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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A INAUGURAT 

CANALUL DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ

26 mai 1984, ora 8,47. Un moment istoric : tovarășul Nicolae Ceaușescu toie panglica inaugurală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inaugurat oficial, simbătă, 26 
mai. Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, grandioasă construcție, 
dovadă grăitoare a geniului 
creator, a capacității de gîndi- 
re și faptă ale poporului 
român, pagină memorabilă in
crustată cu litere de aur în 
cronica edificării socialiste a 
patriei.

La festivitatea de inaugura
re, împreună cu conducătorul 
partidului și statului, au par
ticipat tovarășa Elena Ceaușescu. 
tovarășii Constantin Dăscăles- 
cu, Iosif Banc, Emil Bobu. Li
na Ciobanu, Ion Coman. Ni
colae Constantin, Ion Dincă. 
Ludovic Fazekas. Alexandrina 
Găinușe, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu. Constantin Olteanu. 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pa
nă, Dumitru Popescu. Gheor
ghe Rădulescu. Ilie Verdet.

Ștefan Andrei, Ștefan Birlea. 
Miu Dobrescu. Marin Enache, 
Mihai Gere, Suzana Gâdea. 
Ana Mureșan. Ion Radu. Ion 
Stoian, loan Totu, Ion Ursu, 
Richard Winter, Nicu Ceaușescu, 
Silviu Curticeanu, Constan
tin Radu. Gheorghe Stoica și 
loan Avram. Ion M. Nicolae. 
viceprim-miniștri ai guvernu
lui.

Finalizarea acestei monu
mentale lucrări, încadrată de 
aura evenimentelor de excep

ție, are toe in atmosfera da 
puternică emulație tn care t*r* 
intreagă se pregătește să ani
verseze împlinirea a 40 de ani 
de la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascis
tă și antiimperlaîistă, să ta- 
timpine eel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român.

îmbracă astfel formă defini
tivă unul din cele mai îndrăz
nețe proiecte românești, capitol 
eroic al epocii de puternică în
florire socialistă — „Epoca 
Ceaușescu**. înfăptuirea unei 
opere de e asemenea amploa
re, eu un atit de inalt grad de 
dificultate, a fost posibilă doar

MAREA ADUNARE POPULARĂ
DE LA

încheierea festivităților de 
inaugurare a Canalului Dunăre 
— Marea Neagră a fost marca
tă de marea adunare popu
lară desfășurată pe platoul din 
apropierea ecluzei de la 
Agigea.

La această entuziastă și im
presionantă manifestare au 
participat peste 150 000 de 
locuitori ai județului Constan
ta : muncitori. țărani. in
telectuali. oameni de toate 
virstele si profesiile. multi 
dintre ei participant! la gigan
tica încleștare cn relieful 
dobrogean. Aici. Ia poarta ce 
separă apele canalului de 
mare, ei l-au intimpinat pe se
cretarul general al partidului 
cu cele mai calde sentimente 
de dragoste, stimă si recunoș
tință. pe care întregul nostrn 
popor le nutrește pentru ctito
rul României moderne.

Aici, la țărmul mării, o mare 
de oameni ovaționează pentru 

ta condition dezvoltării impe
tuoase a economiei noastre 
naționale, ale prefacerilor în
noitoare cunoscute de societa
tea românească ta anii care M 
urmat eetai dea! EX-lea Con
gres ai partidului Este un 
adevăr profund, binecunoscut, 
că la baza deciziilor privind 
construcția Canalului Dunăre 
— Marea Neagră se află gln- 
direa cutezătoare a conducă
torului partidului și statului 
nostru, care, pornind de la 
cunoașterea temeinică a reali
tăților românești, a talentului 
și hărniciei poporului român, a

(Continuare In pag. 2-3)

AGIGEA
partid și secretarul său gene
ral, pentru patria noastră, pen
tru minunatul ei popor.

Deasupra tribunei oficiale 
se află portretul conducătoru
lui partidului si statului. Îm
preună cu 
care este 
„Trăiască 
Român, in 
rul său 
Nicolae

In uralele și ovațiile 
prezent! la această 
nantă 
Nicolae 
Elena Ceaușescu, 
varăsi din conducerea partidu
lui și statului urcă in tribuna 
oficială.

S-a intonat Imnul de 
Republieii Socialiste 
nia.

La Începutul adunării 
ve. ea si pe parcursul

o mare eșarfă pe 
inscrisă urarea : 

Partidul Comunist 
frunte cu secreta- 
general. tovarășul 

Ceaușescu !**
celor 

impresio- 
tovarășul 
tovarășa 

ceilalți to-

sărbătoare. 
Ceaușescu.

Stat al
Româ-

festi- 
desfă-

(Continuare tn pag 2-3)

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI 
PENTRU TURNEUL FINAL DIN FRANȚA

Sintbăiă, 2 0 tu fioremina, in primul joc dc verificare din Italia
FLORENȚA. 26 (prin tele

fon). Echipa națională a 
României și-a început a 
doua etapă de preeâtire. in 
Italia. Vineri, după sosire, fot
baliștii noștri s-au pregătit la 
Coverciano, centrul de pre
gătire al federației italiene, 
și a susținut simbătă un 
prim ioc de verificare. în com
pania cunoscutei echipe pe
ninsulare Fiorentina. Pe Stad’.o

S-A TRAS CORTINA PESTE EDIȚIA A 66-a A CAMPIONATULUI
FELICITĂRI CAMPIONILOR (Dinamo)

Șl CELORLALTE TREI REPREZENTANTE 
(Steaua, Universitatea Craiova

și Sportul studențesc) IN CUPELE EUROPENE!
O dată cu consumarea restanței de simbătă de la 

Tg. Mureș (A.S.A. — Dinamo), s-a tras cortina peste 
a 66-a ediție a Campionatului. Dinamo cucerește 
al 12-lea titlu de campioană, la capătul unei între
ceri care a pasionat prin sprintul final cu Steaua, 
un sprint care s-a decis de fapt în intîlnirea di
rectă de pe stadionul ,,23 August".

Dinamo are meritul de a fi cucerit acest al 12-lea 
titlu in anul competițional în care a mai susținut 
apt meciuri în Cupa campionilor europeni. Acest 
final victorios în campionat atrage atenția asupra 
posibilităților încă nevalorificate ale echipelor 
noastre.

Privind clasamentul, constatăm că Dinamo, prin 
golul înscris la Tg. Mureș, a depășit cu cîteva 
sutimi media onorabilă a celor două goluri de 
meci, fiind singura echipă în această situație.
Felicitări campionilor pentru succesul obținut ! Să 

le urăm, de asemenea campionilor, ca și celorlalte

internaționale la toamnă !

CLASAMENTUL FINAL AL DIVIZIEI „A"
1. DINAMO 34
2. Steaua 34

19 11 4
8
9

11

69-36
59-23
57-27
57-43

49
47
43
40

21
18
17

5
7
6

3.
4.

Univ. Craiova 34
Sportul stud. 34

5. F.C. Argeș 34 17 4 13 42-33 33
6. S.C. Bacău 34 15 5 14 36-47 35
7. F.C. Bihor 34 14 6 14 50-46 34
8. Politehnica lași 34 12 10 12 32-36 34
9. Chimia Rm. V. 34 14 6 14 40-50 34

10. F.C. Olt 34 11 11 12 38-27 33
11. Jiul 34 13 7 14 34-47 33
12. Corvinul 34 12 8 14 46-44 32
13. Rapid 34 10 11 13 30-34 31
14. A.S.A. Tg. Mureș 34 12 6 16 36-46 30
15. F.C. Baia Mare 34 12 6 16 40-59 30
16. Dunărea C.S.U. 34 9 10 15 32-41 28
17. Petrolul Ploiești 34 9 7 18 33-49 25
18. C.S. Tîrgoviște 34 5 6 23 27-70 16

trei echipe angajate în cupele europene. noi reușite

(Citiți in pag. 3 cronica ultimei partide a campio
natului.)

Comunale s-au aliniat urmă
toarele formații :

România : Lung — Rednic. 
Iorgulescu. Ștefănescu. Un- 
gureanu — Țicleanu. Biiloni, 
Klein. Hagi — Gabor. Cămă- 
taru.

Fiorentina : Landucci —
Feroni. Rossi. Passarel'.a. Con- 
trato — Oriali. Pecci. Viani — 
Bortolazzi. MoneUi. Pulici.

Pînă la pauză, echipa noas

tră a jucat bine, pe alocuri 
foarte bine, impunindu-se in 
fata valoroasei sale parte
nere. din a cărei formație eta
lon au lipsit doar portarul 
Galli si Massaro. reținuți la 
lotul Italiei. Scorul meciului 
a fost stabilit in această parte 
a jocului, prin cele două go- 

(Continuare in oao 2-31

S-a reluat campionatul de rugby

DINAMO Șl STEAUA- ÎNVINGĂTOARE IfRI- 
CONTINUĂ DUELUL PENTRU TITLU

Ieri, s-a reluat — după o lun
gă pauză — campionatul de 
rugby.

STEAUA — FARUL 3—6 
(0—0). Presupusul derby i.l e- 
tapei. asistat de cîteva mii de 
bucureșteni iubitori ai sportu
lui cu balonul oval, nu ș-a ri
dicat nici pe departe la nive
lul așteptat. Steaua, mai moti
vată (de disputa sa permanen
tă cu Dinamo) a dominat în 
general, dar pe fondul unei su
părătoare ineficacități. E drept 
că din ,.XV“-le de bază al 
militarilor a lipsit inspiratul 
.flanker** Rădulescu. ..omul de 
eseu**, dar această absentă ni 
se pare o scuză foarte... sub
țire. Fazele le-a făcut mai mult 
Alexandru care, prin inspirate 
lovituri de picior, a ținut jo
cul mai mult în terenul oaspe
ților. Tot in contul abilei „u- 
verturi** a bucureștenilor (care 
și-a dominat net vizaviul. Be- 
zușcu; se cuvine să mai tre
cem două șuturi care au nime
rit bara — lucru mai rar in
tr-un meci de rugby — (min. 20 
l.p. de la aproximativ 40 de 
metri, și min. 64. drop de la 
30 m). Buni au fost și cei doi 
fundași. Codoi, de la Steaua, 
și. mai ales. Gh. Florca. care 
și-a împins cu regularitate e- 
chipa înainte prin șuturi bine 
dirijate. dovedindu-ne încă o 
dată că locul său ar fi fost în 
teren. între ..tricolori** si in me
ciul cu Scotia. Despre jocul 

propriu-zis — modest in an
samblu — ar fi prea puține de 
spus. Poate doar că Steaua 
și-a arătat predilecția pentru 
jocul de percuție al înaintașilor, 
cel mai activ fiind din nou Cos- 
tică Florea, în timp ce Farul 
„a încercat marea cu degetul", 
folosind linia de treisferturi. ieri 
nu foarte inspirată, dar care 
are deschisă calea apelului, ata- 
cantli militari — permanent la 
limita ofsaidului — împiedicînd 
desfășurarea normală a oricărui 
atac. Singurele puncte ale me
ciului ti aparțin lui CODOI. 
care a reușit un drop în min. 
55, după o tușă jucată repede 
mai din spate, deși arbitrul de 
margine o ..fixase" in altă par
te I 7 Farul a beneficiat tn min. 
77 de șansa egalării : 1. p. — 
ratată de Bezușcu cu senină
tate. de la 28 de metri (1). 
după ce Dumitru fusese placat 
de David „pe șut", nu neapărat 
cu... întîrziere. cum a conside
rat arbitrul Paul Soare ooate 
în compensație...

