
Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU, 
in județul Timiș

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republice Socialiste România, 
împreuna eu tovarășa Elena 
Ceaușesen. a început, miercuri. 
1 iunie, o vizită de lucru in 
județul Timiș.

Participă, de asemenea, to
varășul Emil Bobu.

Vizita are loc ia aceste zile 
In care cei ce muncesc de la 
orașe și sale, insufletiti de vi
brantele îndemnuri cuprinse 
in importantele euvintări rosti
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R., 
precum ii la ședința comună 
a Consiliului National al Oa
menilor Muncii și a Consiliului 
National al Agricultorii. isi in
tensifică eforturile spre a ob
ține rezultate rit mai bune in 
toate domeniile, pentru a ridi
ca întreaga lor activitate la 
un nivel superior de calitate 
si eficientă.

Reintilnirea cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu constituie 
pentru cei ce trăiesc si mun
cesc pe frumoasele plaiuri bă
nățene — români, germani, ma

ghiari. sîrbi si de alte națio
nalități — un fericit prilej 
spre a-i raporta, en mindrie, 
că județul Timiș s-a dezvoltat 
continuu, planul pe primele 
cinci luni ale acestui an a fost 
îndeplinit la principalii indica
tori, in condițiile satisfacerii 
contractelor de export.

Pe deplin conștienți că tot 
ceea ee s-a înfăptuit aici, ca 
pe întreg cuprinsul patriei, 
este nemijlocit legat de no
mele si activitatea neobosită 
a secretarului general al parti
dului. locuitorii județului Ti
miș au ținut să exprime si de 
această dată dragostea si recu
noștința lor omului, revoluțio
narului. conducătorul iubit și 
stimat. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, ee călăuzește neobo
sit destinele națiunii noastre 
pe drumul demnității și pro
gresului. al edificării socialis
mului șl comunismului pe pă- 
mintul scump al patriei noastre 
libere și suverane.

„Ora 18,00. Pe aeroportul 
din Timișoara, împodobit sâr-
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MESAJUL DE PACE ADRESAT 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
TUTUROR COPIILOR PATRIEI, ÎNTREGULUI
NOSTRU TINERET, TUTUROR COPIILOR
LUMII, CU PRILEJUL ZILEI DE 1 IUNIE

Dragi prieteni, șoimi ai patriei, pionieri,
Dragi copii.
Aș dori de ziua internațională a copiilor iă vă adresez 

vouă, tuturor copiilor din România, cele mai bune urări de a 
crește in condiții tot mai bune, create prin munca părinților 
și fraților voștri mai mari, să creșteți într-o societate tot 
mai dreaptă care să asigure condiții tot mai bune de muncă, 
de învățătură, de dezvoltare a personalității fiecărui cetă
țean al patriei noastre, în condițiile socialismului si comu
nismului în România 1

Pentru a putea să trăiți într-o asemenea societate este 
nevoie de pace, de aceea partidul, guvernul nostru acțio
nează cu toată fermitatea și Consecvența pentru o politică de 
pace, de dezarmare și, in primul rînd, de dezarmare nu
cleară. pentru oprirea amplasării în Europa, a rachetelor cu 
rază medie de acțiune.

Vrem ca toți copiii patriei noastre, toți copiii popoarelor 
din Europa, din întreaga lump să nu mal trăiască cu grija și 
cu teama unei bombe atomice aducătoare de moarte și de 
distrugere.

Dorim ca toți copiii patriei noastre, copiii Europei și 
întregii lumi să trăiască într-o lume a păcii, a frăției, a 
prieteniei ! Dorim să facem totul pentru a se pune capăt 
cursei înarmărilor, pentru înlăturarea primejdiei de război.

Toți cei care iubesc viata, iubesc copiii, iubesc lumea să 
se angajeze ferm pentru pace, pentru colaborare, pentru o 
lume a bunăstării și fericirii !

Vă1 doresc dragi prieteni, dragi pionieri și șoimi ai 
patriei, vouă tineretului nostru, tuturor copiilor, multă feri
cire. succese la învățătură, note rft mai mari și e viată tot 
mai bună.

Multă fericire și sănătate !
La multi ani !
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A XXVIII-a edifie a „internaționalelor" de atletism

IN PROGRAM - ClTEVA PROBE DE PRIMĂ MĂRIME
• Petru Drărtocscu spre 3:10,0 pc 1500 m
• Bătălia „cangurilor"... 9 Au sosit primii

oaspeți, atieții din
Primii oaspeți ai campiona

telor internaționale de atletism 
ale României sînt reprezentan
ți ai R.P. Chineze, sosiți de 
citeva zile in Capitală. Este 
vorba de săritoarea în înălți
me Ge Ping (1,87 m). clasată 
a doua pe plan național. de 
semifondista Guo Guimei, re
cordmană a tării la 800 m cu 
2:05,07, de sprinterul Tan Hon- 
ghai (21,1 pe 200 m și... 7,32 
m la lungime) și de alergă
torul pe distante medii Huaua 
Luotao 3:48,49 pe 1500 m.

Si. pentru că a venit vorba de 
această cursă. 1 500 m va fi. 
probabil, una dintre cele mai 
interesante între probele de a- 
lergări masculine (sîmbătă, la 
ora 18,55) deoarece reunește la

R. P. Chineză
start cîțiva concu- 
renți cu frumoase 
cărți de vizită. In 
mod special ne in
teresează evoluția 
tinărului nostru a- 
lergător Petru Dră- 
goescu, una dintre 
revelațiile acestui 
an (recent învin
gător la 1 500 m și 
iîOO m la concursul 
..Narodna mladej" 
la Sofia), care are 
posibilitatea să ob
țină acum o performan
ță bună avind în vedere 
faptul că întilnește, între alții,

DAN SIMION

(Continuare In pag l-S)

VICTORII INTERNAȚIONALE 
ALE CANOTOARELOR NOASTRE

Valeria Racila, din nou învingătoare Foto: Dragoș NEAGU

La sfirșitul săptămînii trecu
te. canotoarele noastre fruntașe 
au luat startul în două regate 
internaționale, la Trebon (Ceho
slovacia) și Szeged (Ungaria), 
pe care le-au dominat cu auto
ritate.

La Trebon (alături de sporti
ve din Cehoslovacia. R. D. Ger
mană. Austria, Iugoslavia si 
Cuba) canotoarele noastre au 
obținut 4 victorii in prima zi :

(Continuare fn pag. ?-3)

C. ȚIRLOIU
(568 p, la pistol liber)

ÎNVINGĂTOR 

ÎN CONCURSUL

DE LA SUHL
Marți, pe poligonul din 

Suhl s-au desfășurat Cam
pionatele internaționale ale 
R.D. Germane, la probe de 
pușcă, pistoale si mistreț 
alergător. Au participat tră
gători din 25 de țări din 
Europa. America de Nord 
și Asia. Dată fiind această 
participare prestigioasă, con
cursul s-a soldat cu o serie 
de rezultate foarte înalte. 
Printre acestea: H. Sten- 
vaag (Norvegia). 599 p la 
pușcă liberă 60 te.; A. 
Wolfram (R.D.G.). ’173 p,
la 3X40; Vesela Letceva 
(Bulgaria). 599 p. la pușcă 

standard 60 f.c.; Pat Spur- 
gin (S.U.A1. 580 o la
3X20 t

In această companie deo
sebită. Constantin Tirloiu 
(clubul Steaua 23 de ani,

'Continuare In vag e ♦-«>

Defi întrecută, ieri la Sarajevo, cu 1-0 (0-0) In pdrtidd restanți din Divizia „V ic lolbal

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A DAT 0 REPLICĂ BUNĂ 
ECHIPEI DE FOTBAL A IUGOSLAVIEI

IEȘENII AII PIERDU IIN PUNCT...
SARAJEVO, 1 (prin telefon). 

Lipsită de aportul jucătorilor 
de la Universitatea Craiova, 
selecționata noastră diviziona
ră a dat totuși o replică bună 
în meciul amical pe care l-a 
susținut aid cu echipa Iugo
slaviei deși jocul l-a pierdut 
la limită : 0—1 (0—0). Apreciată 
pe parcurs de cei 20 OM de 

spectatori prezenți pe stadio
nul Kosevo, ea a reușit să 
mențină ua evident echilibru 
în joc «i putea să obțină un 
meritat rezultat de egalitate 
dacă nu ar fi intervenit acea 
greșeală stupidă a Iul Murttea- 
nu II. sau dacă, chiar în a- 
ceastă situație, Coraș ar fi 
fructificat imensa ocazie cre
ată spre finalul partidei.

Din păcate, echipa noastră a 
jucat în prima repriză prea 
obsedată de gîndul evitării In
fringed!. punind mal mult de- 
cît era necesar accentul pe 
apărare în fața unui adversar 
care nu a impresionat pe mă
sura așteptărilor. De abia dună 
pauză, mai ales în urma golu
lui primit, a atacat mal insis
tent si a pus în real pericol 
poarta reprezentativei iugosla

ve. Dar gi în această perioa
dă înaintașii noștri nu au gă
sit forța și precizia necesare în 
fazele de finalizare în care 
golul a părut uneori attt de 
aproape.

