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TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
A EFECTUAT O VIZITA

DE LUCRU ÎN U.R.S.S.
LA INVITAȚIA COMITETULUI CENTRAL AL P.C.U.S. 
Șl A PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a sosit, luni dimineață, la Mos
cova, intr-o vizită de lucru ia 
Uniunea Sovietică, la invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice și a Prezidiului 
Suprem al U.R.S.S.

în această vizită, 
Nicolae Ceaușescu a 
ții de tovarășii 
Dăscălescu, membru 
teiului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R., orim-ministru 
al guvernului. Emil Bobu si 
Uie Verdeț. membri ai Comi
tetului Politic Executiv 
cretari ai C.C. al P.C.R.. 
Sioian. membru supleant 
Comitetului 
secretar al C.C. al P.C.R.. loan 
Totu. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-minis
tru, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politie 
Executiv ai C.C. 
□istrul afacerilor

La aeroportul 
varășul Nicolae

Sovietului

tovarășul 
fost inso- 

Constantin 
al Comi- 

al

se- 
lOB 

al 
Politic Executiv,

al P.C.R.. mi- 
externe.
Vnukovo, to- 
Ceaușescu a 

fost intimpinat de tovarășii An
drei Gromiko, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Grigori Romanov, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.. 
Konstantin Rusakov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Ta- 
lîzin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
de miniștri, activiști de partid.

Pe aeroport au fost arborate 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Uniunii 
Sovietice.

Un grup de pionieri sovietici 
și copii ai diplomaților români 
acreditați la Moscova au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
buchete de fiori.

★
Luni dimineața au avut Ioc 

Ia Kremlin convorbiri intre 
tovarășul Nicolae - Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
si tovarășul Konstantin 
Cernenko. secretar general al 
Comitetului Central af Par-

Udului Comunist al Uniu
nii Sovietiee. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
ai U.R.S.S., Ia care au partici
pat persoane oficiale române 
și sovietiee.

în cadrul convorbirilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a in
format despre Îndeplinirea de 
către oamenii muncii din 
Republica Socialistă România a 
hotărîrilor Congresului al
XII- lea si Conferinței Națio
nale ale P.C.R.. despre modul 
în care poporul român se pre
gătește să intimpine a 40-a 
aniversare a victoriei revolu
ției de eliberare socială si na
țională. antifascistă si antiim- 
oerialistă, si Congresul al
XIII- lea al Partidului Comunist 
Român.
Tovarășul Konstantin 

Cernenko a informat despre 
modul cum se realizează hotă- 
rîrile Congresului al XXVI-lea 
al P.C.U.S. si ale plenarelor 
ulterioare ale C.C. al P.C.U.S., 
relevînd însemnătatea măsuri
lor pentru creșterea eficientei 
economiei, perfecționarea 
ternului de conducere si 
carea nivelului de trai 
poporului.

în timpul convorbirilor 
fost discutate direcțiile princi
pale ale 
relațiilor 
P.C.U.S.. 
U.R.S.S.

In cadrul convorbirilor 
făcut, de asemenea, an 
schimb de 
cu problemele 
actuale.

sis- 
ridi- 

al

ia

dezvoltării continue a 
s« 
șl

dintre P.C.R 
dintre România

s-a 
larg 

vederi in legătură 
internaționale

★
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i-a fost înminat, luni după-a
miază, de către tovarășul Kon
stantin Cernenko, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem a! 
U.R.S.S., ordinul „Revoluția din 
Octombrie", conferit de Prezi
diul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., ea apreciere a meri
telor și contribuției aduse la 
dezvoltarea relațiilor româno- 
sovietice și în legătură eu cea

(Continuare în nao a <-ts)
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Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă
A

ACTIVITATEA SPORTIVĂ IN PAS

REALIZĂRI, GREU DE IMAGINAT ALTADATA
Mereu în avangarda mișcării 

sportive practicate din secolul 
trecut pe meleagurile româ
nești (în 1880 — turism si pa
tinaj ; în 1886 — atletism ; In 
1892 — schi ; in 1899 — alpi
nism ; 1900 — ciclism ; in 1924 
handbal etc.). Brașovul s-a a- 
flat mereu in fruntea oricăror

clasamente alcătuite oe această 
temă. Situația nu se schimbă 
nici astăzi, cu radicala deose
bire că spirala progresului, 
puternic favorizat de edificarea

Supravegheat atent de către antrenorul său, Alexandru Vasile 
(primul din stingă), judoka Mihai Cioc execută o rapidă acțiune 
de obținere a ipponului Foto : N. DRAGOS