STEAUA : Codoi — Fuicu
Vărzaru (min. 47 Suciu) David. 
Hodorcă — Alexandru Coman 
— Florea, Giucăl, Murariu —
L. Constantin. Tepurică (min. 70
M. Ionescu) — Cioarec Mun- 
teanu. D. Căinaru.

FARUL : Gh. Florea - Hol- 
ban. Lunga. C. Vasile V. Ion —

Dimitrie CALLIMACH1

(Continuare în oao 2-3)
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STEAUA - ÎNVINGĂTOARE 
ÎN „CUPA DE PRIMĂVARĂ'* EA HANDBAL 

28-26 cu H. C. Minaur Baia Mare
1 MECIUL

(Urmare din pag. 1) 

apreciat că stadiul înalt de 
dezvoltare Ia care au ajuns 
industria tării, întreaga eco
nomie face pe deplin posibilă 
realizarea acestei lucrări fără 
precedent. întreaga activitate 
de concepție și realizare a Ca
nalului Dunăre — Marea Nea
gră, cale navigabilă internă a 
României, creată exclusiv prin 
eforturile materiale și umane 
ale poporului român, poartă în
semnele de marcă ale ideilor, 
orientărilor și indicațiilor șe- 
cretarului general a! partidului, 
președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceausescu.

...Momentul festiv al inaugu
rării oficiale a Canalului Du
năre — Marea Neagră are Ioc 
la Cernavodă, Ia kilometrul • 
ai canalului, unde o parte din 
apele fluviului părăsesc albia 
milenară, pentru a intilni, la 
capătul unui drum de numai 
64,2 kilometri. Marea Neagră.

Aici, pe platforma noului 
port Cernavodă, s-au adunat 
mii de constructori, proiectanti, 
cercetători, al ti specialiști care 
au participat la realizarea a- 
eestei grandioase lucrări, pre
cum și locuitori ai satelor și 
orașelor dobrogene care vor 
beneficia nemijlocit de roade
le schimbărilor aduse cu sine 
de realizarea canalului. Ei 
poartă steaguri roșii și trico
lore, portrete ale tovarășului 
Nicolae Ccaușescu șl tovarășei 
Elena Ceaușescu, pancarte pe 
care sini înscrise calde urări 
adresate partidului, secretaru
lui său general, patriei noastre 
socialiste.

Ora 8,30. Elicopterul prezi
dențial aterizează. Răsună pu
ternice și prelungi urale, aplau
ze și ovații. Se scandează eu 
Însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Stima noastră și 
mîndria, Ceaușescu — Româ
nia !“, „Ceaușescu — pace !“ 
Constructorii, toți cei de fată 
dau glas nemărginitei bucurii 
de a reîntîlni și omagia pe 
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, de 
a cărui gindire vizionară și 
tenacitate exemplară se leagă 
in mod direct realizarea aces
tei monumentale opere de artă 
inginerească.

La coborîrea din elicopter, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați cu căldură de Nicolae 
Mihalache. primul secretar al 
Comitetului judefean Constan
ta ai P.C.R., Vasile Bulucea, 
ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor. de reprezen
tanți ai conducerii Centralei 
canalului, ai organelor locale 
de partid și de stat.

In cinstea sosirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se află ali
niată o gardă alcătuită din 
ostași ai marinei militare, 
membri ai gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei, care prezintă onorul.

Este intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
ni1.

De p» navele flotilei milita
re de Dunăre, ancorate la da
nele portului — care in aceas
tă zi au arborat la catarg, în 
onoarea președintelui Republi
cii, marele pavoaz — răsună 
prelung sirenele.

In această memorabilă zi a 
inaugurării marii construcții,

MAREA ADUNARE POPULARĂ DE LA AGIGEA
(Urmare din pag. 1)

surării ci. mii de pionieri eon- 
stănteni, aflat! într-o tri
bună special amenajată. au 
simbolizat grafic stema pa
triei si a partidului, portretele 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
Si tovarășei Elena Ceausescu. 
Ei au rcaiizat suite de imagini 
care au redat trecerea prime
lor nave pe noua cale de ape 
dăltuită în străbunul pămint 
dobrogean.

Marea adunare populară a 
fost deschisă de tovarășul 
Nicolae Mihalache. prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Constanta al P.C.R.

Au luat apoi cuvîntul tova
rășul Vasile Bulucea, ministrul 
transporturilor și telecomu
nicațiilor, tovarășul colonel 
Constantin Vînă. inginerul șef 
al Brigăzii hidrotehnice nr. 45 
din cadrul Centralei Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, 
Erou al Muncii Socialiste, to
varășul Nicolae Ivanov. co
mandantul Șantierului natio
nal al tineretului — Canalul 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului poartă 
Medalia comemorativă „Canalul 
Dunăre — Marea Neagră".

Inaugurarea canalului mar
chează darea in exploatare a 
portului de la Cernavodă. De 
pe o platformă special amena
jată, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceausescu le este prezentat 
noul obiectiv economie.

In ovațiile mulțimii prezente 
de-a lungul cheiului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu se îmbarcă 
apoi pe nava „Lancea". După 
citeva minute, nava se oprește 
la punctul de Intrare pe ma
gistrala albastră, locul ude 
hărțile consemnează kilome
trul 6.

Este ora 8,47. Un moment ce 
intră in istorie : tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, In uralele 
și aclamațiile zecilor de mii de 
oameni prezenți de o parte și 
de alta, pe malurile apei, taie 
panglica intinsă pe lățimea al
biei canalului, inaugurind, ast
fel, această cale navigabilă na
țională, de semnificație interna
țională. Răsună solemn acordu
rile Imnului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Se 
trag 21 de salve de tun. Se 
aud sirenele de pe vasele mi
litare aflate pe Dunăre.

Din această clipă, canalul 
este deschis navigației.

Escortată de vedete milita
re rapide, nava la bordul că
reia se află președintele Româ
niei parcurge primele sute de 
metri din lungimea canalului.

Zecile de mil de participant!, 
aflați de-a lungul traseului, 
aplaudă din toată inima, cu 
toată dragostea, ovaționează 
îndelung, pentru partid, pentru 
secretarul său general, pentru 
patria noastră socialistă.

De pe puntea vasului prezi
dențial, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu căldură 
și prietenie acestor manifestări.

La cheiul unde acostează na
va „Lancea", oaspeților dragi 
le este rezervată, de asemenea, 
o primire entuziastă.

De aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu se Îndreaptă, în- 
tr-o mașină deschisă, spre po
dul mixt — rutier și de cale 
ferată — de Ia Cernavodă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului asistă la 
intrarea in ecluză a primului 
convoi de șlepuri.

De Ia ecluză. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidu
lui și statului se Îmbarcă pe 
nava „Mihal Viteazul".

Nava prezidențială, escortată 
de vedete militare, se desprin
de de ehei, indreptindu-se spre 
Agigea, poartă dinspre est a 
Canalului Dunăre — Marea 
Neagră.

Pe parcurs, la km 24 se tre
ce pe sub acolada elegantă a 
podului aflat în orașul Med
gidia.

La km. 39, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se reintilnește cu bra
vul detașament al militarilor 
care au lucrat cu entuziasm și

Dunăre — Marea Neagră și to
varășul Constantin Rosoga, 
maistru constructor. secretar 
al comitetului de partid al 
Grupului de șantiere nr. 3 
Basarabi.

în numele 
nantilor Ia

tuturor partici- 
marea adunare

populară, primul secretar al 
Comitetului județean Con
stanta al P.C.R. a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua euvintul.

In ovațiile ți uralele partici- 
paniilor la marea adunare 
populară a luat euvintul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

Cuvintarea conducătorului 
partidului si statului nostru a 
fost urmărită eu deosebită a- 
tentie. eu deplină satisfac
ție si aprobare, fiind subliniată 
in repetate rinduri en vii si 
puternice aplauze. Aprecie
rile si îndrumările cuprinse in 
cuvintarea secretarului gene

devotament pentru îndeplinirea 
misiunii încredințate de coman
dantul suprem pentru realiza
rea celei mai impresionante 
lucrări din istoria construcțiilor 
in România.

In zona Basarabî. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint tntîmpi- 
națl eu puternice urale și ova
ții de locuitorii așezărilor din 
această parte a ținutului dobro
gean.

La km. 45, un mare număr 
de tineri înscriu eu trupurile 
lor două cuvinte în simbolică 
alăturare: „Ceaușescu — tine
rii*. In această zonă de creas
tă. lucrările au fost executate 
de brigadierii Șantierului na
tional al tineretului.

La km. 48. răsună urale și 
ovații. Se scandează cu însu
flețire „Ceaușescu — tinerii!*, 
„Ceaușescu — brigadierii!*, 
„Ceaușescu — P.C.R.!*,
„Ceaușescu și poporul!*. Co
mandantul Șantierului național 
al tineretului, Nieolae Ivanov, 
a cerut permisiunea conducăto
rului partidului și statului să 
se inceapă construcția Monu
mentului tineretului șt s-a tur
nat prima eifă de beton la 
baza viitorului monument, în 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care s-a adresat mi
ilor de tineri aflați de-o parte 
și de alta a canalului. Răsună 
urale și ovații.

Nava prezidențială se apropie 
de ecluza de la Agigea și acos
tează la cheiul portului ecluzei 
— punctul terminus al cana
lului.

Zeci de mii de oameni — 
constructori, militari și locuitori 
ai orașului și al localităților 
din împrejurimi — fac secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu o pri
mire entuziastă. Se scandează 
cu putere „Ceaușescu—P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu urcă 
pe terasa turnului de control 
al ecluzei — impunătoare con
strucție din beton si sticlă.

A sosit momentul solemn, 
încărcat de emoție: tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este invitat 
să dea comanda, printr-o apă
sare pe buton, pentru efectua
rea operațiunilor tehnice de 
ieșire a primului convoi în 
mare. Conducătorul partidului 
și statului declanșează deschi
derea masivelor porți metalice 
ale ecluzei. Acestea încep să 
se depărteze încet, lăsînd apele 
fluviului să se unească cu cele 
ale mării. Este ora 12,45. Re
morcherul impinge convoiul. 
Primele vase se îndreaptă spre 
întinsul nemărginit al apelor 
mării.

Urale entuziaste, sirenele na
velor aflate in zonă salută 
acest eveniment.

...Sîmbătă 26 mai 1984: Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră 
a fost inaugurai! Acest vis se- 
eular al românilor s-a împlinit 
acum, in această zi de mai a 
anului 1984, anul unor mari 
aniversări din istoria poporului 
român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu co
boară din turnul de comandă 
și se îndreaptă către platoul 
unde va avea loc marea adu
nare populară.

ral al partidului găsesc un 
puternic ecou in inimile și 
conștiința tuturor celor pre- 
zenti. mobilizindu-le si stimu- 
lindu-Ie energiile sl forțele 
creatoare pentru infăptuirca e- 
xemplară a importantelor sar
cini ce le revin in actuala e- 
tană de dezvoltare a tării.