Fiind — pentru ambele com
batante — un joe de verificare 
în vederea viitoarelor partide 
internaționale, cele două for
mații nu-ji dezvăluie de la în
ceput intențiile tactice. Jocul 
se poartă mal mult la mijlocul 
terenului, cu rare zvîcniri spre 
cele două buturi. Primul șut 
aparține selecționatei divizio
nare : Augustin (min. 4) tri
mite puternic, dar Svilar 
blochează. Defensiva noas
tră se arată foarte lucidă, 
respingînd cu succes acțiunile 
de atac ale „plavilor", prezenți 
azi în teren cu toate vedetele 
lor, inclusiv jucătorii care e- 
voluează ta străinătate. In min. 
11, după o lovitură liberă di
rectă, reținută în cele din ur
mă de Svilar iugoslavii con
traatacă rapid pe traseul Sliv- 
kovici — Sestici — Șușici, dar 
Moraru este la post- Circulația 
mingii este, ta general, destul 

de lentă. Cu toate astea, prima 
mare ocazie a partidei o no
tăm tot Ia activul formației 
noastre : tn min. 15 Klein exe
cută foarte bine un corner și 
Munteanu II, venit din spate, 
șutează periculos, de puțin pe 
ltagă poarta aceluiași Svilar. 
După pauză, selecționata Iu
goslaviei iese de la cabine mai 
sigură pe ea, combină mai re
pede și mai precis decît o fă
cuse In primele 45 de minute, 
reușind să creeze breșe în a- 
părarea noastră, ca In min. 47 
cînd Peruzovici, Kapelanovici 
și Halilovici creează o fază 
fierbinte la poarta selecționatei 
divizionare, rezolvată — din 
fericire — de Moraru. După 
ce notăm (min. 55) un șut pe
riculos al tai Văetuș. scăpat 
singur pe contraatac, și un al
tul al lui Halilovici. trimis 
peste poartă, se marchează u- 
nicul gol (min. 57) al meciu
lui : Ia o acțiune a lui Șușici, 
Moraru respinge balonul in ca-

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

IAȘI, 1 (prin telefon). Inte
res enorm pentru meet Din 
întreaga Moldovă au venit 
mii de iubitori ai fotbalului 
să-i vadă pe „europenii" Cra- 
îovei, pe care ptaă mai ieri 
i-au admirat doar la televi
zor. Respectînd realitatea jocu
lui, trebuie să spunem că 
spectatorii au avut ocazia să-i 
vadă pe fotbaliștii olteni o 
singură repriză — prima —. în 
partea a doua a meciului oas
peții „dispărind" din joc, pe 
un fond de oboseală evident 
(oboseală sesizată de un sta
dion întreg și subliniată de 
observatorul federal Drăgusin. 
ca și de medicul lotului na
tional. Andreescu).

Meciul a fost foarte antre
nant în prima repriză. cînd 
„furia" ieșeană a fost stăptai- 
tă de tehnica de joc superioa
ră a craiovenilor. care au avut 
trei ocazii de gol (min. 9, 
Geolgău scapă singur în ;a- 
rcu. dar șutează. copilărește, 
pe lingă poartă; min. 25 lovi
tură liberă. Cîr'tu pasează lui 
Irimescu, care șutează foarte 
puternic, dar Bucu respinge 
mingea în bară; min. 38. cînd 
același Bucu se opune prin- 
tr-un frumos reflex șutului lui 
Cîrțu). Ieșenii au avut șl el

POLITEHNICA IAȘI 1 (0)
UNIV. CRAIOVA 1 (0)

Stadii „23 August*, teren oun; 
timp foarte frumos; spectatori - peste 
25 000 (recordul stadionului). Șuturi, 
10-10 (pe poartă: 3—4). Comete: 
2-5. Au marcat: BURDUJAN (min. 
59) ti A. POPESCU (min. 87).

POLITEHNICA: BUCU - Munteanu. 
Anton, Ursu, CIOCIRLAN - BAVE- 
LIUC (min 85 Cănănou), Romilă, 
BURDUJAN, Florean - CIOACA (min. 
86 M. Radu), Nemțecnu.

UNIVERSITATEA: Lung - Negrilă. 
Tilihoi, ȘTEFANESCU, Ungureanu — 
Țicleanu (min. 67 A. POPESCU). 
Geolgău, Irimescu — Bîcu (min. 63 
Beldecnu). Cărr.ătoru. Cîrțu.

A arbitrat bine D. Petrescu (Bucu
rești) , la linie, cu greșeli, N. Go- 
goose (Buzău) și R. Nicoară (Tui- 
cea).

Cartonașe galbene: TILIHOI.
Trofeul Petschovschi: 10. la spe

ranțe: 3-0 rn-m

două ocazii mari prin acest 
foarte talentat ttaăr fotbalist 
care se numește Paveliuc fmin 
11 și min. 18). dar Lung a 
fost salvat de sansă.

Cu totul altul va fi aspectul 
meciului în repriza a doua, ie
șenii ..șarjează" continuu ca

Marius POPESCU

(Continuare ui pa®. • <-a)



De Ziua Internațională ă copilului

MARILE BUCURII ALE CELOR MICI, 
PE ARENELE SPORTULUI ■ ■■

ieri, in Parcul tineretului din Capitală, mii de participant!
la un bogat program polisportiv

In spiritul unei frumoase tradiții, Ia fiecare 1 iunie ti sărbă
torim pe toți copiii țării, pe cei mai mici cetățeni ai patriei, 
spre care se îndreaptă toată dragostea ți ocrotirea noastră,

și o importantă rezonanță internațională, 
a drepturilor copiilor, speranța și viitorul

Totodată, 1 iunie are 
fiind ziua de apărare 
planetei Pămînt.

Această primă zi de 
Impresionantă adunare 
fierbinți fată de patrie ți . _ .
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pen
tru minunatele condiții de viață, creștere si educare asigurate 
tinerilor generații din România.

La această emoționantă manifestare, care s-a desfășurat in 
Parcul tineretului, au participat peste 30 000 de pionieri ți țoimi 
ai patriei — români, maghiari, germani 
— din Capitală și din toate județele țării.

Secvență din pasionanta întrecere a karturilorSiiunie a fost marcată la București prinir-o 
a copiilor dedicată păcii și recunoștinței 

popor, fată de tovarășul Nicolae

și de alte naționalități

...Parcul tineretului din Bucu
rești. După impresionanta adu
nare a copiilor din primul o- 
raș al țării, aleile marelui parc 
din sud-estul Capitalei au cu
noscut — din nou — animația 
întrecerilor sportive.

Avind drept spectatori miile 
de copii prezenți la adunarea 
din Parcul tineretului, repre
zentanții tuturor sectoarelor Ca-

și-au disputat întîietatea 
mare diversitate de ra-

pitalei 
într-o 
muri de sport. Ca de obicei, pe 
marea scenă sportivă a parcului 
au concurat, mai tatii, atleții. 
copiii care au îndrăgit alergă
rile de cros. Dispută 
în toate concursurile 
cu un meritat succes 
reprezentantele Școlii ___
nr. 190: Paula Munteanu

dîrză. ca 
copiilor, 

pentru 
generale 

i, din

clasa a 6-a si Ana Drăgoiescu, 
clasa a 5-a. Școală fruntașă ta 
atletism, pe sectorul 4 si pe 
Capitală, iată ea se afirmă si 
în acest concurs festiv. Băieții, 
crosiștii, ți-au desemnat cîsti- 
gătorul în persoana lui Petrică 
Ochișor, de la Școala generală 
nr. 24 (sectorul 2). dar greu, a- 
proape la... fotografie, pentru 
că sosirea a fost foarte strinsă, 
adversarii săi. Ion Mureșan 
(Școala generală 79 — sectorul 
3) și Lucian Valeanu (Școala 
generală 174 — sectorul 6) flan- 
cîndu-1 strins... Bine s-au com
portat în alergările de cros ți 
copiii din sectorul 1 (îndeosebi 
reprezentanții școlilor generale 
178 și 180).

Aproape 
au fost si 
cele de biciclete de pildă.

După campionatele balcanice de volei

ECHIPA FEMININA ARE RESURSE Șl PERSPECTIVE 
fie conștientă de faptul că tre
buie să muncească mult de-a- 
cum înainte, să se pregătească 
la nivelul cerințelor 
modern". Referitor 
manta obținută.
principal S. Chirită 
fost secondat de V. Moșescu) 
ne spunea : „Mă bucură în 
mod deosebit succesul de Ia 
Balcaniadă, titlul fiind cucerit 
chiar acasă la principala can
didată. Bulgaria. Aceasta mi-a 
dovedit că fetele au capacita
tea de a se mobiliza, de a fi 
combative, lucru de care eram 
mai puțin convins eu eitva 
timp in urmă. Foarte Impor
tant este că la Burgas jucă
toarele noastre ți-au dat sea
ma că trebuie să aibă încre
dere în ele. că POT mai mult".

Evident. apreciem această 
victorie în primul rînd ca un 
aspect pozitiv pe drumul pre
gătirii si conturării noii echi
pe. ca un „semn bun”, 
tlndu-le pe cele care au 
toate echipele feminine 
Balcani (Doina Săvoiu, 
Enache. Fidelia Crișan, 
Liteanu. Speranța Găman. Mi
rela Popoviciu. Georgeta Lun
gu, Mirela Zamfir, Carmen 
Cuejdeanu, Iuliana Enescu, Mi
rela Pavel ; două din ele au 
primit si diplome : cea mai

Nu ne așteptam, mărturisim. 
Speram, dar nu aveam con
vingerea că la sfîrsitul Jocu
rilor Balcanice de volei, din 
Sala sporturilor din Burgas 
(Bulgaria), va răsuna imnul 
tării noastre ți că reprezenta
tivei feminine a României i se 
va decerna titlul de campioa
nă balcanică. Nu eram con
vinși. în primul rind_ pentru 
că avem o echipă tînără (ta 
general, fete de 18—22 de ani), 
lipsită de experiență. iar. în 
al doilea rînd fiindcă la ulti
mul turneu international la 
care participase („Cupa Elibe
rării". în Cehoslovacia. unde 
Bulgaria ocupase locul 4. iar 
România locul 7) vădise lipsă 
de combativitate ți o serie de 
deficiente în joc. Și. totuși ti- 
năra noastră formație — în 
care dintre jucătoarele experi
mentate au rămas doar Maria 
Enache. Doina Săvoiu si. folo
sită din eînd ta cînd. Iullana 
Enescu — a reușit să 
tării noastre cel de-al 
titlu în cele 16 ediții ale 
petiției.