Cu prilejul campionatelor eu
ropene de lupte libere — ju
niori. desfășurate la Slagaren 
(Olanda), tînărul sportiv român 
Gheorghe Mitu a repurtat un 
frumos succes, cucerind, după 
o evoluție remarcabilă, titlul

Un recital al handbalului masculin internațional

AZI, LA TIMIȘOARA, START ÎN „TROFEUL CARPAȚT'
Echipa Uniuni! Sovietice prezentă cu toți campionii mondiali
Astăzi după-amiază, in sala 

Olimpia din Timișoara — gaz
da atîtor mari Întreceri - 
va da startul In cea de 
XXII-i ediție a 
Carpațl", tradițională 
țle Internațională de 
rezervată formațiilor 
ne. Tribuna va fi 
netncăpătoare pentru 
număr de spectatori
si asiste la partidele acestui 
deosebit de puternic turneu ami
cal al anului. Și alături de ei se 
vo» afla tehnicienii din dife
rite țări, constituiți intr-un 
puternic „pluton" $i atrași de

se 
a 

.Trofeului 
competi- 
handbal 
masculi- 
desigur, 
marele 
dornici

perspectiva unor dispute de 
înalt nivel tehnic, de posibili
tatea de a constata pe viu pro
gresele Înregistrate de marile 
puteri ale handbaluluL

După cum se știe, la această 
ediție a „TROFEULUI CAR- 
PAȚT*  sini prezente reprezen
tativele Uniunii Sovietiee — 
campioană mondială, R.D. Ger
mane — campioană olimpică. 
Sn ediei — de două ori cam
pioană a lumii, Statelor Unite,

Hristache NAUM

continental la cat. 82 kg, el 
ocupind primul loc înaintea 
redutabililor săi adversari D. 
Russev (Bulgaria) si N. Tur- 
kais (Turcia). Născut la 7 ia
nuarie 1964, în comuna Vidra, 
județul Vrancea. Gheorghe 
Mitu a început să practice 
luptele la Steagul roșu Brașov 
(antrenor : Ion Mureșan). în 
ultimii doi ani activînd la Di
namo Brașov (antrenor : Ion 
Bătrin). La Slagaren el a con
firmat ne deplin calitățile și 
buna pregătire dovedite, mai 
ales. In ultimul an. cînd a fost 
remarcat de antrenorii loturi
lor noastre reprezentative de 
juniori, tineret și. chiar, de 
seniori.

Campionatele eurooene au

(Continuare in pag. a T-a)

Marian Dumitru, un Inter cu a 
mare forță de atac

societății socialiste in tara 
noastră, a făcut posibilă atin
gerea unor coordonate foarte 
greu de imaginat acum 4 de
cenii. Ce transformări de e- 
sentă s-au petrecut In sportul 
brașovean în anii de după 23 
August 1944 I

Poate cea mai spectaculoasă 
transformare a fost aceea că 
intre caracteristicile de identi
tate ale sportului de perfor
mantă brașovean a intrat, de
finitiv. capacitatea de a se ex
prima Ia nivel internațional. 
Au fost mal intîi handbalis
tele, care au contribuit, in anii 
*50—'60. la cucerirea celor două 
titluri mondiale la handbal in 
11 1 au venit apoi biatlonistli 
G. Vilmoș, cu un loc 5 la 
Olimpiada de la Innsbruck, sl. 
mai cu seamă. Gheorghe Gir- 
nită, vicecampion mondial in 
1974. la Minsk ; luptătorii au 
scris splendide pagini olimpice, 
la loc de 
semnate de 
lescn (aur

frunte fiind cele 
Constantin Pivu- 

în 1960). Valerio
Radu TIMOFTE

(Continuare în pag 2-3)

fost dominate, la această edi
ție. de luptătorii sovietici, care 
au cucerit 8 din cele 10 Tit
luri : N. Ajvazian. I. Parval- 
suk, R. Kadskiev. V. Kakimov, 
V. Dzoskostov. M. Kardalsev, 
V. Kabalov. N. Ivanov (în or- 
direa categoriilor). La cat. 57 
kg a clstlgat luptătorul bulgar 
R. Pavlov.

La sfirfitul sâptâminii

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE LUPTE ALE ROMÂNIEI
De vineri pînă duminică, in 

sala Floreasca din Capitală, se 
vor desfășura Campionatele in
ternaționale de lupte ale Româ
niei, competiție tradițională a- 
junsă la cea de a 23-a ediție.

La Întreceri vor participa, prin
tre alții, luptători din Canada. 
Cehoslovacia, Cuba, Finlanda. 
R.D. Germană. S.U.A.. Uniune» 
Sovietică etc.