După încheierea adunării
populare, prilejuită de inau
gurarea Canalului Dunăre —
Marea Neagră. tovarășul
Nicolae Ceausescu. împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au revenit, la bordul elicopte
rului prezidențial, in Capitală.

Miile de oameni ai muncii 
prezenți Ia locul de decolare 
au dat din nou expresie cu 
putere celor mai alese senti
mente de dragoste, de aleasă 
stimă. S-a scandat din nou 
„Ccaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu si poporul !“, „Sti
ma noastră si mindria — 
Ceaușescu. România !“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceanșescu au 
răspuns cu prietenie acestor 
calde manifestări.

TG. JIU, 27 (prin telefon). 
O sală arhiplină a urmărit 
cu interes și cu emoții pen
tru favoriți (jumătate „mer
geau" cu bucureștenii și ju
mătate cu băimărenii) o fina
lă palpitantă, între două for
mații care se dovedesc a fi 
redutabile chiar si atunci cînd 
le lipsesc o mulțime de titu
lari aflați la lotul național : 
7 de Ia Steaua ți 3 de la 
H.C. Minaur. A cîștigat final
mente campioana țării, Stea
ua, care — pe parcursul aces
tei Întreceri de peste două 
luni de zile — nu a cunoscut 
lnfrîngerea, obținînd 10 victo
rii și un „egal", reușind să 
domine și această finală, In 
marea majoritate a timpului, 
cu dezinvoltură. Steaua a cîș
tigat cu 28—26 (16—13), dar
învingătorii au condus cu 14— 
10 in min. 27, 16—11 in min. 
29, 25—21 In min. 46 și 27—23 
în min. 53, obligîndu-și parte
nerii la o îndrăcită cursă de 
urmărire.

în prima parte Ștefan Bir- 
talan, cel care în această fi
nală a jucat ultimul său meci 
Tn formația Steaua, a vrut să 
lase o amintire la nivelul e- 
voluției sale generale In hand
bal, însorind 12 goluri și dînd 
astfel echipei un „balon de 
oxigen" care 1-a folosit real; 
mente. Alături de el au mai 
strălucit în această primă re
priză Tudor Vasile, tînărul 
portar al Stelei, si Cezar Dră- 
găniță, mereu activ, mereu la 
trena ritmului foarte rapid de 
joc.

Astăzi și miine, la Alexandria și Ploiești

TRIALUL LOTULUI
Federația de baschet a luat 

inițiativa de a organiza, perio
dic. meciuri de trial ale lotu
rilor reprezentative, In orașe 
pentru care întrecerile respecti
ve să constituie și un prilej de 
pronagare a acestui sport in

' De azi, la Craiova

CAMPIONATUL DE JUNIORI
în Sala sporturilor din Cra

iova începe astăzi o nouă edi
ție a Campionatului republican 
pe echipe al juniorilor I. Timp 
de patru zile se vor desfășura 
partidele din cadrul turului 
competiției, la întreceri luînd 
parte, printre altele, formațiile

S-A RELUAT
(Urmare din pag. 1)

Bezușcu. N. Dinu — Nache, 
Fl. Constantin, Giuglea (min. 
55 Tudor) — Galan, Dumitru — 
Opriș. Grosu. Mușat (min. 74 
Ionitâ).

POLITEHNICA IAȘI — DI
NAMO 0—16 (0—6), Iași. 27
(prin telefon). Stadionul Tine
retului a fost populat de 
un public numeros dornic 
să urmărească meciul din
tre echipa locală si lidera 
campionatului Diviziei „A".

Partida a debutat cu ci
teva atacuri ale gazdelor, 
dar bucureștenii — favorizați 
de vînt în această primă re
priză — au reacționat destul 
de repede, deschizind scorul 
în min. 6 l.p. (de la circa 
45 m) prin I. CONSTANTIN. 
Se părea că acesta va fi sco
rul reprizei, dar chiar în min. 
40 (după un ofsaid la centru) 
CONSTANTIN repetă Isprava 
și scorul primei reprize devine
6—0. Gazdele nu se tmpacă cu 
înfrîngerea și încearcă o ac
țiune pe treisferturi, stopată 
adine în terenul advers, ac
țiune ce declanșează un con
traatac dinamovist cu toată 
linia de treisferturi, plus fun
dașul, și CHIRICENCU în
scrie un eseu, pe care CON
STANTIN îl transformă. E 
12—0. Experiența superioară a 
„XV“-lui dinamovist iși spune 
cuvîntul și același CHIRICEN
CU mai reușește un ultim e- 
seu : 16—0 !

Arbitrul St. Crăciunescu a 
condus formațiile : DINAMO : 
Petre — Aldea, Constantin, 
Marghescu, Chiricencu — Fl. 
Ionescu, Paraschiv — Stoica, 
Borș, M. Zafiescu — Vereș 
(Caragea), Dărăban — Țurlea, 
Gh. Ion, C. Gheorghe. POLI-

Ținut „om la om" de Sorin 
Rădulescu, în repriza a doua 
Ștefan Birtalan n-a mai în
scris decît o treime din nu
mărul golurilor realizate în 
prima parte, dar le-a favori
zat colegilor Gabriel Marian 
și Virgil Nicolae posibilitatea 
de a se evidenția prin pro
ductivitate. De cealaltă parte, 
H.C. Minaur Baia Mare a 
muncit enorm, grăbind pe ur
mele partenerului, dar a fost 
afectată de evoluția lui Mihai 
Mironiuc (multe aruncări ne
inspirate) și de ziua slabă a 
celor doi portari, Nicolae Ne-
șovlci și Mircea Petran. Cu
toate acestea, băimărenii au
reușit în citeva rinduri să re
ducă handicapul pînă la un
gol, dînd speranțe suporterilor 
săi.

La finalul acestei competiții, 
să notăm că ea și-a dovedit 
utilitatea, prelungind sezonul 
divizionarelor „A* cu încă 
două luni și oferind antreno
rilor prilejul de a Introduce 
în formații jucători de pers
pectivă, tineri care — poate 
chiar în campionatul viitor — 
vor intra In primele garni
turi.

Au înscris : Birtalan 12, Dră- 
găniță 5, G. Marian 5, Nicolae 
3, Ionescu 2, M, Daniel 1 — 
pentru Steaua; Rădulescu 9, 
Flangea 8, Porumb 3, Miro
niuc 2, Gnandt 2, Stamate 2 
— pentru H.C. Minaur Baia 
Mare. Au arbitrat bine Gh. 
Șandor și Fr. Lacomcik (Ora
dea).

Hristache NAUM
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rîndul tineretului. Două astfel 
de întîlniri au loc astăzi și mîi- 
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dele încep la ora 18).
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LA TENIS DE MASĂ
Universitatea Craiova, Juventus 
’83. înfrățirea Tg. Mureș, C.S.M. 
CIuj-Napoca. C.S.Ș. 2 Constanța, 
Pionierul Craiova, Metalurgis
tul Cugir, Metalul C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea, I.M.G.C.S.Ș. 1 Bucu
rești, C.S.Ș. EKatina.

CAMPIONATUL
TEHNICA : Vasilache — Sig- 
neanu, Crețu, Manea, Băietu 
— Rotaru, Doroftei — Vaslu- 
ianu, Gavrileț, Colibă — Cris
tei, Andrei — Petrișor, Eli- 
sei (Lavric), Pătrăhău.

Paul IOVAN
CSM SIBIU — ȘTIINȚA 

CEMIN BAIA MARE 13—7 
(9—4).

Au înscris : AMARIE și NE
GRU — eseuri, IGNAT — l.p., 
IVANCIUC — tr. pentru Si
biu, respectiv POPA — eseu, 
CIOLPAN — l.p. (S. BEU, 
coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— SPORTUL STUDENȚESC 
BUC. 3—20 (3—10). Au mar
cat pentru Sportul : VIN- 
TILA, BOSENMAYER. GHI- 
ȚA — eseuri, COJOCARU — 
2 l.p., CHICIU — tr., respec
tiv RAICU l.p. (C. CREȚU. 
coresp.)

ȘTIINTA PETROȘANI — 
RC GRIVIȚA ROȘIE 21—13 
(9—6). Gazdele s-au desprins 
după pauză. Internaționalul 
Șt. Constantin a fost eliminat 
pentru lovire. CATANĂ — 
eseu, LUCA — tr., 3 l.p., VA
SILE 2 drop au marcat pen
tru studenți, respectiv AN
TON — eseu, TUDOSE 2 l.p., 
C. TUDOR — drop (T. COR
NEA, coresp.)

RAPID BUC. — GLORIA 
PTT ARAD 6—10 (6—3). Oas
peții au fost cu o clasă mai 
buni. Au punctat : CRISTO- 
GEL — eseu, STANESCU — 
tr., pentru Rapid ; ODOICA — 
eseu. DOMOCOȘ — 2 l.p. pen
tru Gloria Arbitru : I. Davi- 
doiu. (A. SOARE, coresp.)

CSM SUCEAVA — RUL
MENTUL BIRLAD 12—4 (6— 
4) Autorii punctelor : DU- 
MITRAȘ — eseu, LIVADA-
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Ieri, In Divizia „ b“ ÎN PRIM-PLAN, LUPTA PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII
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A.S.A. TG. MUREȘ 1 (1)
DINAMO 1 (0)

Stadion „23 August* i teren foarte 
bun ; timp schimbător ; spectatori — 
circa 8 000. Șuturi : 13-12 (pe poartă: 
7—8). Corners : 7-3. Au marcat î
SZABO (min. 18) șl MULȚESCU 
(mir». 61).

A.S.A. : NAȘTE - Costin, Jenei. 
ISPIR. Gall - SZABO. Dumitrescu. 
BOTH — Ciorceri, Fonici (min. 71 
Klan), Muntean (min. 71 Vargo).

DINAMO : Eftimescu — Turcv, BAI- 
CEA, I. MARIN. MĂRGINEAN - MUI- 
TESCU, G. MOLDOVAN, V. Rada - 
fălnor (min. 23 Dima), lamondl. Orac.

A orbitrat bine S. Pantellmonescu 
(Boldești — Scăeni) ; la Itaie : $. 
Necșulescu (Tîrgaviște) șl foarte bine 
V. Onu (Predeal).

Cartonașe galbene : DUMITRESCU. 
Cartonașe roșii : GALL 
Trofeul Petschonchi : 9.
La speranțe : 3-1 (1-0)

Gazdele vor zvîcni imediat 
după pauză (Szabo — min. 46 
și Dumitrescu — min. 52), însă 
maturitatea și „omul In plus“ 
al campionilor se impun. Eta
larea vine in min. 61, cînd 
MULȚESCU transformă impe
cabil, Ia vinelu. lovitura libe
ră acordată la 20 m, unde Cos
tin prinsese mingea in mîini, 
deși putea alege alte trei so
luții fără risc. Și campionii 
forțează victoria, chiar și cu 
această echipă fără 8 titulari, 
însă două mari ratări (Iamandi 
și V. Radu), o lovitură în „zid" 
a lui Orac, din unghiul pre
ferat, și două intervenții exce
lente ale lui Naște (una în 
min. 89 la... 25 m. de poartă) 
mențin remiza.