Succesul ne bucură ta 
special, fiindcă el ne dovedește 
în primul rînd că — 
tal feminin — sîntem 
mul 'cel bun. Au fost 
nate în lot elemente 
pectivâ, cu gabarit ți

voleiului 
la perfor- 
antrenorul 
(care a

trăgătoare — Mirela 
cea mal completă 

Maria Enache), 
a- 

Urmează 
turnee 

septem- 
un efort 

a

aducă
8-lea 
com-

mod

Felici
ta vtns 

din 
Maria 
Ioana

în vole- 
pe dru- 
selectio- 

de pers- 
._____ ____ __ _____cunoș

tințe tehnice remarcabile. „Da, 
este un lot în care au fost in
duse tinere eu reale 
— ne spunea după 
Maria Enache — și eu 
optimistă în ceea ce privește 
Viitorul echipei. Evident, cu 
condiția ca fiecare din fete să

bună 
Popoviciu. 
jucătoare 
le atenționăm că... greul 
bia acum începe ! 
participări la cîteva 
internaționale 
brie la C.E.. 
susținut de 
tehnicii individuale și a tac
ticii de joc (pregătirea unor 
combinații de atac ; sporirea 
vitezei de joc ; îmbunătățirea 
serviciilor : apărare mai sigură 
in linia a doua s-a.). In drum 
spre casă, revenind din Bulga
ria. am discutat cu cinci din
tre jucătoare : Mirela Popovi
ciu. Fidelia Crișan, Georgeta 
Lungu. Speranța Găman si 
Ioana Liteanu. Și am înțeles 
că fiecare dintre ele, ca ți ce
lelalte colege de lot știu ce au 
de făcut în continuare si vor 
să dovedească, ta competițiile 
viitoare, ta 
campionatul 
toamnă, că 
Burgas nu

Să le acordăm, deci.
Au v dovedit că o merită si au 
resurse pentru a ne oferi în 
viitor ceea ce așteptăm de la 
ele : un reviriment al voleiuluL, 
feminin românesc.

la fel de disputate 
celelalte întreceri, 

‘ . ta
care Cristian Groza, din clasa 
a 7-a a Scolii generale 81, din 
sectorul 3. ț-a aflat printre a- 
nimatorii cursei, alături de 
Claudiu Selea, din clasa a 7-a 
a Scolii generale nr. 3 — sec
torul 1. de multi altl iubitori 
ai sportului cu pedale. Tot mai 
îndrăgite de copil, concursurile 
de patine pe rotile au avut, la 
rtadul lor. multi protagoniști și 
protagoniste, între care s-a aflat 
șl eleva Elena Lupu, din clasa 
a 7-a a Scolii generale nr. 43. 
Concomitent cu Întrecerile sem
nalate s-au desfășurat altele, la 
na vom odele si fotbal. Ia trici
clete și trotinete sau la karting. 
A avut loc. de asemenea, un 
Interesant traseu aplicativ, par
curs cu mult curaj si indemina- 
re de marea majoritate a con
curenților. Indiferent, insă, de 
locurile pe care s-au situat in 
aceste întreceri, bucuria de a 
lua parte la concursuri, de a 
face sport In aer liber s-a putut 
citi pe fețele TUTUROR copii
lor, ceea ce constituie, desigur, 
dominanta frumoaselor acțiuni 
desfășurate In Parcul tineretu
lui...

Tiberiu STAMA

calități 
turneu 

sînt

LITORAL '83
Tarife

convenabile
in aceastâ

perioadă
Toate oficiile județene de 

turism din țară șl filialele 
I.T.H.R. București au pus In 
vinzare locuri pe litoral la 
tariful de 
soană în 
nie a.c.

tn tarif 
rea și masa tn hoteluri de 
categoria I.Se t .....
pentru . 
decît seriile complete de 
zile, iar la transportul 
C.F.R. se beneficiază de 
reducere de 25%.

Celor care vor veni pe 
toral tn această perioadă 
stau la dispoziție numeroase 
mUloace de agrement: parcuri 
de distracții, terenuri de 
snort, discoteci, piscine, am
barcațiuni nautice, spectaco
le a-tlstice, întnnlrl sporti
ve etc.

De asemenea, se organizea
ză excursii tn Delta Dunării, 
nn-dul Dobroael, la cetatea 
FPstria. la Adamclisi, pădu- 
— n->hadag etc.

79 lei/zi de per- 
pertoada 1—15 lu-
stat incluse caza-

pot procura bilete șl 
i perioade mal scurte 

' 12 
pe 

o
ii
le

■ a, "v a.

iar In 
se cere 
perfecționare

la 
din 
la

primul rînd 
european 

succesul de 
a fost întîmplător. 

credit

Modesto FERRARINI

DINAMO B

Campionatul pentru juniori la tenis

STARTUL INT

„SPERANȚELE OLIMPICE 'AU CONF

-..A.B.C.-UÎ*' A FOST ÎNSUȘIT, DM

Finalele tinerilor luptători

CAMPIONI EUROPENI LA

După întrecerile pe fără

Finalele „Daciadol* la box — ju
niori, consumate recent la Tulcea, 
au prilejuit o serie de constatări 
îmbucurătoare privind viitorul aces
tui sport. O bună pregătire flxleă, 
combativitatea ți Înclinația pentru 
■n box In linie — lată ce au arătat 
majoritatea concurenților, semn că 
metodica pregătirii recomandată do 
federație se cpllcâ In tot mal nu
meroasele centre pugilistic din în
treaga țară. Ne bucurăm cu atlt mal 
mult, cu cit In ringul de la Tulcea 
au urcat sportivi avînd In medie 
16 ani (la juniori mici) ,1 1» ani 
(la juniori mari), cu stagii de pre
gătire relativ scurte. Să reținem et- 
teva nume de boxeri țl antrenori, 
recomandați de prof. Mihai Bă- 
descu, secretar-adjunct al federației : 
Const Sasu (CSM Borzețtl — an

trenor M. Pâtrâțeanu), Oh. SimPeoc 
(Caraimanul Bușteni — kaBan Crfm- 
plță), Mibal leu (Metalul Hunedoara

Peste 160 de tineri luptători 
de greco-romane ți-au disputat, 
la Pitești, titlurile de campi
oni naționali ți ai „Daciadei" ta 
cadrul turneului final «1 
„speranțelor olimpice”. Printre 
participanti — numeroși tineri 
tatentati. unii dintre aceștia cu 
perspective de a promova In 
lotul reprezentativ de seniori. 
De altfel, evoluția acestora în 
întrecerile de la Pitești a con
firmat ta bună măsură așteptă
rile tehnicienilor, ceea ce nu 
poate decît să ne bucure con-

VICTORII INTERNATIONALE
(Urmare din pag.. 1)

2 rame f.e. : Elena Horvath, 
Rodi ca Arba 3:40,85, simplu : 
Valeria Răcilă 3:53,91, 4+1 vîs
le : Marioara Ciobanu, Elisabe- 
ta Oleniuc, Adriana Chelariu, 
Valeria Răcilă + Viorica Vereș 
3:27,82 ; 8+1 : Mihaela Armă- 
țescu, Maria Fricioiu, Farascbi- 
va Lazăr, Chira Apostol, Ele
na Horvath, Rodica Arba, Flo
rica Bucur, Olguța Onofrei + 
Cristina Dinu 3:03,41. Aceleași 
echipaje țl-au reeditat succese
le duminică, iar Elisabeta O- 
leniuc ți Maria Ciobanu au câș
tigat proba de 2 vîsle ta 5:27,57.

La Seged, echipa noastră a 
ocupat primul loc ta clasamen
tul pe puncte, cîștigînd trofeul 
pus ta joc. Au obținut victorii

duble : Aurora Darko, Camelia 
Diaconescu, Florica Lavric, Ro
dica Filip + Maria Dorobanțu 
la 4+1 rame (3:27,4 șl 3:22,3) : 
Mariana Trașcă, Titie Țăran la 
2 vîsle (3:30,6 și 3:24,9) ; Maria 
Macoviciuc la simplu (3:40,5 și 
3:42,5) ; Ioana Badea, 
Sauca, Mariana Gligor, 
Meilă + Elena Nedelcu 
4+1 vîsle (3:17,6 și

în Divizia „B“ de handbal masculin și feminin

A

LUPTA ÎNDÎRJITĂ ÎN FRUNTEA Șl ÎN SUBSOLUL CLASAMENTELOR

Lucia 
Jana 

la 
3:16,1) ; 

Darko, Diaconescu, Lavric, Doi
na Bălan, Carolina Matei, Ma
ria Mustețea, Elena Bondar, 
Rodica Filîp + Dorobanțu la 
8+1 (3:17,4 ți 3:04,5). S-au cla
sat, de asemenea, pe primul loc 
echipajele de junioare de 4+1 
rame : Daniela Strat, Valenti
na Virlan, Getuța Teodorescu, 
Maria Gheorghe + Agatia Da
vid (3:33,2 în prima zi) d Ro- 
sica Neculai, Florica Manda, 
Livia Rieanu, Marina Drăgan 
+ David (3:30,3 ta a doua zi), 
precum ți echipajul de 8+1, 
3:22,7, alcătuit din cele două 
ambarcațiuni de patru.

