncte, urmată 
de formațiile României și R.D. 
Germane (A) cu cite 7 puncte, 
Cubei și R.P.D. Coreene — cu 
cîte 5 puncte.

(U.R.S.S.), urmat de Sun 
(U.R.S.S.) — la 16 sec.. Barth 
(R.D.G.) — la 29 sec., Loetzsch 
(R.D.G.) — la 29 sec., Miscenko 
(U.R.S.S.) — la 30 sec., C. Pa- 
raschv ocupă locul 12, la 1:01, 
Mircea Romașcanu — locul 16, 
la 2:38 - și Traian Sirbu — lo
cul 30, la 7:22. în clasamentul 
pe echipe se menține lideră 
selecționata R.D. Germane. For
mația României este situată pe 
locul 6.

Astăzi se desfășoară penul
tima etapă, a 11-a, eontracro- 
nometru individual, pe 31 km, 
la Neubrandenburg.

tur : 26—25), sala Floreasca, de 
ia ora 10.15.

STEAUA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA (23—17), sala Floreas— 
ca, de la ora 11,30.

Brașov : DINAMO — PETRO
LUL TELEAJEN (25—23).

Craiova : UNIVERSITATEA — 
CONSTRUCTORUL C.S.U. ORA
DEA (16—26).

Arad : CONSTRUCTORUL — 
BELON SAVINEȘTI (15—21).

Baia Mare : H.C. MINAUR — 
știința BAC AU (17—16).

FEMININ
București : CONFECȚIA —

C.S.M. SIBIU (26—22), sala Flo
reasca, de la ora 9.

Tg. Mureș : MUREȘUL —
TEROM IAȘI (23—27).

Bacău : TEXTILA BUHUȘI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI (17—17)

Constanța : HIDROTEHNICA — 
ȘTIINTA BACAU (18—24).

Timișoara : UNIVERSITATEA — 
RULMENTUL BRAȘOV (20—21).

Cluj-Napoca : UNIVERSITA
TEA — CONSTRUCTORUL BAIA
MARE (20—22).

ȘAH • După 7 runde. In tur
neul de la Moscova conduce 
Knaak (R.D.G.) cu 5 p. urmat 
de Tal și Cehov (ambii U.R.S.S.) 
eu cîte 4.5 p. Meduna (Ceho
slovacia) 4 p ete.

TENIS • In optimile turneului 
feminin din Berlinul Occidental : 
Mandlikova — Vermaak 6—4. 3—6, 
7—5, Hanika — Rollinson 6—3, 
6—2, Jausovec — Mould 6—3, 6—2, 
Leand — Sandia 7—5. 6—1. Ga- 
dusek — Khode 6—2, 6—1. Bun
ge — Horvath 7—6. 7—5 • La 
Mtlnchen : Elter — McNamara
6—1. 7—6, G. Mayer — Eberhard 
6—1, 7-6

PREȘEDINTELE C.O.J.O
DE LA LOS ANGELES 

A VIZITAT
UNIUNEA SOVIETICĂ
MOSCOVA, 21 (Agerpres). La 

sfîrșitul vizitei pe care a între
prins-o la Moscovă, Peter 
Uberroth. președintele Comite
tului de Organizare a Jocuri
lor Olimpice de la Los Ange
les, din 1984. a participat la o 
conferință de presă. în cadrul 
căreia a arătat că în timpul 
șederii în capitala sovietică, a 
avut convorbiri cu Serghel 
Pavlov, președintele Comitetu
lui Olimpic din U.R.S.S., precum 
și întîlniri cu reprezentanți ai 
mișcării sportive sovietice, care 
au constituit „începutul unor 
contacte bune, prietenești". De 
asemenea. P. Uberroth a decla
rat că Ia Olimpiada de la Loa 

Angeles delegația U.R.S.S. va 
fi cea mai numeroasă, lucru ex
plicabil, pentru că în Uniunea 
Sovietică mișcarea sportivă 
este foarte puternică.

La sfîrșitui vizitei a fost dat 
publicității un comunicat, tn 
care se subliniază „dorința ce
lor două părți de a contribui 
la dezvoltarea mișcării olim
pice, a activității sportive in
ternaționale".

TURNEUL DE ȘAH 
' DE LA BUGOJNO

BELGRAD, 21 (Agerpres). tn 
runda a 10-a a turneului inter
national de șah de la Bugojno 
(Iugoslavia) Hubner l-a învins 
pe Gligorlci, iar In partidele 
Kasparov — Liubojevici. Naj- 
dorf — Andersson, Ivkov — Ka- 
valek și Petroșian — Spasski 
a fost consemnată remiză. Par
tidele Polugaevskl — Larsen sj, 
Ivanovici — Timman s-au ia- 
trerupt.

Lider al clasamentului se 
menține Kasparov (U.R.S.S.), cu 
8 p, urmat de Polugaevskl 
(U.R.S.S.) 6 p (1). Liubojevici 
(Iugoslavia) 6 p, Spasski, Pe
trosian (ambii U.R.S.S.) cu cîte 
5,5 p, Hubner (R.F. Germania). 
Andersson (Suedia) cu cîte 
5 p ete.

RECORD MONDIAL U HALTERE
tn cadrul campionatelor de 

haltere ale VJt.Sâ„ care se des
fășoară la Dnepropetrovsk, Alek
sandr Aivazian a stabilit un nou 
record mondial la categoria 75 
kg — stilul „smuls" cu perfor
manța de 163 kg. Vechiul record 
era de 161 kg șl aparținea, din 
anul 1980, sportivului bulgar N.

Așadar, fruntașele clasamen
tului masculin. Steaua, Di
namo București și H.C. Minaur 
Baia Mare, joacă acasă, ca și 
Dinamo Brașov dealtfel, exis- 
tînd premise ca în partea su
perioară. a ierarhiei să înre
gistrăm „stătu quo“ după a- 
ceastă. a XVII-a etapă. Apele 
se învolbură, însă. în cam
pionatul feminin. Știința Ba
cău are o grea misiune la Con
stanța. Mureșul și TEROM sa 
confruntă într-un derby de 
mare importantă pentru podiu
mul campionatului, iar Uni
versitatea Timișoara primește 
replica echipei campioane, de 
cari a fost învinsă in extre
mis în tur. Există și un derby 
al... codașelor, ultimele două 
clasate întîlnindu-se la Cluj- 
Napoca. După cum nu este lip
sit de interes să vedem ca 
vor face handbalistele de la 
Progresul — aflate intr-o 
spectaculoasă cursă pentru un 
loc pe podium — la Bacău, în 
compania altei revelații. Tex
tila Buhuși.

O etapă. deci, cu multe 
puncte interesante (n-ar trebui 
să omitem faptul că partidelo 
Universitatea Craiova — Con
structorul C.S.U. Oradea șl 
Constructorul Arad — Relon 
Săvinești vor avea o mare 
influentă asupra desemnării ce
lei de a doua candidate la re
trogradare). care — sperăm — 
se va desfășura în spiritul 
fair-playului o etapă care 
poate oferi spectatorilor me
ciuri frumoase de mare luptă.