In meciul acesta de adio al 
campionatului am consemnat și 
trei debuturi pe prima scenă : 
arbitrul de eentru. S. Pante- 
Iimonescu, tușierul V. Onn și 
fundașul dinamovist Baicea. 
.Centralul", fără să străluceas
că, a dus la capăt un meci 
mult mai greu decît se anticipa 
(putea arăta cel puțin cartonaș 
galben, In min. 20. lui Costin 
și Țălnar), tușierul a pășit 
ferm cu dreptul, iar Baicea a 
jucat după pauză ca un vechi 
divizionar „A".

Mircea M. IONESCU
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locuit pe Boloni. iar Coras a 
trecut in locul lui Geolgău. în 
poartă. Lung a cedat locul lui 
Iordache. Jocul a continuat 
în nota de superioritate a e- 
chipei române pînă la fluierul 
final.

La o oră după meci am pu
tut vorbi la telefon cu Mircea 
Lucescu. care ne-a spus : 
„Sint mulțumit de felul cum 
au răspuns băieții în acest prim 
joc. Vineri seara lotul s-a 
antrenat 80 de minute, la lu
mina reflectoarelor. Simbătă 
dimineața am făcut un nou 
antrenament. Pe primul plan 
al prezentei noastre aici, rămi- 
nc pregătirea".

Convorbirea noastră tele
fonică a... întrerupt, de fapt, 
o altă convorbire — cea pe care 
Mircea Lucescu o avea în ho
lul hotelului ..Crest". Ia reve
nirea de pe stadion, cu fostul 
selecționer al „squadrei azzu- 
rra“. G. Fabri, venit să aibă 
o convorbire cu antrenorul 
nostru.

In cursul dimineții de dumi
nică. lotul reprezentativ al 
României s-a deplasat spre 
Milano. unde isi continuă 
pregătirile la Milanello. cen
trul de antrenament al echipei 
A. C. Milan, urmind ca marți 
29 mai a.c. să susțină al doilea 
ioc de pregătire cu echipa 
gazdă.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 27 MAI

1. F.C. Constanța — Oțelul Golați 1;
2- Unirea Slobozia — Olimpia Rm. S. 
1; 3. Aluminiu — Carpați Mîrșa 1 ; 4. 
Unirea Alex. — Dinamo Victoria X ; 
5. Minerul Motru — - U.T.A. X ; 6.
Partizanul — Gloria Bistrița 1 ; 7.
Cagliari — Compobasso 1; 8. Como — 
Ccvese 1; 9. Empoli — Crem ones e 1; 
10. Padova — Lecce 1; 11. Palermo — 
Cesena X; 12. Pescara — Triestina X. 
FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI : 523 635 
lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES DIN 
27 MAI : FAZA I : EXTRAGEREA I : 
43 5 45 6 44 9 26 7 ; EXTRAGEREA 
A ll-a : 25 28 38 16 9 45 26 24 ; EX
TRAGEREA A lll-a : 14 16 15 13 24 37 
26 44. FAZA A ll-a : EXTRAGEREA A 
IV-a : 39 8 34 35 17 9 ; EXTRAGEREA
A V-o : 7 27 6 29 10 41 ; EXTRA
GEREA A Vi a : 44 40 28 5 20 3. 
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
1 121 758 lei.

® în programul concursului 
Pronosport de duminică 3 Iunie 
a.c. a intervenit o modificare. 
Astfel, în locul meciului Aurul 
Brad — Politehnica Timișoara, 
care nu se va mai disputa în a- 
ceastă zi, va figura în program 
tot o partidă din seria a IlI-a a 
Diviziei ,.B“, Armătura Zalău — 
Someșul Satu Mare.

SERIA 1 --------------------------------------------
UNIREA SLOBOZIA - OLIMPIA RM. SĂRAT 1-0 (1-0)

SLOBOZIA, 27 (prin telefon). 
Stadionul „1 Mal- din localitate 
a găzduit un med important 
pentru „zona fierbinte* a «eriei 
respective. Gazdele, ta Hpsa unor valori (au avut șl anele indis
ponibilități), au aruncat ta teren 
multă energie șl au obținut o 
victorie meritată probată de dte- 
va cifre: șuturi la poartă: 17—1; 
pe poartă: «—2: cernere: U—5. 
A fost un med destul de curat, 
ta duda mizei fi*—Ș, numărul 
faulturilor) dar a-a abuzat ea 
ultimă aolutle, de aruncarea ba
lonului ta afara spațiului de 
Joc (26—34). Prima repriză a a- 
parțtaut gazdelor, care au avut 
destule ocazii, dar ineficacitatea 
șl-a «pus cuvtntul ta cazul lui 
Constantin (min. 1»), Tătaru 
(min. 41). Mal mult, ta min. 21 
(Constantin faultat ta careu). 
Drăguț a ratat penaltyul. Dar tn 
min. 31 el l-a revanșat, a șprln- 
tat pe dreapta, a centrat șl vă
rul tal damaschin (cel de la 
Rapid), a Înscris spectaculos eu 
capul. Trebuie insă arătat că 
gazdele au avut In fată șl un 
portar ta formă excelentă. Re

DELTA TULCEA - CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2-0 (1-0)

TULCEA, 27 (prin telefon). A- 
proape cu „cuțitul la os", echi
pa locală, antrenată de D. Ște
fan, a luptat fără menajamente 
în fata unul adversar situat pe 
un loc fruntaș In clasament. Din 
start, atacurile Deltei «-au În
dreptat spre poarta nervosului 
portar Brescanu șl numai neșan
sa șl ratările au privat-o de a 
încheia mult mal devreme con
turile partidei. Să amintim cele 
6 mari ocazii de gol ale tulce
nilor, ta primele 26 de minute, 
timp ta care Ceahlăul nu s-a 
prea văzut tn terenul advers: 
min. 3 și 6 — Pelea n-a găsit 
ținta din careu; min. 4 — Mlcu, 
șut ta „transversală"; min. 11— 
„cap" Mlcu, Mtronaș II a salvat 
de pe linia porții; min. 12 —
Mexuț șut mlllmetrfo afară; 
min. 20 — Vasllache, șut peste 
„transversală* de Ia 14 m. Scă
pată miraculos cu... fața cura
tă. Ceahlăul, tn Inferioritate nu
merică (In mln. 25 Vamanu este 
eliminat din teren pentru inju
rii), a inițiat primul el contra
atac (dealtfel, singurul al primei 
reprize: ta min. 30), Amarghloa- 
lei a șutat la rădăcina barei și 
Jelescu a reluat afară, eu poarta 
goală. Tribunele înghețaseră. Trei

★ ★
F.C. CONSTANȚA — OȚELUL 

GALAȚI 5—6 (J—•): Bătrineanu 
(min. 17) Panalte (min. 41), Za- 
hln (min. 46). Popovid (min. 51) 
ș! Mănăilă (min. 57).

PARTIZANUL BACAU — GLO
RIA BISTRIȚA 1—6 (6—0): Pitică 
(min. 60).

GLORIA BUZĂU — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 3—6 (3—0): Zahlu
(min. 4), Comănescu (mtn 16) șl

I Stănciulescu (min. 26).
C.S. BOTOȘANI — DUNĂREA 

i CALARAȘI 1—6 (1—0): Zaharia 
I (mta. 44 șl W).

C.S.M. BORZEȘTI — F.C.M. 
PROGRESUL BRĂILA 1—1 (•—6): 
Frasin (min. 36) pentru C.SJt.

; ruga (min. «2) pentru T.CJi. 
Progresul.

CHIMIA FĂLTICENI — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI »—1 (1—0):
Antonia (min. 11 ffin 11 m). Pe
trescu (min. S3), respectiv Fulga 
(min. 77).

C.S.M. SUCEAVA — METALUL 
PLOPENI 2—6 (3—6): Dlrman
(min. 6) șl Stanela (mta. 9).

Relatări de la N. Stere, E. 
Tetrău. D. Soare, T. Ungureann, 
Gh. Gorun, D. Crăciun și L 
Mlndrescu.

SERIA A a-a
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE -

SF. GHEORGHE. 27 (prin tele
fon). Miza partidei a fost mare 
doar pentru gazde, care Înotă 
pentru evitarea retrogradării, fa- 
tnaclt echipa de pe Clbin. hxb- 
ferent de rezultat, nu mal pu
tea urca sau cobori ta clasament 
de pe poziția a H-a. tn acest 
context. IMASA se agită din ple
care. Isi creează ocazii. dar ra
tează. Scorul este deschis de 
gazde în min. 6, cînd „extrema 
de buzunar* Barbu intră tn ca
reu. trece de trei adversari, cen
trează Impecabil șl DENES reia 

’ balonul eu capul tn plasă. Peste 
trei minute. Kerekeș ratează, o 
ocazie uriașă de a se desprinde, 
șutind de ta 1 m. fa portar. 
Oaspeții vor egala fa min. 35 
prin PETRE, care a reluat sus, la 
colț. în min- 41 gazdele ratează 
o nouă uriașă ocazie, prta Pa
ra schivescu.

La reluare, gazdele forțează 
din nou si ratează prin Kerekeș. 
In min. 52 IMASA va prelua din 
nou conducerea. prin același

AUTOMATICA BUCUREȘTI -

Victorie meritată a bucurețrte- 
nilor, care puteau să o obțină 
la un scor șl mal categoric. Au
tomatica a început metrul Un 
forță șl în minutul 5, a deschis 
scorul : după executarea unei 
lovituri de coif, ENE a reluat, 
cu capul, balonul ta plasă : 1—0. 
în comttnuare, gazdele au domi
nat Insistent, șl-au creat cJteva 
ocazii de a Înscrie. Insă Pestrița 
(mta.. Ill) si Nlgnea (Snin. ÎS) au 
irosit două ocazii mart cSt... roa-

plica oaspeților, estetică, nu s-a 
soldat decît cu o ocazie, irosită 
de Oprea (min. 5).

După pauză, fotbaliștii din Slo
bozia au avut mult de furcă, 
pentru că Olimpia a ieșit mal 
curajos la joc, a avut perioade 
de dominare. Iar în min. 54, To
ne a trimis balonul, cu capul, 
ta bară. Și în loc de 1—1, putea 
fi 2—0, dar Țanecoiu a trimis și 
el balonul, tot cu capul, în 
„transversală", pentru ca în min. 
64, Damaschin n, singur cu por
tarul, să rateze incredibil. A re
venit apoi Olimpia, gazdele au terminat ta „corzi", dar au ob
ținut, pînă la urmă, două puncte 
mari.