— Aiex. PtKC 
Tliafoara — k M 
(Utoral Mo»s= <x 
Au confirmat «pto 
juniori din loc : O. 
Iova - V. 
(CSȘ Rm. VS 
SHitră (CSM 
Obreja șl T
— I. Monea). D. 
beta Tr. Sev 
Palis (Voințe 
Ambruț). No-c. 
unll dintre spo- ,
tre nor ii de to CWS 
Chendreanu ți L 
FEA București — 

Sub așteptă n
de la asociațiile ■ 
Brăila, Galați. 
București (Stecuc 
Volnfa, URBlS - 
BnaHști la coma 

Dacă aspectul ț

stattad că. la acest 
un valoros „schimb 
După trei zile de « 
multe partide de ■ 
ridicat, competiția r> 
cu un frumos race 
toric si propa

REZULTATE 
ordinea categor ;iț>r 
te) : I. Nășită 
Ștefan (C.Mk- 
Surugiu (I^^U 
P. Cărare (C.S.M. 
lăți), A. Arghlra 
Lung). M. Huțuleae 
dăuți), S. Herfea 
Mircea (Steaua). 
(Dinamo). Gh. S 
Buc.), 
printre 
(C.S.Ș. 
limpia 
(Steaua). 
Buc.). I. 
Palincaș

S-au mai 
alții :

C. Lung). E. 
Craiova).

D. Sima
Mavtea 

(C.S. Satu

Lume multă ieri 
la Parcul copilului 
lentă pentru Jocuri 
venită să vadă 
programul etapei 
anticipat, un aut 
namo — Farul
bucuireșteană, acum 
rttoare a Stelei, a 
(1?—0), după o 
avut, cum 
plă citire 
mătăți diSL^V.
Dinamo s-a impus 
dominat momentel 
„suveranul" margi 
struit lucid, asieu 
ferență apreciabilă 
prin eseul lui 
faza din minutul 
chiv a pus pe pi 
rarea adversă — 
I. CONSTANTIN 
după un drop de 
Constantin (min. 
RESCU $i-a încer 
același procedeu.

S-a consumat etapa a XXI-a 
(penultima) a Diviziei ..B” la 
handbal, masculin ți feminin. 
Deși mal este un pas ptnă la 

lupta pentru promovarea 
in primul eșalon valoric — după 
cum vom vedea din clasamentele 
seriilor — oontinuă eu mare în
dârjire. ca dealtfel ți bătălia 
pentru evitarea retrogradării. 
Rezultatele etapei.

MASCULIN. Berta I : Univer
sitatea București — Universitatea 
Iași 21—22, Moldoșin Vaslui — 
HRUC București 23—25, Marina 
Constanta — Dacia Pitești 22—25. 
Știința Bacău — Petrolul Telea- 
jen 27—22, Cetuloea Brăila — 
Tractorul Brașov 18—M. C.S.U. 
Galați — Arctic Găești 81—27. In 
clasament : L Știința S3 p, 2. 
Tractorul 52 p, 3. C.S.U. Galați 
47 p... 9. Celuloza 37 p (416—465), 
— - ■ 17 p (442—471), 11.

p, u. Universitatea 
Seria a H-a : Mlne- 
— Minerul Moldova

10. Dada
HRUC 36 
Iași 35 p. 
rul Cavnlc
Nouă 41—26, Utilaj Știința Petro
șani — Sudorul Baia Sprie 27—19, 
Strungul Arad — H.C. Mlnaur H 
Baia Mare 21—25. Votata Sebeș 
— Metalul Lugoj 2B—15, Unlo

Satu Mare — Metalul Hunedoara 
34—30, Metalul Copșa Mică — Nl- 
tramonla Făgăraș 29—27. In cla
sament : 1. Minerul Cavnlc 51 p, 
2. H.C. Minaur H 44 p, 3. Vo
ința Sebeș 43 p... 7. Utilaj Ști
ința Petroșani 41 p (4S1—438), 3. 
Metalul Hunedoara 41 p, (489— 
503), 9. Metalul Copșa Mică 40 p. 
(469—447), 10. Șuiorul 40 p (441— 
469), 11. Metalul Lugoj 38 p, ia. 
Minerul Moldova Nouă 38 p.

FEMININ. Seria I: Textila Do
robanțul Ploiești — R etanul Să- 
vinești 18—13, Nitnamonia Făgă
raș — Vulturii Ploiești 13—16, 
Rapid București — Didactica Ale
xandria 35—13, C.F.R. Craiova — 
Confecția Bacău 27—22, Filatura 
Focșani — Precizia Vaslui 23—18, 
Ind. textilă Pitești — IJ5.F.S. U- 
nlversitatea București 1»—17. în 
clasament : 1. Rapid 59 p. 2. Re- 
lonul 53 
52 p... 8.
(365—421), 
(34®—392), 
33 p, 11.

Incepînd de astăzi, ta Sala 
sporturilor din Craiova, se 
desfășoară, ta cadrul competi
ției naționale „Daciada”. turul 
campionatului republican pen
tru juniori I la tenis de masă. 
Primele patru zile slnt consa-

p, 3. Vulturul Ploiești 
Filatura Focșani 36 p
9. Precizia Vaslui 36 p.
10. Ind. textilă Pitești

r,_ Confecția Bacăm 34 p,
112. Didactica 22 p. Seria a H-a: 
Progresul Timișoara — Ind. u- 
șoară Oradea 20—22, Textila Za
lău — A.E.M. II Timisoara 32—12.

DOUĂ RUNDE ANIMATE

ÎN TURNEUL DE ȘAH DE LA MAMAIA

Colegiul de redacție al ziarului „SPORTUL” aduce la cu
noștință cu profundă durere încetarea din viață, la 54 de 
ani, a celui ce a fost un slujitor devotat. IONEL GIURAN; 
corector principal timp de aproape 30 de........................
și distins, căruia întregul nostru colectiv 
amintire neștearsă.

Inmormîntarea va avea loc azi, 2 iunie, la 
tirul Popești, din comuna Popești Leordeni.

ani, coleg iubit 
îi va păstra o

ora 14, la eîmi-

MAMAIA, 1 (prin telefon). — 
Intr-un ritm eu adevărat alert 
se desfășoară Întrecerile din ca
drul turneului internațional de 
șah dotat eu „Cupa Mamaia”, 
dovadă fiind numărul mic 
remize care se înregistrează 
fișele de rezultate. O singură 
galitate a fost consemnată 
runda a 3-a, cel din partida

de 
pe 
e- 
în 

_ _____________  _ o— 
puntad pe ttaărul maestru po
lonez P. Staniszewskl si maes
trul internațional I. Blrlescu. în 
celeilalte partide : Fazekas — 
Tratatovlcl #—1, Fuhrmann — 
Balogh 1—0, Witkowski — Cră
ciun 1—0, Nlcolescu — Spulber 
0—1, Bajna — Erdeuș 1—0. Run-

tafrta- ecum, 
albele) 
se a- a tre- 
Trata- 
lui D.

da a 4-a a adus prima 
gere a liderului de ptnă 
C. Spulber, învins (cu 
de P. Staniszewskl, care 

nunță foarte redutabil. La 
ia victorie s-a aflat M. 
tovlci, Învingător asupra__
Crăciun. Alte rezultate : Fazekas 
— Fuhrmann 1—0, Balogh — 
Rajna 1—0, Birlescu — Witkow
ski și Erdeuș — Nlcolescu re
mize. în clasament, trei jucători 
In frunte : B. Balogh (Ungaria). 
C, Spulber și M. Tratatovlcl, cu 
cite 3 puncte. Ei stat urmați-tin- 
deaproape de P. Staniszewskl 
(Polonia) 2,5 p (1) țl L Birles
cu 2,5 p.

erate între 
(participă 14 f 
ne si 14 f 
tacepînd de 
miercuri, să se 
petiția în pro 

Se vor afla 
chipele Universi 
înfrățirea Tg. 
toarele titluril 
care C.S.M. CI 
structorul Tg. 
gistul Cugir, C. 
rești, MILMC 
stat principale 
un loc pe pod

In competiți 
serie de jucă 
noscuti deja 
tional care se 
campionatele 
na iunie : Olg 
rea — ciștigăt 
..Europa To 
Europa). I
(Metalurgistul) 
țuru (C.S.Ș. 
(C.S.Ș. 1). A 
men Găgeatu 
C. Toma. C. 
(Universitatea 
ropeni de ca 

Așadar, toa 
a asista la i 
foarte bun



învinși, pentru 
stilul dar tn 

confuz, ce e drept ți sub 
de indicații disperate venite 
„colțuri*. Dacă C. Silitrâ, G. 
M. Rotaru sau Al. Sasu - 
dăm doar cîteva exemple —

le boxerilor — juniori

CEDARUL ARE MULTE LITERE
(CER 

4. Drifeu 
r Bcnu).
••rte de (CTR Cra- 
F6n6|an 

. C 
Bota), R. 
mo Buc. 

(CSM Dro- 
" M. 

Fr. 
eiemenec, 
iți de on- 
Napoca. I. 

u de Io
tot cel 
II* din 

ntțoora șl 
il. Rapid, 

onl ISrâ 
țlonal).
finalelor

a plăcut, mai sint. totufl. multe d, 
făcut. Dacă „stingă- (sau, după ooz, 
„dreapta-) înainte clștlgâ adepți 
intre tinerii boxeri, aducindu-le pe 
nesimțite puncte prețioase, procedeul 
nu • generalizat. Și asta va costa 
mult După cum dublarea lovituri
lor, upercuturile, Insistența lucidă 
dnd adversarul e In dificultate s-au 
văzut rar pe ringul de la Tulea. 
Un exemplu de insistență a oferit 
ploieșteanul Gheorghe Anghel, care 
a dștigat astfel înainte de limită 
(r. I I).

O discuție aparte merită compor
tarea boxerilor In meciurile finale, 
decisive pentru titlu. Ei bine, după 
preliminarii frumoase, după semifi
nale palpitante, am asistat la fi
nale de-a dreptul penibile. Am vă
zut favorițl învinși, pentru că au 
abandonat stilul clor tn favoarea 
unuia 
ploaia 
de la 
Țintea, 
ea să ___  _____ ____
o* devenit din candidați potențiali 
la titlu învinși, explicația este una 
singură : au pierdut tactic, boxind

1MAT!

L există 
: miîne-. 
xrurs. cu 
el tehnic 
. Încheiat 
orga ni za-

taff (In 
Le EFeuta- 
aua).

Buc

lărea Ga- 
iseelul C. 
:.S.M. Ră- 
iamo), C.

Grigoraș 
(Rapid 

remarcat. 
Onică 

Hocan (O- 
Cătinoiu 

Progresul 
smo). St

lingura : 
anapoda Ln meciul decisiv.