Startul Euro '84 se apropie

FOTBALIȘTII NOȘTRI CONTINUĂ PREGĂTIRILE
CU UN JOC-ȘCOALA LA

SITTARD, 4 (prin telefon). 
După o binevenită zi de pau
ză, absolut necesară in grafi
cul antrenamentelor, „tricolo
rii*  și-au reluat lucrul luni de 
dimineață, printr-un antrena
ment care a fost dublat după- 
amiază printr-unul de și mal 
mare intensitate. între antre
namente se discută pe larg 
structura de joc a adversarilor 
și mai ales cea a echipei Spa
niei, care, după răsunătorul 
4—9 in dauna Elveției, a re
mizat tn Ungaria, la capătul 
unui meci in care a condus 
detașat Jocul In prima parte.

pentru a ceda. probabil „di
plomatic", în partea a doua. 
La dispoziția tricolorilor există 
un bogat material Ilustrativ 
pentru toți adversarii. (Se aș
teaptă detalii pe marginea re
centei surprize de la Lisabo
na, in care echipa gazdă a ce
dat In fața Iugoslaviei lui 
Sușici.)

în cadrul lotului se simte 
apropierea marelui start. O 
stare de neliniște firească, da
că ținem seama că .tricolorii*  
au tnceput să numere zilele 
care li despart de meciul cu 
Spania Iul Munoz, care, așa

SITTARD
cum se scrie în press interna
țională, l-a consacrat titular 
pe Santillana, care e într-o 
formă deosebită, la 31 de ani

Pentru marți, 
Mircea Lucescu a invitat

antrenorul 
o 

echipă olandeză de amatori la 
Sittard. In programul de pre
gătire a figurat de la Începui 
acest joc de antrenament cu 
caracter de finisare.

Lotul tricolor urmează 
părăsească Olanda la 10 iu
nie, pentru a sosi In aceeași zi 
la Lyon, unde se va pregăti 
pentru primul meci de la 14 
iunie, eu Spania, la St. Etienne.

să
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FINAL AL CE
DIH FRMIA

PAGINI
TURNEUL
OE FOTBAL

PREZINTĂ
ALMANAHUL

Sportul|
208 Ddgini in culori

Fotografiile celor 8 
echipe participante, 

un documentar complet 
(jucători, antrenori, arbitri 

stadioane, paîmaresej 
De vînzare la chioșcurile 

de difuzare a prese'
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PATRU DECENII DE VIAȚA NOUA, LIBERA, PROSPERA
(Urmare din paQ 1)

7
La Reșița, intr-o ambianță tinerească

Bularca (argint în 1961) Ste- 
lică Morcov (bronz în 1976) ; 
si din nou handbalistii au In
trat în nrim-Dlan cei mai 
strălucit: reprezentanți numin- 
3u-se acum Nicolae Munteanu. 
Cornel Durău Tudor Roșea, 
cunoscuti în întreaga lume 
oentru ca. tot în ultimii ani. 
iudoka Nicolae Vlad si Mircea 
Frătică să aducă în cetatea 
Făgărașului strălucirile de aur 
ale titlurilor lor europene.

Ce înseamnă toate aceste 
realizări cum ar putea fi ele 
succint caracterizate ?

Cifric istoria sportului de 
performantă brașovean dintre 
1944 și 1984 ar Dutea fi ex
primată astfel : o medalie o- 
limpică de aur, una de argint, 
una de 
campion 
campion 
5 titluri _ , ___ _____
30 de titluri de camnion bal
canic. Sînt destule țări în lume 
care si-ar dori un asemenea 
palmares realizat de un sin
gur iudet al României de azi I 

anume a contribuit la 
acestui salt remar- 
deplin semnificativ, 
pentru sportul bra- 
si oentru alte ju-

bronz ; 4 titluri de 
mondial : 4 titluri de 
mondial universitar : 

de camnion european :

Ce 
realizarea 
cabil. pe 
nu numai 
sovean ci _____ ___
dete fruntașe ale patriei noas
tre. în ultimii 40 de ani ?