Arbitrul R. Mușat (București) a 
condus bine formațiHe: UNIREA: 
Ceacîrceanu — DRĂGUȚ, Tache, 
DAN, Țanecoiu — ENE Slmio- 
nov, Marchidan — DAMASCHIN 
II. Constanfn (min. 85 Petrescu), 
Tătara n. OLIMPIA : TANASE — 
GRIGORE, Roșea, Panache, V. 
Roșu — Soare, Băbeanu (min. 
46 G. ROȘU), Dobre. Ivana — 
Tone, OPREA (min. 70 Negoescu).

Constantin ALEXE

mlnute mai tirziu, MICU (cel 
mal bun Jucător de pe teren) a 
deschis scorul, spectaculos, eu 
capul, la lovitura de colt exe
cutată de Grlgoriu.

La reluare, alte mari ratări 
ale gazdelor aflate mereu tn 
ofensivă, Încă un suspans Ja 
poarta Iul Cojocaru (a salvat no
rocos golul făcut de Roșea), 
după care, tn min. 62, IHTMOV 
Înscrie cel de al doilea gol al 
partidei, din penalty (a fost ata
cat neregulamentar). Finalul 
meciului o găsește pe Ceahlăul 
masată, literalmente, ta careu, 
mal vine o bară salvatoare (min. 
63 — Grlgoriu), alte «teva ocazii 
bune de marcare risipite de 
gazde șl, ta min. 60, Încă o bară 
a Iul Ihlmov.

Arbitrul bucureștean M. Lleă a condus bine formațiile : DELTA : 
Cojocaru — Alexe MICU, Vasl
lache, CIPU — luseim. MEXUȚ, 
Bădescu — GRIGORIU, Pelea 
(min. 73 Badea), IHTMOV. 
CEAHLĂUL : Brescanu — Miro- 
naș n, Covrig, TAMAS, Vadana 
— Vamanu, GALAN, Jelescu 
(min. 57 Mironaș I) — Amar- 
ghloalei, Roșea (min. 73 Mladîn), 
BERCE ANU.

Ă

Stelian TRANDAFIRESCU

1. GLORIA BUZĂU 30 1» S 4 60-24 43
2. Gloria Bistrița 30 14 3 11 43 22 35
3. F.CM. Prog. Br. 30 14 5 11 40-34 33
4. Oțelul Galați 30 12 8 10 39-31 32
5. Ceahldul P. N. 30 13 6 11 33 26 32
5. GS.M. Suceava 30 12 8 10 33-32 32
7. Partizanul Bacâu 30 14 4 12 38-40 32
1. F.C Constanța • 30 12 9 9 49 25 31
9. C.S. Botoșani 30 14 2 14 42-39 30

ie. Metalul Plopeni 30 11 7 12 28-31 29
ii. Prahova Ploiești 30 12 5 13 29-36 29
12. Chimia Fălticeni 30 12 5 13 32-47 29
13. Unirea D. Foc. 30 12 4 14 44-41 28
14. Olimpia Rm. S. 30 11 5 14 34-34 27
15. Unirea Slobozia 30 18 7 13 29-38 27
14. Delta Tukea 30 18 7 13 25-51 27
17. GS.M. Socrești 30 • 5 14 29 54 23
18. Dunărea Căi. 30 7 S 18 27-49 19

• Echipă penalizată <cu 2 puncte.

ETAPA VIITOARE (duminici 
3 iunie): Ceahlăul P. Neamț — 
C.S. Botoșani (0—1), F.C.M. Pro
gresul Brăila — Gloria Buzău 
(8—4). Prahova Ploiești — Chi
mia Fălticeni (1—2). Metalul Plo- 
peni — Unirea Slobozia (8—2). U- 

nlrea Dinamo Focșani — Parti
zanul Bacău (8—3). Dunărea Că
lărași — C.S.M. Suceava (6—3). 
Ollrr.pȚ Rm Sărat — F.C. Con
stanta (1—3). Oțelul Galați — 
C.S.M. Borzești (2—2) Gloria 
Bistrița — Delta Tuleea (8—2).

ȘOIMII I.PA SIBIU 3-2 (1-1)

DENEȘ. care a reluat ea capul 
în plasă o excelentă centrare a 
hM Kerekeș. Peste I minute Șel- 
mil egaleazâ din non. prta MAB- 
CU — sut senzațional la vinelu. 
de la 25 m. Golul victoriei gaz
delor va fi înscris ta min. C3 ! 
fundașul Rusu fl ..agață" ta ca
reu pe micuțul Barbu și pe- 
nalty-ul, just acordat de arbitru, 
este transformat eu fentă de a- 
celași BARBU.

A. Gheorghe (Piatra Neamț) a 
arbitrat foarte bine următoarele 
formații :

IMASA • Szabo — Demeter. 
STKIvODI. Karancsi. Tudoee — 
DENRȘ, Adorjan fcnin. 58 Ele- 
ke$). Rădulescu — KEREKEȘ. 
Paraschivescu (mdn. 59 Lovas). 
BARBU.

ȘOIMII I.P.A. ; Szebîn — 
R-usu, Ștefan. Ba.ma. PETTRE — 
Popa. GABEL. Florescu.. BE
LEAUA — Coldea (min. 77 Pur- 
tal), MARCU (min. 77 Ciobanu).

Aurel PĂPĂDIE
AV1NTUL REGHIN 4-0 (2-0)

ta caruHui ! AI doilea gol a căzut 
tot după o lovitură de colt : 
CULEA. mai precis decît colegii 
de la înaintare, care șutaseră în 
adversari, a expediat mingea în 
poartă : 2—0. Pînă la patuză si 
a noi nînă spre sfîrșitul meciuHw. 
Automat’na a controlat jocul, 
și-a creat multe ocazii, natate însă 
cu multă seninătate. Să le a- 
mintim : Chită (min. 26, singur 
cu portarul, sut pe lîngă poartă), 
Ene (imin. 46, a ratat un 11 m).

Ghiță (min. M — bară). Pestrița 
(smin. 68 si 76). In ultimele mi
nute ale partidei, bucureștenii 
au fructificat de două ori : în 
min. 87, Ghiță a șutat puternic, 
portarul Vunvulea a respins ba
lonul și MIHALACHE, atent, a 
reluat în plasă 3—0 ; In min. 89. 
Ciucă a trimis mingea printre 
fundașii centrali adverși șl ZA- 
LUPCA a înscris 4—0. Replica e- 
ecliipei Avintul Reghin nu s-a 
ridicat la cotele așteptate, chiar 
dacă in rîndiuirile sale au evoluiat 
jucători cunoscuți ca Vtsnvulea,

F.C.M. BRAȘOV — METALUL 
BUCUREȘTI 5—1 (3—10 î Gher- 
ghe (min. 3), Cramer (min. 20), 
V&idean (min. 38 și 59. ambele 
dta IA m), Mandoca (min. 62). 
respectiv Sultănoiu (min. 7).

CONSTRUCTORUL T.C.I. CRA
IOVA — ROVA ROȘIORI 5—1 
(3—10 : Georgescu (min. 6 din 

11 m și min. 80), Gîrleșteanu 
(min. 23), Stănescu (min. 24). 
Păuna (min. 59), Călin (min. 721), 
respectiv Alexandru (mim. 43 din 
14 m).

UNIREA ALEXANDRIA — DI
NAMO VICTORIA BUCUREȘTI
1—1 (1—1) : Văcariu (min. 20 din 
11 m) pentru Unirea. Frfncu 
Omin. 44) pentru Dinamo Vic
toria.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
GAZ METAN MEDIAȘ 1—0 (O—O) : 
Ian cu (imin. 73 din 11 m).

I.P. ALUMINIU SLATINA — 
CARPAȚI MIRȘA 7—0 (3—0) î
Pîrvu (min. 28, 40 șl 57), Radu 
m (min. 42), Asaftei Omin. 53). 
Stuparu (min. 70) și Din 
(min. 75).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — CHIMICA TÎRNAVENI 
3—0 (2—0) : Bolborea (min. 26). 
Marinescu (miiru. 29) $i Marin 
(min.. 82).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
NITRAMONIA FAGARAȘ 2—4 
(0—1) : Văduva (min. 72) Bă- 
dăluță (min. 821), respectiv Neagu 
(min. 28), Frigeau (min. 70 si

SERIA A IlI-a -----------------------------------------
ARMĂTURA ZALĂU - STEAUA

ZALĂU, 27 (prin, telefon). Ve- 
ndtă aded cu intenția de a încerca 
imposibilul, cu speranța unei e- 
vesntuale victorii, careu probabil, 
ar mai fi menținut-o în lupta 
peeitru evitarea retrogradării. 
formația oaspete nu numad că 
n<i și-a realizat obiectivull. dar 
a pierdut la scor. Gazdele, feri
te de griji, dar cu pretenția de 
a se menține în plutonul fruntaș, 
au oferit generosului public lo
cal un joc de bun nivel tehnic, 
la capătul căruia au obținut o 
victorie categorică : 3—0. Echili
brul meciului s-a menținut doar 
20 de minute du-pă care, la o 
fază fă’ă un grad ridicat de pe
riculozitate. VASILIU a primit 
an balon la 25 m. a șutat nă- 
praznic și a înscris în coltul din 
dreapta porții Iui Oltean. Povara 
acestui gol a descumpănit for
mația clujeană, care a cedat 
mijlocul terenului, tavitfnd echi
pa locală la atac. După pauză, 
aspectul partidei nu s-a schîm-
C.F.R. VICTORIA CARANSEBEȘ

CARANSEBEȘ, 27 (prin telefon) 
Această confruntare cu Minerul 
Cavnic a fost decisivă pentru 
echipa locală, țtalnd cont mal a- 
les de faptul că. neste două săt>- 
tămlnl, cel din Caransebeș vor 
juca un meci foarte greu, tot 
ne teren propriu, cu PoWehnlea 
Timișoara, liderul seriei. Prima 
repriză s-a desfășurat în nete 
de dominare a gazdelor, care au 
avut destule ocazii. Tată dteva 
dintre ele : ta min. 3. Peszak pă
trunde ta careu dar sutează im
precis : tn min. 7. lencu krftează 
ta o uentiare. De partea cealal
tă. Tn min. 23. ratează Schwartz- 
kopf.

Primul sfert al reprizei secun
de aoartine oaspeților, cane ra- 
tează. ta mta. 56. o ocazie Imen
să prin Cristea. la • centrare a 
lui Lengyel. Goi în mta. 56 : 
la o fază... cuminte, fundașul 
Bnelu atinse balonul en mina 
ta suprafața de pedeapsă si pe- 
naltv-ul este transformat de 
PE5ZAK. Etalarea v» surveni In

★
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

GLORIA REȘIȚA 5-6 (3-6):
Bolba (min. 16 șl 85), Bozeșan 
(min. 12). Gluchicl (min. 34), 
Nearu (mta. 48. autogol).

„U* CLUJ-NAPOCA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 5—1 (4—1): Musnay
(min. 13). Șueta (mta. 29 șl 41), 
Boeru (min. 31), Stoica (min. 
46), respectiv I. Dumitru (mîn. 
18).RAPID ARAD — METALUR
GISTUL CUGIR 1—6 (6—0): Roșu 
(min. 601.

somesul satu mare — 
IND. STEMEI C. TURZn 0—0.