Și o problemă de educație ele
mentară : „teleghidajul* fără înce
tare, de Ia „colț* sau, după rarele 
avertismente ale arbitrului din ring, 
dîn spatele spectatorilor, Intr-un 
limba] adesea de nedescris. Cum 
e posibil sâ creadă eineva eă 
aceasta cicăleală Infernală, toren
țială, ajută pe tînărul In luptă ? 
Nu-I ajută, ci îl împiedică să gîn- 
dească. kjr cînd se strigă î „Aîures- 
te-l I* sau „Bateți Joc de el l“, 
cum făcea Stelian Bătănaș, despre 
ce sport, despre ce educație mai 
poate fi vorba ?

O notă bună, o repetăm, pentru 
arbitrii care au oprit pe tinerii bo
xeri aflați în dificultate, apârîndu-i 
de accidente In dorința lor de a 
se întoarce acasă cu titluri, unii an
trenori au acuzat de părtinire ase
menea arbitraje, alăturîndu-se cîtorva 
spectatori care asociază nefericit 
boxul cu brutalitatea, lată de ce, 
chiar dacă vom fi în dezacord cu 
aceștia, oa |I cu cei care se pîln- 
qeau că au fost furați („Auzi, 5-© l 
CTnd am pierdut cu cel mult 4—1 I*), 
vom evidenția arbltraiele prestate 
de M. Zamfirescu — București, M. 
Volculeseu — Craiova, C. Tucâ — 
Galati, Gr. Dâncilâ — Drobeta Tr. 
Severin, St, Mun’eanu — Timișoara 
sau N. Radu — Tulcea.

Mircea COSTEA

INTERNAȚIONALELE
DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1) interviu cn antrenorul ledcral Cornel Drdgușln

doi concurent! cu rezultate de 
sub 3:40,0. Este vorba de polo
nezul Daruisz Janczewski fi 
de sovieticul Galutski care-1 
pot ..Împinge" spre un rezultat 
valoros.

O altă probă „tare* va fi. 
fără discuție, cea de triplusalt 
(simbătă. de la ora 18.40)in 
care cvartetul român 
Simion 17,09 m. 
drosian 16,75 m.

Dan 
Bedros Be- 
Mihai Ene 

16,59 m si Vasile Dima 16,44 
m (li se poate adăuga oricind 
si Adrian Ghioroaie!), va ■- 
vea un adversar pe măsură In 
persoana „cangurului" sovietic 
Anikin, săritor de aproape 17 
metri.

Campionatele internaționale 
au loc pe Stadionul „23 Au
gust", simbătă — de la ora 10 
(probe combinate) si de la ora 
16,30 si duminică — de la ora 10 
(probele combinate) si de la 
ora 16. Tot duminică diminea
ța. la ora 8,30, pe traseul din 
str. Maior Coravu. va avea loc 
proba de mars 20 km a „inter
naționalelor" si 5 km fete, tn 
..cuplaj" eu a 28-a ediție a 
circuitului de mars P.T.T.

PE MICUL ECRAN
VINERI 3 IUNIE, ora 17 (pro

gramul 2), In cuprimul emisiunii 
„Stadion- s rezumatul finalei 
„Cupei campionilor europeni- la 
fotbal (Juventus - S.V. Hamburg), 

înregistrare de la Atena.
SIMBĂTĂ 4 IUNIE, In cuprin

sul emisiunii : „La sfîrșlt de lâp- 
tămînă- : selecțiuni din cele două 
meciuri Manchester United — 
Brighton, disputate In finala Cu
pel Angliei la fotbal, înregistrări 
de pe stadionul Wembley de la 
Londra.

DUMINICA 5 IUNIE, In cuprin
sul emisiunii : „Teiesport- din 
Albumul duminical : aspecte din 
turneul Internațional de tenis 
la Roland Garros ,1 meciul 
box pentru titlul mondial la 
tegoria grea, versiunea WBC, 
disputat la Las Vegas, Intre Larry 
Holmes și Tim Witherspoon, co
mentator Cristian Țopescu ; ora 
19,15 (programul 2) „Telerama-, 
emisiune de Dumitra TSnflsescu.

din

de 
de 

©a-

JREȘTI-FARUL CONSTANȚA 19-15, LA RUGBY
ă-am!ază, 
dâ exco-

.
r dă din 
disputată

Dl- 
. Echipa 

urmă-
eu 1«—15 

care a

un

rești 
la

•L.), 
lorea 
i eu-

o 
cu- 
na- 

ntru 
lu-

frăti- 
sului 

în 
ovici
Pan-

(Borș — 
l eon

ii Ul
ii Intîi 

U. la 
Părăs
it apă- 
format

Apoi, 
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TINERETUL TREBUIE SĂ RIDICE ȘTACHETA!
Cornel Drăgușin. care a 

antrenor fede- 
de loturile 
acțiunii de

fost pentru dv._ 
ral care răspunde 
de tineret, seopul 
marți ?

— In primul rind 
repunem in circuit____ ____
dienilor". după apreciata ei e- 
volutie in turneul internatio
nal de la Cochin. Apoi, ne-am 
gindit la o nouă inventariere 
a rezervorului de tineret la 
ora actuală si la o nouă selec
ție pentru completarea postu
rilor deficitare ale reprezenta
tivei de tineret, care participă 
la preliminariile C.E.

— Care sint aceste posturi ?
— înaintașul central, funda

șii laterali si un mijlocaș poli
valent.

— Cum apreciati meciul din
tre lotul de tineret și selecțio
nata care a fost in India ?

— Un joc afectat. firește, 
de numeroasele absențe, dato
rate accidentărilor sau reține
rii unor jucători pentru res
tanta de la Iași. Meciul In sine 
nu s-a ridicat la un nivel de
osebit. Selecționata care a fost 
tn India a jucat din ambiție o 
repriză, cînd a si condus si a 
arătat unele lucruri frumoase. 
Dar. neavînd meciuri In pi
cioare la cluburile lor. „indie
nii" au dispărut după pauză, 
cind plusul de experiență al 
lotului mare de tineret a decis.

— Ce v-a deranjat cei mai 
mult in jocul de marți 7

— Ritmul de joc. modest si 
gîndirea in joc. Mai ales la 
echipa mare. S-a jucat mult 
sub ritmul vîrstei celor 
teren...

— Si ce v-a plăcut ?
— Ambiția celor mai 

Dorința lor de afirmare, 
calitate !

— Dintre jucători, ați remar
cat pe eineva ?

— De la „indieni" mi-a plă- 
vîrf

am vrut să 
„echipa Ln-

din

tineri. 
E o

care bat la porțile divizionare
lor „A*. Noi la lotul de tine
ret. avem o situație Ingrată. 
Mai exact, o arie de selecție 
redusă, iar dintre titularii noș
tri unii sînt rezerve eterne la 
cluburile lor. Bucuria este cînd 
reușim să titularizăm 
reprezentant al lotului 
ret si la formația de 
unde provine. Ultimul 
ieșeanul Dohot care i 
rezervă la turneul din 
deci rezervă la echipa 
de tineret, si acum a 
titular la

— Am 
neata ați 
loturi de 
eșec de proporții. 1—4. cu Ce
hoslovacia, la Iași, o lecție 
pentru toti. „Testul tinereții" 
de marți după-amiază nu cred 
eă v-a descreții prea mult frun
tea... Problema este, acum, ce 
facem cu tineretul ?

— E o problemă care nu o 
putem rezolva decit Împreună 
cu antrenorii de la cluburi si 
cu conducătorii unor echipe. 
Pregătirea si folosirea tinerilor 
trebuie făcute cu mai multă 
seriozitate, cu mai mult curaj. 
Vom Încerca să vedem ce vom 
selecta pentru „tineret" din 
echipa U.E.F.A.. care a termi
nat junioratul, să verificăm 
tn continuare pe cei care s-au 
remarcat la „indieni", să dăm 
si pe mai departe credit tineri
lor care se impun, tn „A" sau 
în „B“. si să alcătuim un lot 
de tineret bun. care să fie cu 
adevărat o anticameră a lotu
lui „A". Convocarea lui Movilă 
tn selecționata divizionară care 
s-a deplasat in Iugoslavia, ca 
să mă opresc la ultimul e- 
xemplu. trebuie să reprezinte 
un stimul pentru multi.

cite un 
de tine
dub de 
caz este 
a plecat 

i India.
a doua 
devenit 

Iași.Politehnica
auzit eă marți dimi- 
urmărit cu cele două 
tineret filmul acelui

Mircea M. 1ONESCU

SELECȚIONABILIl PENTRU 
STOCKHOLM VOR SUSȚINE 

OH JOC-TEST LA KOBLENZ
In cursul dimineții de as

tăzi. grupul internaționalilor 
craioveni pleacă pe calea ae- 
rului spre Sarajevo, unde ur
mează să facă joncțiunea cu 
selectionabilii care vor com
pleta lotul pentru meciul cu 

Sarajevo, lotul 
Frankfurt pș 
se va deplasa 

spre Koblenz, 
va urma un 

va

Suedia. De la 
va pleca spre 
Main, de unde 
cu autocarul 
(R.F.G.), unde _____
program de pregătire si 
susține un meci amical cu se
lecționata orașului.

După încheierea pregătirilor. 
..tricolorii" îșl vor continua 
drumul spre Stockholm. in 
vederea partidei de la 9 iunie, 
cu Suedia, tn cadrul Campio
natului european.

La Bistrița $1 Ndsfiud

AZI, PRIMELE MECIURI
ALE TURNEULUI FINAL

DE JUNIORI
Cine va ctștiga campionatul 

republican de juniori, ediția 
1982—1983 ? Iată o Întrebare 
la care vom primi răspuns a- 
bia peste două săptămlni. cînd 
se va disputa finala întrecerii, 
Pină atunci. începind de as
tăzi. la Bistrița sl la Năsăud. 
sînt programate meciurile tur
neului care vor desemna pe 
cele două finaliste. Astăzi, da 
la ora 16,30. vor avea loc pri
mele meciuri, mîine cele ale 
etapei a doua, iar duminică 
ultimele. Iată si cele opt echi
pe calificate : S.C. Bacău. F.C. 
Constanta, Electroaparataj,
C.s.s. Craiova, C.S.Ș. Reșița, 
C.S.S. Oradea, Corvinul Hu
nedoara si Chimica Tîrnăveni.

Balonul a plecat din mina lui Marghescu (tn planul secund 
I. Constantin). Constănțeanul Pllotschi — dublat de Lungu — se 

repliază... Foto : Dragoș NEAGU
cu siguranță sporită : 9—0. Pen
tru ca în finalul reprizei CHI- 
RICENCU să pătrundă dezinvolt 
în eseu : 13—0.

Cu totul alta a fost Istoria 
după pauză ! Dinamo a făcut un 
joc „de așteptare", în vreme ee 
constănțenii au " 
chipă (cu unele 
rea pe teren), 
multe momente, 
roase, în cîteva

Și, dacă ■ incisiva acțiune

părut o 41tâ e- 
rocade in așeza- 
dezlăntuitâ tn 
cit atacuri vigu- 
rinduri ca la...

carte. . . ___ ______ __ ___
a Iul Giuglea, din min. 48, nu 
s-a fructificat (C. Vasile a pre
ferat pasa la interior, deși avea 
doi oameni liberi In dreapta), un 
minut mal tîrziu VARGA a tre
cut ca prin zid in eseu, trans-

Foto : Dragoș NEAGU
format de V. ION : 13—6. Altă 
fază frumoasă In min. 54, cu 
greu stopată de dinamovisti, 
marcind in schimb V. ION din 
lovitură de pedeapsă, min. 60 : 
13—9. A urmat o revenire a cam
pionilor, concretizată de dropul 
lui PETRE (min. 74 : 16—9), dar 
și replica promptă a oaspeților, 
cu intercepție Bczușeu «1 pase 

^pină la PLLOTSC.UI — eseu In 
min. 75. transformat de V. ION : 
16—15. Final tensionant, cu o lo
vitură de pedeapsă (decizie dis
cutabilă. ca Si alte cîteva ale 
arbitrului C. Udrea) transformată 
cu slguratnă de I CONSTANnN. 
tn min. 78: 19—15 pentru Dinamo.

Geo RAEȚCHI

Posibilități multiple de frumoase satisfacții I

7 EXTRAGERI IN 2 FAZE CU UN TOTAL DE 66 NU
MERE.

Oricine joacă poate obține :

9 AUTOTURISME „Dacia 1300
9 MARI SUME DE BANI 
O EXCURSII PESTE HOTARE

I
I
I
I
I
i
I

I 
I
I
I
I
I

cut mobilitatea acestui 
impetuos. Cojocaru. S-a mișcat 
bine și Sertov. Bolba a cores
puns pe postul de mijlocaș. 
Un fundaș tenace mi s-a pă
rut Epure, de la C.S. Boto
șani. Dumitreasa a arătat lu
cruri bune, chiar dacă a evo
luat pe un post nou. cel de 
fundaș central de marcaj. De 
la lotul de tineret i-as remar
ca pe Minea. Mănăilă si V. 
Radu. Iar dintre jucătorii noi 
convocati. o bună impresie 
mi-au lăsat-o Tătăran sl Văi- 
dean. Insă, repet, jocul. In ge
neral. a fost modest, semn eă 
remarcările mele nu sint decit 
o invitație la ridicarea șta
chetei.

— Pentru aceasta, se impu
ne ea „indienii" să fie in pri
mul rind folosiți la echipele . 
lor de club !

— E absolut obligatoriu să 
credem mai mult în tinerii

ȘTIRI...
F.C. BAIA MARE — M.T.K 

MATESZALKA (UNGARIA) 
5—2 (1—1). Meciul s-a dispu
tat marți si a constituit un 
prilej de pregătire si verificare 
a potențialului echipei înain
tea importantului joc de dumi
nică. de la Arad (cu Rapid) 
Golurile echipei băimărene au 
fost marcate de Roznai (min 
14). Sabău (min. 52. 64) si D. 
Moldovan (57. 68). (Andrei Cri- 
«an — coresp.).

SIMBĂTĂ. LA BRASOV, pe 
Stadionul Tineretului, cu înce
pere de la ora 17,30. un intere
sant meci amical: F.C.M. — 
Dinamo București, la ora 15.30. 
într-o partidă de old-boys, a 
aducerilor aminte. Steagul roșu 
— Tractorul.

Biletele de 25 de Iei varianta au drept de 
re la toate extiagerile !

ULTIMA ZI DE PROCURARE A BILETELOR : simbătă 4 iunie 1983

După ultima jestanță In Divizia „A“

DINAMO

IN
TREI PUNCTE AVANS

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI"

1. DINAMO 30 16 12 2 57-23 44
2. Universitatea Craiova 30 19 5 6 57-20 43
3. Sportul studențesc 30 16 < 6 41-23 40
4. F. G Argeș 30 16 5 9 45-29 37
5- Steaua 30 11 10 9 41-36 32
6. Corvinul Hunedoara 30 11 8 11 39-32 30
7. F. C. Olt 30 12 5 13 41-30 29
8. A.S.A. Tg. Mureș 30 11 7 12 33-33 29
9. Politehnica lași 30 9 10 11 30-33 28

10. S. C. Bacău 30 11 6 13 34-39 28
11. F. C. Bihor 30 10 8 12 50-55 28
12. C. S. Tîrgoviște 30 9 10 11 32-38 28
13. Jiul Petroșani 30 10 8 12 29-41 28
14. Chimia Rm. Vîlcea 30 10 7 13 28-35 27
15. F.C.M. Brașov 30 9 7 14 31-35 25
16. Petrolul Ploiești 30 11 3 16 29-52 25
17. „Poli" Timișoara 30 8 5 17 31-56 21
18. F. G Constanta 30 6 6 18 28-56 18

Ieri s-a disputat și ultima 
restantă a Diviziei „A". al că
rei rezultat avea implicații a- 
supra ambilor poli ai clasa
mentului. „Remiza" înregistra
tă de Universitatea Craiova 
menține cota interesului pri
vind lupta pentru titlul de 
campioană. Acum, situația ce
lor două pretendente în „cla
samentul adevărului" este ur
mătoarea: Dinamo +14, iar
Universitatea +1L Deci un a- 
vantaj de TREI puncte pen
tru dinamovisti înaintea ulti-

patru etape ale campio-melor 
natului. Cine cu cine mai are 
de jucat în acest final atît de 
pasionant?

DINAMO (44 de puncte): cu 
C.S. Tîrgoviște (tn deplasare), 
cu Universitatea Craiova (aca
să), cu S.C. Bacău “ ‘
sare) și cu F. C.
(acasă);

UNIVERSITATEA
puncte): cu Jiul (în deplasa
re). cu Dinamo (tn deplasare), 
cu Steaua (acasă) si cu C.S. 
Tîrgoviște (în deplasare).

(în depla- 
Constanța

(43 de

AD'II^ISTRATIA Dt STAI LOTO PRONOSPORT INTORNEALA

TRAGERE EXCEPȚIONALA

5 IUNIE 1983

participa-
ClȘTIG URILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO 

DIN' 22 MAI 1983

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA SPECIALA PRO- 
NOEXPRES-OLIMPIC DIN 

IUNIE 1983
FAZA I : extragerea I : 36 32 
12 20 39 4 ; extragerea a Il-a : 
35 14 24 13 31 23.

FAZA a n-a : extragerea a 
IlI-a : 39 21 40 13 28 ; extra
gerea a IV-a : 11 30 26 19 31.

FAZA a in-a : extragerea a
V-a : 13 31 43 18 36 22 24 8 ; 
extragerea a Vl-a : 2 40 28 25

FOND 3TOTAL DE ClȘTI-
GURI : 2.115.988 lei. din care 
412.534 lei. report la categoria

i

o excursie de 2 locuri în R.P. 
Ungară sau R.S. Cehoslovacă și 
diferența în numerar și 6 va
riante 25% a 8.506 lei; cat. 3: 5 
variante 100% a 8.267 lei, sau la 
alegere o excursie de 1 loc tn 
R.P. Ungară sau R.S. Cehoslovaca 
și diferența ta numerar și 33 va
riante 25% a 2.067 lei; cat. 4: 
58.50 variante a 1.873 lei; cat. 5: 
171 a 641 lei; cat. 6: 266 a 412 lei; 
cat. 7: 456,50 a 200 lei; ' ‘
3.008.50 a 100 lei.

faza a n-a: cat. A: 2 varian
te 25% a 30.336 lei; cat. B: 1 va
riantă 100% a 20.224 lei, sau la 
alegere o excursie de 1 loc în 
R.P. Ungară sau R.S. Cehoslova
că și diferența ta numerar și 8 
variante 25% a 5.056 lei; cat. “ 
7 variante 100% a 2.789 lei și 
variante 25% a 697 lei; cat.

7: cat. 8:

faza I: cat. 1: 2 variante 25% 
50.000 lei; cat. 2: 2 variante 

100% a 34.025 Iei, sau la alegere,

C:
59 

D:
71.50 3 849 lei; cat. E: 853 a
100 lei.

Cîstieurile de 50.000 lei de la
Faza T. categ. 1, au fost obți-
nute de Maior Estera din Odor-
heiui-Secuiesc. jud. Harghita ?iPetrescu Ștefan din București.



Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU, 

in județul Timiș

De miine, o atractivă competiție internațională

(Urmare din pag. 1)

bătorește, are loc ceremonia 
sosirii.

După datina strămoșească, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sint invitați să guste din pli
nea ospitalității, din ploștile 
CU Vin.

Miile de timișoreni, care au 
venit la aeroport, aplaudă 
cu însuflețire, scandează eu în
flăcărare ..Ceaușescu in Banat, 
oaspetele nostru drag !“,
„Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul!*, 
„Ceaușescu — România, stima 

noastră și m i n d r i a !“, 
„Ceaușescu — Pace !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund cu prietenie aclama
țiilor mulțimii.