AURUL BRAD — OLIMPIA 
SATU MARE 1—0 (0—0): Clon-
toș (min. 83).

C.S.M. REȘIȚA — MINERUL 
LUPENI 7—0 (1—0): Oancea
(min. 22 și 74). Bucico (min. 60). 
Alexandru (min. 61 și 70), Flo- 
rea (min. 77) șl Portic (min. 80).

MINERUL MOTRU — U. T. 
ARAD 2—2 (0—2): Gașpar (min.
69), Muscata (min. 70) pentru 
Minerul Vînătoru (min. 7), Lu- 
pău (min. 28) pentru U.T.A.

Relatări de la C. Cretu, 1. Les- 
puc, O. Berbccaru, Z. Kovacs, 
AI. Jurcă, P. Fuchs și Gr. Ju- 
gănaru.

Unchtaș. Pîsilaru. Hajnal si Mo
noici.

A arbitrat foarte bine M. Sa- 
lomir (Cluj-Napoca).AUTOMATICA î BAZOIANU — 
Ionesscu. Gherase. Z al ud ca. Con
stantin Grigore — NIGNEA, Ghi- 
ță, MIHALACHE — CULEA (min. 
77 Ciucă). Ene (min. 65 Cornel 
Grigore). PESTRIȚA.

AVÎNTUL : Vunvulea — Cioa
tă, Unehias Pîslaru, SILIM OH 
— Mera, Lazăr. HAJNAL — Bu- 
țiu (min. 74 Monoki), Naghi, 
Popa (min. 74 Călugăr).

Pompiliu VINTILA

83), Dumitrescu (min. 75 din

de la C. Gruia. N. 
M. Bizon, O. Guțu, 

N. Ștefan și D, Gruia.

11 m).
Relatări 

Vlădoianu. 
D. Mihail,
1. FCM BRAȘOV 30 19 5 6 62-24 43
2. Șoimii I.P.A. 30 14 5 9 50-33 37
3. Gaz metan 30 15 2 13 48-38 32
4. Progresul V. 30 11 10 9 44-35 32
5. Dinamo Vict. 30 12 8 10 34 28 32
4. Autobuzul Buc. 30 12 8 10 26-25 32
7. Carpați Mîrșa 30 13 6 11 46 48 32
8. I.P. Aluminiu 30 11 9 10 39-26 31
9. Automatica 30 13 5 12 29-30 31

10. Chimica Tîrn. 30 13 4 13 45 39 30
11. Avîntul Reghin 30 12 5 13 34-42 29
12. Unirea Alex. 30 12 5 13 31-42 29
13. Metalul Buc. 30 12 4 14 32 42 28
14. Nitramonia 30 11 5 14 41-41 27
15. I.M.A.S.A. 30 10 7 13 30 32 27
14. Constr. T.C.I. 30 11 4 15 41-53 26
17. Rova Roșiori 30 10 2 18 29-60 22
18. Chimia Tr. M. 30 8 4 18 26-49 20

ETAPA VIITOARE (duminică 3 
iunie): Șoimii I.P.A. Sibiu — 
Autobuzul București (0—0), Dina
mo Victoria București — Chimia 
Măgurele (1—3), Carpați Mîrșa — 
Unirea Alexandria (0—2), Nitra- 
monia Făgăraș — Automatica 
București (0—1), I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe — Chimica Tîrnăveni 
(1—1), Rova Roșiori — Progresul 
Vulcan București (0—5), Gaz me
tan Mediaș — F.C.M. Brașov 
(0—1), Metalul București — I.P. 
Aluminiu Slatina (0—3), Avînlul 
Reghin — Constructorul T.C.I. 
Craiova (0—3).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA 3-0 (1-0)

bait, gazdele aflîndu-se în perma
nență la cîrma jocului și. în 
min. 65. reușesc să-și mărească 
avantajul prin PREDEANU care 
a luat o acțiune pe cont pro
priu. a pătruns în careu și. din- 
tr-un unghi închis, a înscris cu 
toată opoziția Iui Oltean. în fi
nalul partidei. formația locală 
punctează din nou. prin STEBN 
(min. 87), stabilind astfel un scor 
de... neprezentare.

Arbitrul I. Tărcan (Reghin) a 
condus foarte bine formațiile : 

ARMATURA î GHETE — Pop, 
E. Terheș. Bumbut. ARDELEAN.
— Vasiliu. PĂSCUTĂ. Ad. Mol- 
dovan (min. 62 Darie). — STERN, 
Boca. PREDEANU.

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPO
CA : OLTEAN — Feșnic, A. 
Mu-reșan. Toth. Popa — Varga. 
Bă jenam. A. Moldovan (min. 56 
Tegean). Albu — BERTNDET, 
Fumea (min. 40 Jisa).

Florin SANDU
MINERUL CAVNIC 2-1 (0-0)

min. 75 : în urma unui cor
ner executat de Dorobanțu, 
SCHWARTZKOPF reia cu capul 
în plasa porții echipei gazdă. 
Ultimele minute sint dramatica. C.F.R. Victoria (antrenor O. Voi- 
eău) se aruncă cu întregul efec
tiv în atac, jucînd totufl pc car
tea victoriei si obține golul ce
lor două nuncte în min. 82 cînd, 
la o centrare a lui Peszak. PO
PESCU înscrie din apropiere !
2—1.

Arbitrul I. Crăciunescu (Rm. 
Vficea) a condus foarte bme ur
mătoarele formații : C.F.R. VIC
TORIA : FERDEANU — TRE- 
BOTANU. BTLAN. POPA tHRHK
— Irimia. Badea (min. 65 Bu- 
figa). Briceag — Peszak. Tannu 
(min. 48 Vela) POPESCU. MINE
RUL : Popp — Gircsis (min. 46 
Penczeâ). Dărăbus, BOLOS Eu- 
cta — CRISTEA. Szeez. Schwartz- 
kopf — DOROBANȚU Sitar 
(Vn:n. 66 Mociran). LENGYEL.

Stefan DUMITRU

★

1. „POLI- TIM. 30 21 4 5 81-22 46
2. „U" CIuj-Nap. 80 21 1 8 46-21 43
5. C.S.M. Reșița 90 18 2 10 52-24 38
4. Armatura Zalău 30 15 3 12 42-38 33
5. Aurul Brad 30 15 3 12 41-39 33
4. U. T. Arad 30 14 4 12 43-40 32
7. OlimDÎa S.M. 30 15 1 14 51-39 31
8. !nd. Strmei 30 14 2 14 34-37 30
9. Minerul Motru 30 13 3 14 35-43 29

10. Minerul Cavnic 30 13 2 15 44-37 28
11. Minerul Luoeni 30 fl 5 14 33*44 27
12. Gloria Reșița 30 12 3 15 28-40 27
13. C.F.R. Timiș. 30 12 2 16 49-57 26
14. Met. Cuqir 30 11 4 15 34-54 26
15. C.F.R. Vict. C. 30 12 2 16 26-60 26
14. St. CFR Ci.-Np/’ 30 11 2 17 37 45 22
17. Someșul S.M. 30 10 2 18 25-45 22
18. Raaîd Arad 30 7 5 18 27 61 19

• EchiDâ penalizată cu 2 puncte.
ETAPA VIITOARE (duminică 3

iunie): U. T. Arad ■ Minerul
Cavnic (0—1), Ind. sîrmei C.
Turzii — Metalurgistul Cugir
(1—1). .,U“ Cluj -Napoca — Mine-
rul Motru (0—1) Gloria Reșița —
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca (0-2).
Minerul Lupent — Rapid Arad
(1—1). Aurul Brad — Politehnica
Timișoara (0—1) Olimpia Satu
Mare — C.F.R. Victoria Caranse-
bes (1—2). C.F.R. Timișoara —
C.S.M. Reșița (0—3). Armătura
zalău — Someșul Satu Mare
(2-0).



AU IHCEPUT ÎNTRECERILE
A

LJUBLJANA, 27 (prin tele
fon). Azi au început în locali
tate, în sala complexului spor
tiv Tivoli, întrecerile celei de a 
15-a ediții a Campionatelor 
mondiale de popice, la care 
participă — pentru titlurile de 
campioni ai lumii pe echipe, 
perechi și individual — sportivi 
din 12 țări. Sint prezenți popi
cari (bărbați și femei) din Aus
tria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Elveția, Franța, R.F. Germania, 
Italia, Polonia. România, Un
garia, Suedia și Iugoslavia.

Prima probă, care a începui 
azi dimineață (n.r. ieri) este 
cea pe echipe și se va încheia 
luni 
cute 
ale. 
pînă 
nice
Andreescu, care a obținut 
rezultat valoros — 451 p d din 
100 lovituri mixte, iar Tldiko 
Szasz la jumătatea probei (50 
de bile) avea 203 popice dobo-

seara, cînd vor fi cunos- 
noile campioane mondi- 
Dintre sportivele noastre, 
la ora convorbirii telefo- 
a terminat de jucat Elena 

un

F. rfOSER, RECORDURI EUROPENE LA ÎNOT
39 DE SECUNDE

AVANS
® A noua etapă a 

Italiei", desfășurată 
pe ruta Agropoli — 
Tirreni (104 km), s-a 
rat in condiții ___
grele (vint puternic, soare ar
zător, apoi ploaie rece etc.). 
Au terminat întrecerea toți cei 
161 de cicliști care au luat 
startul la Agropoli. Clasamen
tul etapei : Dag Erik Pedersen 
(Norvegia) 2.23:05 (cu bonifi
cație de 20 s). Laurent Fignon 
(Franța) 2.23:10 (cu bonifica
ție de 15 s), Giovanni Batta- 
glin (Italia) 2.23:15 (cu boni
ficație de 10 s). Purtătorul 
„tricoului roz“, Francesco Mo
ser, a sosit al 18-lea, în 2.23:29. 
Clasamentul general : 1. Moser 

Argentin 
Roberto 

49 s, 4.

„Turului 
sîmbătă 

Cava di 
desfâșu- 

meteorologice

38.33:17, 2. Moreno
(Italia) la 39 s, 3. 
Visentini (Italia) la 
Fignon la 54 s, 5. Marino Le- 
jarreta (Spania) la 1:25, 6. 
Johan Van Der Velde (Olanda) 
la 2:04 ca și Battaglin.

Duminică a fost zi de odih
nă. astăzi — etapa a 10-a, 
Cava di Tirreni — Isemia 
(209 km).
• A 81-a ediție a cursei 

Bordeaux — Paris (582 km) a 
fost cîștigată de francezul 
Marcel Tinazzi in 13.08:10.