Se află pe aeroport un mare 
număr de pionieri și șoimi ai 
patriei care fac. Ia rindul lor, 
o primire impresionantă to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. Ei 
tin să exprime astfel, direct 
și cald, prin versuri și cîntece 
vibrante, in această zi sărbă
torească de 1 Iunie, Ziua in-» 
ternatională a copilului. cele 
mai adinei mulțumiri pentru 
grija părintească cu care, in 
România socialistă, le este 
vegheată copilăria, pentru mi
nunatele condiții de învățătură 
și viată create.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu ii 
îmbrățișează cu căldură si dra
goste pe copii.

Iu ovațiile celor aflati pe 
aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu urcă la bordul eli
copterului prezidențial, îndrep- 
timlu-se spre comuna Liebling.

Dialogul de lucru a! secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, eu 
oamenii muncii din județul 
Timiș a ineeput Ia Ferma de 
seleejie a întreprinderi* agri
cole de stat Liebling și a con
tinuat la C.A.P. din comuna 
Topolovătu Mare.

La ora prînzului, după vizita 
efectuată in unități agricole ale 
județului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit în munici
piul Timișoara.

în continuare, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat în
treprinderea „Electromotor".

TELEX & TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
alpinism • O expediție po

loneză, formată din 12 alpiniști, 
a urcat pe virful muntelui Dhau
lagiri (8167 m), pe fața de nord, 
propice avalanșelor, se anunță 
din capitala Nepalului, Katman- 
dou.

CICLISM • tn turul Angliei, 
etapa a zecea (Huddersfield — 
Huli, 161,7 km) a fost ciștigată 
de englezul Malcolm Elliott 
3.53:12, la sprint, In fața Iul

AL PATRULEA CAMFIDNAT 
MONDIAL DE JUNIORI

Astăzi încep in Mexic între
cerile celui de al rv-lea cam
pionat mondial de juniori, cu 
participarea a 16 echipe repre
zentative din toate continentele. 
In cadrul primei faze (2—» Iu
nie) se va juca în grupe, com
ponența lor fiind următoarea : 
GRUPA A : Mexic, Australia, 
Coreea de Sud, Scoția, GRUPA 
B : Polonia, Coasta de Fildes. 
Uruguay, S.U.A., grupa c : 
R.P. Chineză. Argentina, Ceho
slovacia, Austria, GRUPA D : 
U.R.S.S., Nigeria, Olanda, Bra
zilia. Partidele vor avea 'oc la 
Ciudad de Mexico, Puebla. To
luca. Guadalajara, Monterrey. 
I.eon șl Irapuato. Sferturile de 
finală se vor desfășura la 11 șl 
12 iunie, semifinalele la 15 sl 16 
iunie, iar finalele, locurile 3—4 
Și 1—2. la 19 Iunie, la Guadala
jara șl. respectiv, la Ciudad de 
Mexico.

MECIURI AMICALE
luxemburg. In localitate a 

avut loc medul amical dintre e- 
chlpele Franței șl Belgiei care 
s-a încheiat la egalitate 1—1 

Catedra de construcții hidroteh
nice și îmbunătățiri funciare 
din cadrul Institutului politeh
nic Traian Vuia și Expoziția 
realizărilor economiei timișo
rene.

*
Miercuri după-amiază a avut 

loc • impresionantă intilnire a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
cu cei mai mici locuitori al 
Timișoarei. Acest moment de 
Înaltă vibrație, de puternică e- 
mcție s-a desfășurat in centrul 
crasului unde se aflau mii de 
copii- Ei au Intimpinat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
pc tovarășa Elena Ceaușescu cu 
floii, cu surisul gingaș și exu
beranta specifică vîrstei, cu 
toată căldura inimii. Glasurile 
cristaline pronunțau cuvintele 
atit de scumpe tineretului, în
tregii noastre nafiuni : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
• Ceaușescu — Pace !“. In 
semn de adîncă recunoștință 
pentru viața fericită pe care o 
trăiesc, pentru minunatele con
diții ce lc-au fost create spre 
a învăța și a se forma, parti
cipanta la această insufletită 
iotilnire au scandat cu nestăvi
lită bucurie „Ceaușescu — 
România ocrotesc copilăria".

In încheierea acestei sponta
ne manifestări, cuceritoare prin 
sinceritatea și gingășia ei, prin 
frumusețea gîndurilor rostite, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
adresat un Mesaj de pace tutu
ror copiilor patriei, întregului 
nostru tineret, tuturor copiilor 
lumii, cu prilejul Zilei de 1 Iunie.

Cuvintele conducătorului iu
bit al partidului și statului au 
fost primite cu intensă bucurie 
și satisfacție, fiind subliniate 
cu puternice și • îndelungi a- 
piauze. Urările și îndemnurile 
generoase cuprinse în Mesajul 
conducătorului partidului și 
stalului nostru vor însufleți și 
călăuzi tineretul patriei în 
munca pe care o depune stă
ruitor pentru a deveni construc
tor de nădejde al socialismului 
și comunismului în România.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu in jude
țul Timiș continuă.

Klasa (Cehoslovacia), Yates (An
glia), Becker (R.F.G.) șl Zak- 
rzewskl (Polonia). Este a cincea 
etapă ctștigată de EUiott. Lider 
se menține în continuare irlan
dezul Klmmage 34.10:27 • A
27-a ediție a cursei de 24 de 
ore din Central Park de la New 
York a revenit Iul John Howard, 
din San Diego. EI a parcurs 514 
mile (837.13 km) cu care a co
rectat recordul britanicului Bon 
Cromack («13,91 km. din 1959).

Gnu
(1—1). Au asistat circa 6000 de 
spectatori 1 Golurile au fost mar
cate de : Six (min. 11) pentru 
Franța șl Voordeckers (min. 13) 
pentru Belgia. Au jucat forma
țiile : Franța : Tempel — Thou- 
venel. Le Roux, Battiston. Amo
ros — Lemoult. Fernandez. Gen- 
ghinl (Vercruysse min. 85) 
Toure—Soled (Stopyra min. 63) 
Six (Zenier min. 63); Belgia: Mu- 
naron — Gerets. L. Mlllecamps 
Meeuws. De Wolf — Vercaute- 
ren. Van der Elst. Vandersmis- 
sen, Coeck — Van der Linder 
(Clijsters min. 60). Voordeckers.

MtlNCHEN. Pe stadionul olim
pic (78 000 spectatori) a avut loc 
partida dintre Bayern sl .Res
tul lumii" mareînd retragere-- 
lul Paul Breitner din activitate» 
oompetițională Echipa mondial’ 
a învins cu 3—2 (1—1). Au mar
cat : Littbarskl (min. 2S>
Schachner (min. 56) sl Breitn»- 
(min. 85 din 11 m). resneefv
Beckenbauer (min 27. autogov 
șl Grobe (min. 75). ..Restul lu- 
mll“ a utilizat formația • Schu
macher — Leandro. K.H. Fdrster

„CUPA CARPATI“
Bucureștiul găzduiește a 

doua competiție internațională 
de polo în acest sezon. După 
întrecerea pentru seniori, do
tată cu „Cupa României", este 
acum rîndul unui turneu pen
tru speranțele sportului cu 
mingea pe apă. La „Cupa Car- 
pați", care se desfășoară de 
vineri pînă duminică, vor par
ticipa sase echipe naționale de 
juniori. Pe lingă formația 
României, vicecampioană eu
ropeană. în bazinul Dinamo 
vor evolua selecționatele Uniu
nii Sovietice, Ungariei, Bulga
riei, Cehoslovaciei și Poloniei, 
competiția anunțindu-se de 
real interes. Ea va fi urmărită 
mai ales in perspectiva Cam
pionatului european de juniori. 
Turcia (6—12 iulie), cu excep
ția Poloniei celelalte partici
pante ale „Cupei Carpati" alini-

GIMNASTELE

ROMÂNCE

PRIMITE

CU INTERES

ÎN BRAZILIA
. Gimnastele din loturile univer

sitar fi olimpic ale tarii noastre 
care efectuează un turneu de pre
gătire și de concursuri de veri
ficare in Brazilia se află, de 
duminică, la Rio de Janeiro. 
Antrenoarea federală Maria Si- 
mionescu ne-a comunicat la te
lefon că gimnastele noastre au 
fost primite cu multă căldură fi 
se află in centrul atenției ziare
lor fi posturilor de televiziune 
braziliene. Nadia Comăneci, Eco- 
terina Szabo, Lavinia Agache fi 
colegele lor vor susține primele 
concursuri de verificare ki tio 
do Janeiro fi apoi la Sao Paulo 
fi Porto Alegre. Gazdele au pro
gramat primul concurs sîmbătă 
seară la cunoscuta arenă Maro
cana, in compania echipei repre
zentative a Braziliei. Pînă atunci, 
sportivele românce se pregătesc 
în condiții foarte bune, efectuînd 
cite două antrenamente pe xi.

C. ȚÎRLOIU 
ÎNVINGĂTOR

(Urmare din pag. 1)

antrenor, T. CoIdea) a avut 
o comportare deosebită, el 
cîștigmd proba de pistol li
ber cu 568 p, record 
national de seniori. Printre în
vinși : U. Potteck (R.D.G.), Pa- 
lokangas (Finlanda), Sumato- 
hin (U.R.S.S.), L. Diakov (Bul
garia). La pistol viteză. C. Ion 
s-a clasat pe locul 3. cu 596 p 
(învingător : W. Bayer. R.F.G.. 
cu 597 p). iar la pistol standard. 
Ana Ciobanu, pe locul 4, cu 
582 p (ciștigătoare: W. Weissen
berg, R.F.G.. cu 584 p). Dintre 
celelalte rezultate ale tintașilor 
noștri : Daniela Toader : 573 p. 
La pușcă standard. 3X20 f. locul 
9. nou rec. nat. de junioare și 
387 p. la pușcă 10 m. locul 14. 
de asemenea nou rec. de ju
nioare ; Eva Olah ; 597 p. la 
pușcă standard. 60 f.c.. locul 7; 
Dorina Guler, 579 p. locul 9 și 
Elena Maeovei, 578 p. locul 15. 
la pistol standard.