ACTUALITATEA IN TENIS
DUSSELDORF. In cadrul celor 

două grupe ale actualei ediții a 
„Cupei mondiale” s-au desfășurat 
ultimele partide, Încheiate cu ur
mătoarele rezultate : „GRUPA 
ALBASTRA* : S.U.A. — Argen
tina 3—0 (ultimul joc McEnroe, 
Fleming — Clerc, Gattiker 6—0,
6— 1), S.U.A. — Spania 3—0
(McEnroe — Higueras 6—3. 6—0, 
Arias — Aguilera 6—3, 6—7, 6—0, 
McEnroe, Fleming — Orantes, 
Aguilera 7—5, 6—2), R. F. Germa
nia — Argentina 2—1 (Gehring — 
Gattiker 6—2, 6—2, Maurer —
Clerc 2—6, 4—6, Popp, Maurer — 
Clerc, Gattiker 7—6. 6—4) ; „GRU
PA ROȘIE* : Cehoslovacia — Sue
dia 2—1 (Lendl — Wilander 7—6,
7— 5, Smid — Sundstrom 3—6, 3—(, 
Lendl, Smid — Edberg, Jarryd

6—1, 6—3), Australia — Italia 
(McNamee — Ocleppo 3—0. 
6—2, Alexander — Barazzuttl

4—6, 1—6, Alexander, Ed- 
Barazzuttl, Ocleppo

1—6,
2-1
7—5.
6— 3,
mondson _ _
7— 6, 3—6, 6—0).

Pentru finală s-au calificat e- 
chipele Statelor Unite șl Ceho-

TELEX @ TELEX £ TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX

W.B.C.

BOX • La Miami Beach a avut 
loc o gală in care s-au disputat 
două meciuri pentru titlurile 
mondiale ale W.B.C. La cat. 
cocoș Alberto Davila l-a Învins 
prin oprirea meciului de către ar
bitru, In rep. 11, pe dominicanul 
Enrique Sanchez, iar la cat. su- 
per-cocoș Jaime Garza (SUA) a 
dispus prin k.o. 3 de columbianul 
Felipe Orozoco. Clștlgătoril șl-au 
menținut astfel centurile de cam
pioni • Diisseldorf : vest-germa- 
nul Rene Weller șl-a păstrat ti
tlul de campion european la u- 
șoară, dispunlnd 1. ,__ t_
francezul Daniel Londas • En
glezul J. Cable l-a întrecut prin 
abandon în r. 11 pe francezul S. 
Skonma, la Toulouse, apărîndu-șl 
titlul european la semi-mijlode.

la puncte de

schimburi 
p d (Vla- 
și Kle- 

locul 3 se 
R.F. Ger-

rite. După Andreescu urmează, 
în ordine, Lisbet Kayser 
(R.F.G.) 450 p d și Erika Ko
vacs (Ungaria) 437 p d.

La bărbați, după primele 
două schimburi, reprezentanții 
noștri se află pe locul secund, 
cu 1882 p d — Ilie Hosu 932 
p d și Sielian Boariu 950 p d 
— în ordinea intrării pe piste. 
Conduce după două 
Cehoslovacia — 1959 
dimir Prohaska 1008 
ment Dusan 951). Pe 
situează pină acum 
mania 1855 p d (Hans Werner 
972 și Alfred Rukmick 883).

Ceilalți jucători români — 
Iuliu Bice, Iosif Tismănar, 
Gheorghe Silvestru. Alexandru 
Naszodi sau Vasia Donos vor 
intra in concurs luni diminea
ță ca si restul componentelor 
echipei noastre feminine: Mar
gareta CătineaDu, Nineta Badea, 
Maria Todea, Silvia Berinde 
sau Octavia Ciocirlan.

MAGDEBURG. în cadrul 
campionatelor de inot ale R. D. 
Germane au fost înregistrate 
alte rezultate remarcabile. 
Astfel, Ute Geweniger a îno
tat 100 m bras in 1:08,85 la 34 
de sutimi de propriul ei re
cord mondial, la 100 m flutu
re Ines Geissler a obținut cu 
2:19,64, al doilea timp mondial 
din istoria probei. Dirk Richter 
a înregistrat un record euro
pean și la 100 m spate (55,45), 
după ce îl doborîse pe cel de 
la 200 m spate. E; a fost imi
tată de colegă Astrid Strauss, 
care a îmbunătățit recordul 
continental la 800 m liber cu 
timpul de 8:28,36. La 50 m li
ber Kristin Otto a fost cro-

TURNEUL DE BASCHET

DE LA PARIS
S-a incheiat turneul interna

țional de baschet masculin de 
la Paris, cu următorul clasa
ment : 1. U.R.S.S. 14 p, t. 
Spania 13 p, 3. Franța 11 p, 
4. R.F. Germania 10 p, 5. 
Grecia 10 p etc. în ultima zi 
au fost consemnate rezulta
tele : Israel — R.F. Germania 
85—84. Suedia — Marea Bri- 
tanie 85—82, Grecia — Fran
ța 103—96, U.H.S.S. — Spania 
119—92.

slovaciei. Rezultatul finalei nu 
ne-a parvenit pină la Închiderea 
ediției.

PERUGIA. Din cauza ploii to
rențiale care a căzut, fără între
rupere, vineri toată ziua, terenu
rile oare găzduiesc .internațio
nalele* feminine ale Italiei au 
fost inundate, astfel că, firesc, 
partidele sferturilor de finală au 
trebuit aminate. Simbătă, timpul 
a îngăduit doar Încheierea a trei 
dintre partide : Lisa Bonder — 
Raffaella Reggl 5—3, 6—3, Carling 
Bassett — Yvonne Vermaak 6—1,
6— 2, Chris Evert — Andrea Te- 
mesvarl w.o. (neprezentare), Ma
nuela Maleeva — Virginia Ruzid
7— B, 2—2 (întrerupt din cauza 
ploil).

PARIS. Pentru turneul_ ___
Roland Garros, Intre altele, vor 
avea loo următoarele partide ta 
primul tur : Die Năstase — Jose 
Higueras (Spania), Florin Segăr- 
ceanu — Pascal Portes (Franța), 
Christine Tanvier (Franța) — Lu
ata Romanovx Virginia Ruzid — 
Virginia Wade (Anglia).

de la

GIMNASTICA • Concursul de 
gimnastică ritmică de la Tokio a 
fost dominat de iportiva bulgară 
Diliana Gheorghleva, care a clș- 
tigat toate probele.

HALTERE • In C.M. de juniori 
de la Llgnano Sabbladoro au ob
ținut victorii : cat. 75 kg : Dieter 
Russmus (RDG) 232,5 kg, cat. 52.5 
kg : Garnik Kazarian (URSS) 355 
p, cat 90 kg : Andor Szangi (Un
garia) 375 kg.

MOTOCICLISM • Marele Pre
miu al RFG, viteză clasa 250 cmc, 
de la NOrburgring, a fost cîștigat 
de francezul Christian Sarron 
(„Yamaha”) cu o medie orară de 
147,463 km. Sarron s-a distanțat 
ta fruntea C.M. : 54 p. față de 
Sito Pons (Spania) 35 o șl Mang 
(RFG) 31 p .

SUHL. în cadrul campionate
lor internaționale de tir ale 
R. D. Germane, la care au luat 
parte 480 de concurenti din 26 
de țări, proba de pușcă poziția 
culcat — 60 f a fost cîștigată de 
sportivul român Constantin Stan 
cu 599 p. Pe locurile următoare 
s-au clasat : Maksimovici (Iu
goslavia). Marinov (Bulgaria), 
Gonsierowski (R.D.G.) și Zaho- 
nyi (Ungaria) toți cu 598 p. La 
oistol viteză Corneliu Ion a 
fost al treilea, cu 595 p. după 
Schumann (R.D.G.) 597 p și
Franke (R.D.G.) 596 p. Pe lo
cul 4 s-a clasat italianul An
dreotti cu 594 p. iar pe locul 5 
ungurul Szalai cu 594 p. în 
proba feminină de pistol liber 
(10 m) clasamentul a fost ur
mătorul : L Galina Korsun 
(U.R.S.S.) 383 p. 2. Tania Perez 

Edith Wega 
Ana Ciobanu 

(Cuba) 382 p. 3. 
(Cuba) 381 p. 4. 
(România) 381 p.

Alte rezultate : 
Gernot Erder 
ouscă — trei 
fram (R D.G.) 
nov (Bulgaria) 
ko (U.RS.S.) _ .______
pușcă — poziția culcat : 1. Mar- 
Iies Heibig (R.D.G.) 599 p. 2. 
Erma Sanchez (Cuba) 598 p. 1 
Nonka Matova (Bulgaria) 597 p.

pistol liber : 
(R.D.G.) 585 p. 

poziții : L Wol- 
1 168 p. 2. Mari- 
1 167 p, 3. Lîsen- 
1166 p ; femei :

nometrată în 25,71. Alte rezul
tate : 400 m mixt : Ștefan Lod- 
ziewski 3:51,87, 200 m bras : 
Ralf Buttgereit 2:19,64 — re
cord național ; 200 m mixt F : 
Ute Geweniger 2:12,94, 200 m 
fluture: Karsten Drobny 2:03,00.

COVENTRY. Concurs de se
lecție a înotătorilor britanici : 
bărbați : 100 m bras : Moor
house 1:04,72, 400 m mixt : 
Poulter 4:27,72, 100 m fluture : 
Jameson 55,04 — record na
țional, 200 m liber : Aaster 
1:52,56.

IN PRELIMINARIILE C.M. : 
FINLANDA - IRLANDA DE 

NORD 1-0 (0-0)

(gr. 3), 
Româ- 
a ln-

1—0 
de

In preliminariile C.M. 
din care face parte și 
nia, la Pori, Finlanda 
vims Irlanda de Nord cu 
(0—0), prin golul marcat 
Valves (min. 54) !

NUMEROASE MECIURI 
INTERNAȚIONALE

IN C.E. DE JUNIORI, care 
se desfășoară în U.R.S.S. (est. 
a 2-a) : Scoția — Portugalia
3—1 (2—1) ; Italia — Danemar
ca 3—0 (2—0) ; Irlanda — Gre-. 
cia 1—1 (0—1) : Ungaria —
Spania 2—1 (0—0) ; Cehoslova
cia — Elveția 2—1 (2—0),
R.D.G. — Luxemburg 4—0 

(2—0) ; U.RB.S. — Anglia 1—2 
(0—0), Polonia — Bulgaria 1—0 
(0—0).

SPANIA ÎNVINGE ELVEȚIA 
CU 4—0, LA GENEVA 1 Pre- 
gătindu-se pentru C.E., repre
zentativa Spaniei a obținut o 
victorie categorică. Au marcat 
Santiilana (min. 13). Gallego 
(min. 25), Rincon (min. 34) și 
Goicoechea (man. 62). Zece mi
nute mai tîrzîu Senor a ra
tat o lovitură de la 11 metri 1 
Au asistat 18 000 de spectatori. 
A arbitrat Lingi Angolin (Ita
lia). învingătorii au aliniat 
formația : Arconada — Ur- 
quiaga, Maceda. Goicoechea, 
Camacho — Victor. Senor. Ga
llego, Gordillo (min. 67 Alber
to) — Rincon. Santiilana (min. 
61 Carrasco).

F.C. ANDORRAN — FRAN
ȚA 0—9 (0—3). Jucînd Ia 
Andorra, cu echipa din divizia 
secundă a Spaniei. reȚirezenta-

ȘAH • In turneul internațional 
„Memorialul Capablanca*, In curs 
de desfășurare la Cienfuegos, du
pă patru runde, conduc Palermo 
(Argentina), Tatal (Italia), Csom 
(Ungaria), Vllela (Cuba), cu cite 
2 p și o partidă Întreruptă fle
care. Maestrul român Mlhal Ghin
dă, oare tn runda a 4-a a remizat 
cu Esteves, se află pe locul 5, 
eu 1,5 p șl două partide între
rupte. • După două runde, în 
turneul de la Bugojno (Iugosla
via) conduce Mihall Tal (URSS), 
cu 2 p, urmat de Anthony Miles 
(Anglia) cu 1,5 p. tn runda a 
doua, Tal l-a învins pe Ivanovici. 
Mlles a cîștigat la Spasski, iar 
Andersson a remizat cu Rib'.i. Ce
lelalte partide s-au întrerupt.

NATALIA USOVSKMA - 22,53 m LA GRtOIATE
RECORDUL LUMII

• UWE HOHN - 99,52 M LA SULIȚA • BRIAN OLDFIELD LA
3 CENTIMETRI DE................ ...................

în cadrul 
international 

cam-
Bubka 
Si re- 

sări- 
rezul- 
record

Tamara Bî- 
si cam- 

lumii la săritura în 
a avut în schimb o 
slabă (1.85 m). fiind 
de atleta cubaneză

BRATISLAVA, 
unui concurs 
desfășurat în localitate, 
pionul mondial Serghei 
(U.R.S.S.) a devenit 
cordmanul mondial Ia 
tura cu prăjina, cu un 
tat de 5,85 m I Vechiul 
al lumii era detinut de fran
cezul Thierry Vigneron (5,83
m la 1 septembrie 1983). 
Bubka (20 de ani) a trecut din 
orima încercare la... 5,50 m,
5,65 m. 5,75 m. 5,85 m si a în
cercat o dată si Ig 5,90 m 1 
Compatrioata sa ” 
kova, recordmană 
Dioană a 
înălțime, 
evoluție 
întrecută _____ ...
Sylvia Costa (1,93 m).

Excelente rezultatele a doi 
dintre săritorii cehoslovaci. 
Jan Cado si Eva Murkova, 
care au Înregistrat noi recor
duri naționale la triplu-salt 
(17,34 m) si. respectiv, lungi
me (7,01 m).

Alte rezultate : FEMEI : 200 m : 
Kratochvilova (Cehoslovacia) 22,72, 
800 m: Moravdkova (Cehoslovacia) 
2:00.23, 106 mg : Olyslanger (O- 
landa) 13,53, disc : Sllhava (Ceho
slovacia) 66,70 m, suliță : Solberg 
(Norvegia) 65,02 m — record na
țional ; BĂRBAȚI : 200 m: Correa 
(Brazilia) 21,23, 10 000 m : Kedlr 
(Etiopia) 27:57,09, 110 mg : Mun- 
kelt (RDG) 13,69, 3 000 m obst. : 
Gabor (Ungaria) 8:26,84, înălțime: 
Sereda (URSS) 2,31 m, greutate : 
Kubes (Cehoslovacia) 
suliță : Adameo 
85,96 m.

MOSCOVA, 
talia Lisovskaia 
devenit recordmană 
la aruncarea greutății cu 22,53 
m (VJ. 22.45 m Ilona SluDÎa- 
nek — R. D. Germană din 
1980).

20,64 m, 
(Cehoslovacia)

Duminică. Na- 
(21 ani) a 

mondială

tiva Franței a obținut o vic
torie netă, prin golurile mar
cate de Le Roux (2), Ro- 
cheleau (2), Giresse, Bellone, 
Six, Bravo și Ferreri. Franța 
a aliniat formația : Rust (min. 
46 Bats) — Amoros (min. 46 
Tusseau), Le Roux, Bossis 
(min. 46 Battiston), Do morgue 
— Țigana (min. 46 ”
dez), Giresse, Platini 
Ferreri) — Six. 
(min. 46 Rocheteau), 
(min. 46 Bravo).

SCOȚIA — ANGLIA 1—1 
(1—1), IN CAMPIONATUL IN- 
TERBRITANIC. 
in fața 
englezii 
repriză 
deschis 
printr-o 
(mln 13) după care, in urma 
unei acțiuni personale, Wood
cock a egalat (min. 36).

In urma acestui rezultat, 
campionatul interbritanie a 
fost cîștigat de IRLANDA DE 
NORD, viitoarea adversară a 
reprezentativei României in 
preliminariile C.M.

IN MECI AMICAL LA TO
RONTO : ECHIPA OLIMPICA 
A 
A

Fernan- 
(min. 46 
Lacombe 

Bellone

La Glasgow 
a 70 000 de spectatori, 
au dominat în prima 
și totuși gazdele au 
scorul prin McGhee, 

lovitură cu capul

0—1.CANADEI — ITALIA 
Înscris Altobelli.

FINAL NEAȘTEPTAT 
IN CAMPIONATUL 

VEST-GERMAN
Simbătă s-a încheiat 

pionatui R.F. Germania.
cam- 
Noua

AGENDA SĂPTĂMÎNII
20. V. CICLISM : Continuă „Turul Italiei* (pînă la 10.VI) ; „Cri

teriul Dauphine* (pină la 4.VI) ; TENIS : „Internaționa
lele* Franței, la Roland Garros (pină ta 10.VI) ; YACH
TING : „Mondialele* de Finn, la Anzlo, In Italia (pină la 
4. VI) ; BOX : med pentru titlul european la semigrea : 
Richard Caramanolls (Franța) șl Alex Blanchard (Olanda), 
la Amsterdam.

30. V. FOTBAL : Finala „C.C.E.* (A.S. Roma — F.C. Liverpool),
la Roma ; TIR : C.E. de juniori la pușcă șl pistoale, la 
Vingsted, in Danemarca (pînă la 5.VI).

31. V. LUPTE : C.E. de speranțe la „libere*, la Slagharen, tn 
Olanda (pină la 4.VI) ; FOTBAL : medurl amicale : Unga
ria — Spania, la Budapesta, șl Belgia — PSV Eindhoven 
(Olanda).
FOTBAL : med amical : Franța — Scoția ; ATLETISM : 
campionatele R.D. Germane, la Erfurt (pînă la 3.VI) ; 
BOX : med pentru C.M. (WBA) la „muscă*, Antoine 
Montero (Franța) — Gabriel Bernal (Mexic).
FOTBAL : medurl amicale : Portugalia — Iugoslavia șl 
Anglia — U.R.S.S.
AUTOMOBILISM : Marele premiu — formula I al Monaco, 
la Monte Carto, Marele premiu — formula II al Spaniei, 
la Fuenglrola ; MOTOCICLISM : Marele premiu la moto- 
cros — clasa 125 cmc al Elveției ; Marele premiu la moto- 
cros — clasa 250 cmc al Italiei : Marele premiu la moto- 
cros — clasa 500 cmc al R. F. Germania.

1. VI.

1. VI.
3. VI.

POTSDAM. Foarte aproape 
de recordul lumii 1 Cu rezul
tatul de 99,52 m sulitasul Uwe 
Hohn a înregistrat un nou re
cord european al probei (v.r. 
96,72 m Ferenc Paragi — Un
garia in 1980 si Detlev Michel 
— R. D. Germană în 1983). a- 
propiindu-se la numai 20 de 
centimetri de recordul mon
dial al americanului Petranoff.în cadrul acestui concurs au 
mai fost obținute șl alte rezultate 
valoroase : FEMEI : 400 m : Koch 
49,44, 800 m : Ullrich 1:57.89.
4X100 m : echipa R.D. Germane 
(Schmidt, Wockel, Auerswald, 
Gahr) 42,74, 100 mg : Jahn 12,85. 
lungime : Daute 7,16 m, disc : 
Bayer 68,04 m, înălțime : Nienias
I, 96 ,n, 200 m : wackel 22.64 :
BĂRBAȚI : 200 m : Schrader 21,05. 
1 500 m : Busse 3:36,53, 5 000 m : 
Kunze 13:37,79, 110 mg : Schllsske 
13,89, 400 mg : Beck 49,46, 3 000 m 
obst. : Wachenbrunner 8:41,82, 
4X100 m : echipa Cubei (Leonard, 
Lara, Penelver, Gonzales) 39.23,

JOUTSENO. Finlandezul Juha 
Tiainen a obținut, cu 81,36 m, 
cea mai bună nerformantă 
mondială a sezonului Ia arun
carea ciocanului.

SAN JOSE. Aruncătorul a- 
merican Brian Oldfield (39 
de ani !) a obtinut 22,19 m, a 
doua performantă mondială 
din istoria probei de greutate, 
la numai 3 cm. 
mondial al 
(R.D.G.). El 
John Brenner 
Lăut 21,58 m.

Alte rezultate 
FEMEI : 100 1
II, 21, 1 500 m _ ____
lungime : Carol Lewis 7,03 m (cu 
vtnt), 6,86 m fără vint ; BĂR
BAȚI : 100 m : Lewis 10,00 (vint), 
200 m : Lewis 20,01 (vint), 400 m : 
Babers 45,24, 800 m : Guimares
(Brazilia) 1:46,54, o milă : Scott 
3:57,71, 3 000 m: Padilla 7:54.38. 
110 mg : Kingdom 13,23 (vtnt)

lui 
i-a 

21.59

de recordul 
Udo Bayer 
învins ne 
m si Dave

din acest concurs: 
m : Alice Brown 
Mary Decker 4:05,0,

campioană este V.f.B. Stutt
gart, cu 48 de puncte, urmată 
de Hamburger S.V. și Boru
ssia Monchengladbach cu ace
lași număr de puncte ! Depar
tajarea s-a făcuit la golaveraj. 
Ultimul meci al campionilor 
s-a încheiat însă cu o surpri
ză : ei aiu fost învinși de Ham
burger S.V. cu 1—0, pe teren 
propriu, prin golul marcat de 
Milewski (min. 85). Celelalte 
rezultate: Mannheim — Offen
bach 6—1, Monchengladbach
— Bielefeld 3—0, Bochum — 
Diisseldorf 6—1, Kdln — Le
verkusen 2—0, Bayern Miin- 
chen — Uerdingen 3—2, Niirn- 
berg — Dortmund 0—2, Frank
furt — Kaiserslautern 3—0, 
Braunschweig — Bremen 1—2. 
Clasament final : 1. STUTT
GART 48 p. 2. Hamburger S.V. 
48 p, 3. Monchengladbach 48 p, 
4. Bayern MQnchen 47 p, 5. 
Bremen 45 p, 6. Koln 38 p, 
7. Leverkusen 34 p, 8. Biele
feld 33 p, 9. Braunschweig 32 p, 
10. _ Uerdingen 31 p. 11. Mann
heim 31 p, 12. Kaiserslautern 
30 p, 13. Dortmund 
Diisseldorf 29 p, 15. uuo 
28 p, 16. Frankfurt 27 p, 
Offenbach 19 p, 18. “ “ 
14 p. Ultimele două_ ______
gradat. în clasamentul golgete- 
rilor, pe primul loc K.H. 
Rummenigge (Bayern Miin- 
chen) cu 25 puncte.

30 p, 14.
Bochum 

17. 
Numbers 
au reitro-