Beckenbauer (Breitner, in prima 
repriză a jucat la Bayern). Ju
nior — Pezzey, EdiMo. Zlco — 
Littbarskl. Kemnes (Hrubesch) 
Schachne»

CAMPIONATUL 
INTERBRITANIC

BELFAST. Marți seara. 8000 de 
spectatori au asistat la o mare 
surpriză : echipa Irlandei de 
Nord a fost Întrecută, pe teren 
propriu, de Tara Galilor cu 1—0 
(O—01 ! Este prima înfilngere a- 
casă. după patru ant a echipei 
nord-lrlandeze. Unicul gol a fost 
înscris de G. Davies în min 64

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE TINERET

COPENHAGA. T- idruJ pru
nei a UT-a Danemarca — Unga
ria 2—1 (0—1). Au marcat : Erik 
sen (min. 58) si Friman (min 
85. din 11 m) resn-ectiv Cscn- 
eracF <min. 37)

PARIS. în eruna a TT-a Fin
landa — U.R.S.S. 0—1 (0—0) prin 
golul înscris de Mihailisnienko 
(min. 85).

LA POLO - JUNiORI, LA BUCUREȘTI
* V

indu-se la această întrecere 
continentală (România si Bul
garia fac parte din aceeași 
grupă). însuși faptul că dele- 
fatul oficial la București va fi 
iugoslavul Ante Lambada, pre
ședintele F.I.N.A.. reflectă a- 
tentia ce se acordă turneului 
internațional care începe mîine.

Reprezentativa noastră s-a 
pregătit cu multă atenție pen
tru competiție, antrenorii Va
lentin Medinau si Eugen Geor
gescu, împreună cu sportivii 
Zaharia. Ghițâ. Lisac, Vamoș, 
Ragea, Kis, Onea si ceilalți ti
neri jucători vizînd o compor
tare dătătoare de speranțe 
pentru C.E.

• A doua selecționată a 
..speranțelor" poloului nostru, 
echipa juniorilor mici (16 ani), 
ne-a adus satisfacția câștigării 
primului turneu international

ROLAND GARROS ÎNAINTEA SEMIFINALELOR...
PARIS, 1. — Două partide-șoc 

au creat adevărate senzații marți 
și miercuri în campionatele in
ternaționale de tenis ale Franței, 
la Roland Garros. După ce marți 
a ieșit din cursă cehoslovacul 
Ivan Lendl (favorit nr. 3), învins 
cu 6—7, 2—6, 7—5, 0—6 de cam
pionul francez Yannick Noah 
(nr. 6), în sferturi de finală, 
miercuri, „victimă** a fost favori
tul nr. 2, americanul John McEn
roe, care a cedat laureatului e- 
diției trecute, suedezul Mats Wi- 
lander (nr. 5). Curios, au fost 
tot patru seturi și ultimul decis 
la zero: 1—6, 6—2, 6—4, 6—0 I

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET
Nzntes. în urma incidentelor 

petrecute la Limoges. după 
încheierea meciului dintre Ita
lia și Iugoslavia (o altercație In 
toată regula I), FIBA a decis, 
intre altele, suspendarea pen
tru o etapă a antrenorului ita
lian Sandro Gamba și a jucă
torului iugoslav Dragan Kica- 
novici. Masorul „squadrei azzu- 
rra“ și baschetbalistul iugo
slav Goran Orbovici au fost 
insă suspendați pînă la încheie
rea competiției.

Programul turneului final, 
locurile 1—4 : miercuri : Italia 
— Olanda (rezultatul nu ne-a 
parvenit pînă la închiderea edi
ției). joi : Spania — U.R.S.S., 
vineri : echipele învinse din 
meciurile anterioare joacă pen
tru locurile 3—4. sîmbătă : e- 
chipele învingătoare în meciu
rile de miercuri și joi țoacă 
pentru locurile 1—2.

• Jucătorul iugoslav Dragan 
Klcanovici a primit cupa ca-

SELECȚIONATA
(Urmare din pag 1)

rea, îl recepționează Munleanu 
II, dar acesta se „bilbîie" și, 
din piciorul lui mingea se duce 
in propria poartă ! Impulsio
nau de gol, jucătorii iugoslavi 
creează in continuare două 
faze fierbinți la poarta noas
tră. La prima intervine salva
tor Iorgulescu (șut Mante), la 
a doua — Moraru (șut Halilo- 
vici), dar Coraș (min. 80), 
scăptat pe contraatac, are # o 
mare ocazie de a egala, insă 
mingea ocolește poarta. Jocul 
se încheie cu o lovitură 
expediată de Kranjcar pe 
lingă poartă, după ce îl 
driblase pe Klein.

Arbitrul Siegfried Kirschen

IEȘENII AU PIERDUT UN PUNCT..
(Urmare din pag 1) 

la rugby instalîndu-se minute 
in șir in jumătatea de teren 
craioveană. In această perioa
dă a jocului. Ștefănescu a fost 
adeseori omul care a rezistat 
singur în fata frontului ofen
siv ieșean căpitanul care reu
șea sâ oprească scufundarea 
..navei" sale. Cu toate aces
te» gazdele deschid scorul la 
n acțiune foarte frumoasă a 
lui Ciocirlan, BURDUJAN (alt 
t<năr foarte talentat) șutind 
snlendid în min. 59 fără ca 
Lung să apuce să schițeze 
vreun gest în min. 75 gaz
dele sint la un pas de 2—0. 
Cioacă încheind o pătrundere 

la care a participat. Pe mar-, 
ginea competiției de la Kjrjali, 
urmărită de cîte 2—3 000 de 
spectatori la fiecare reuniune, 
antrenorul Gheorghe Zamfi- 
rescu (care a fost secondat de 
Alexandru Bădiță) ne-a spus : 
„Foarte tinerii jucători- români 
au avut o comportare la înăl
țime, respectind intru totul in
dicațiile tactice. demonstrind 
reale calități fizice și tehnice. 
Participarea lor în campiona
tul Diviziei „A" — sub culo
rile C.N.A.S.E. — începe să 
dea roade. Cei mai buni ju
cători s-au dovedit Tufan. gol- 
geterul. Nuțu. Fruth, Geantă, 
Zaharia, și ceilalți (Dima. 
Geambașu, Grancerof, Balanov, 
Chiru. Popa. Nită. Rațiu) adu- 
cîndu-și contribuția la una sau 
alta din cele cinci victorii. Aș
teptăm cu încredere apropiatul 
Turneu Prietenia!".

Ultima partidă din „sferturi* 
s-a întrerupt din cauza ploii, în 
momentul în care argentinianul 
Guillermo Vilas (nr. 4) era con
dus cu 6—2, 1—3 de spaniolul 
Jose Higueras (nr. 8). în semi
finale, învingătorul urmează să 
întîlnească pe Wilander, în timp 
ce Noah va juca împotriva com
patriotul său Roger Vasselin.

Au continuat întflnirile din ca
drul probelor de dublu. In optimi 
de finală, la mixt, perechea Lu
cia Romanov — Florin Segărcea- 
nu a fost învinsă cu 3—6, 6—3, 
1—6 de cuplul american L. Allen 
— C. Strode.

re-1 răsplătește pe cel mai oun 
baschetbalist european al anu
lui 1982. Este al doilea an con
secutiv că acest trofeu i-a fost 
decernat lui Kicanovici.

TURUL ITALIEI
Caravana celui de-al 66-lea 

Tur ciclist al Italiei a avut 
miercuri zi de odihnă la Vi
cenza.

înaintea ultimelor patru eta
pe (două de munte, joi și vi
neri. și două de plat, ultima 
contracronometru individual 
pe 40 km de la Gorizia la U- 
dine. duminică) în clasamentul 
general conduce campionul 
mondial Giuseppe Saraonni 
(Italia), urmat de Roberto Vi- 
sentini (Italia) la 2:25. Lucien 
van Impe (Belgia) la 3:09. Al
berto Fernandez (Spania) la 
3:34, Silvano Contini (Italia) 
la 4:10 etc.

DIVIZIONARA
(R.D. Germană) a condus bine-

IUGOSLAVIA : Svilar (min.
33 Ivkovici) — Jesici (min. 46 
Bosniak), Bogdan (min. 46 
Milianovici), KAPETANOVICI, 
PERUZOVICI — Hadzibeghici, 
Sliskovici (min. 30 B. ȚVET- 
KOVICI), Mlinarici (min. 46 
Manțe) — Șeskici (min. 30 
Kranjcar), ȘUȘICI, Halilovid 
(min. 72 Z. Tvetkovici).

ROMANIA : MORARU — 
Rednic, Iorgulescu (min- 7# 
Stancu), ANDONE, Munteanu 
II (min. 72 Bogdan) — Augus
tin, Mulțescu (min. 70 Movilă), 
BOLONI. Klein (min. 81 Io- 
van) — CORAȘ (min. 81 Ga
bor), Văetuș.

ae mare spectacol printr-un 
șut In bara transversală. Și 
cind nimeni nu se mai aștepta, 
in min. 87, Craiova egalează 
printr-o bombă necruțătoare a 
lui ADRIAN POPESCU care 
sancționează prompt o bilbiia- 
Iă a apărării ieșenilor care-sl 
savurau prematur victoria.

Sosiți abia în ziua jocului, 
la ora 12. cu avionul craiove- 
nii au acuzat din plin obosea
la pe care o acumulează de 
luni de zile. Pe teren au fă
cut tot ce au putut, obtinînd 
în final un punct care le răs
plătește abnegația vioara .în- 
tîi a jocului fiind însă echipa 
ieșeană, care a evoluat în acest 
meci foarte bine.
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