Preluînd si dezvoltînd pe 
trente superioare o bogată tra
diție muncitorească (să amin
tim doar că în anii ’30 a luat 
ființă asociația .Prietenii na
turii" condusă de către secțiu
nea locală a P.C.R. șl desti
nată organizării timpului liber 
al muncitorilor) Brașovul de 
după 23 August 1911 a pus cu 
prioritate bazele înființării si 
dezvoltării unor nuternice clu
buri și asociații sportive in 
marile sale intrenrinderi in
dustriale. Ele s-au întărit- or
ganizatoric o dată cu trecerea 
anilor, iar astăzi denumiri ca 
Steagul roșu Tractorul Rul
mentul. Hidromecanica Me- 
trom I.C.I.M. înseamnă foarte 
mult nu numai în industria 
românească ci si în sportul 
românesc de masă si de per
formantă. In aceste unităti de 
frunte tot mai multi oameni 
au făcut cunoștința sportului. 
Dacă în 1948 regiunea Brașov 
Iși datora locul doi pe tară, 
realizat în cadrul C.U.T.. ce
lor 18 250 de tineri angrenați 
In întreceri. în 1964 partici- 
pantii brașoveni la Sparta-

Recordmani ai

1965 1984 I------------ ——1944

• Cluburi sportive 2 6 16
• Asociații sportive 28 190 315% • Secții afiliate 42 350 580

de nivel internațional — 14 23
de nivel olimpic — 1 5

• Sportivi legitimați 1200 10 500 19 550
• Sportivi clasificați — 190 326

- maeștri emeriți - 7 19% - maeștri ai sportului 40 82
- sportivi categoria 1 - 190 326

• Titluri de campion 7 63 96£ • Antrenori 10 72 165
• Profesori de educație fizică 18 187 396
• Instructori sportivi 4» 336 584
• Arbitri 574 1015
• Sportivi in loturile naționale - 129 175ț • Recorduri naționale - 5 12
* Echipe divizionare - 43 57
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chiada republicană s-au ridicat 
oină la 170 000 pentru ca în 
anii noștri să participe, sub 
diferite forme (de la practi
carea gimnasticii la locul de 
muncă la campionatul asocia
ției. de la acțiuni turistice 
oină la duminici cultural-spor
tive) la ^acțiunile prganizate in 
cadrul 
de cetățeni 
de aur a 
brașovean 
tradiționale
măsoară in multe ediții : 
„Festivalul sportului muncito
resc brașovean", ediția a 14-a. 
la 6 discipline ; „Cupa Carpa- 
ților meridionali", ediția a 10-a, 
la handbal ; „Festivalul voleiu
lui copăcean", ediția a 14-a. 
„Sărbătoarea sportului școlar", 
ediția a 16-a ș.a.

Ultimele 4 decenii au însem
nat în istoria sportivă a jude
țului Brașov și o explozivă 
dezvoltare a bazei materiale 
destinate celor mai diferite 
discipline, proces corespunzînd 
fie perfecționărilor In sporturi 
traditionale. fie afirmării unor 
discipline cu totul 
vizitatorul numără, 
municipiul Brasov, 
oane (primele 3.

.Daciadei". peste 250 000 
I I Astăzi. în cartea 

sportului de masă 
figurează acțiuni 
a căror vîrstă se 

in multe

noi. Acum, 
numai în 
12 stadl- 

__  ._ Municipal, 
Tineretului și Tractorul, însu
mează 66 000 de locuri I). 9 
bazine de înot (două acope
rite). 2 patinoare. 6 popicării, 
3 poligoane de tir. 10 plrtli 
de schi de dificultată diferită, 
35 de terenuri si o arenă de 
tenis cu 2 000 de locuri etc. în 
momentul de fată. județul

recordurilor

5

încumetă să susțină 
16 ramuri sportive 

mai diferite. In- 
spor-

»

î

4

Intr-o eventuală „Carte a 
recordurilor brașovene" (s-ar 
putea ușor Întocmi o aseme
nea culegere de superlative) 
iși găsesc locul o seamă de 
reușite care nu se află la în- 
demîna multor altor județe. 
Dincolo de ineditul și de 
spectaculozitatea lor, recordu
rile oamenilor de sport din 
Brașov sugerează — și de I — 
uriașele disponibilități ale miș
cării sportive din acest județ 
de frunte al țării. I-ar fi greu 
reporterului să selecționeze 
cele mal grăitoare fapte pen
tru acest „top"...

...S-ar putea începe, poate 
cu cele 52 de recorduri na
ționale realizate de această 
atletă-model care a fost Ana 
Săîăgean. o dată cu ea, pro
ba românească de greutate 
?l-a căpătat prima lideră au
toritară, cu o longevitate rar 
tntilnită (aproape 15 ani de 
dominație). Atașamentul pen
tru sport al campioanei avea 
să se prelungească in timp cu 
o seamă de mari succese, rea
lizate ca activistă, in cadrul 
colectivului de oameni al mun
cii de la Tractorul.

...De luat In considerație ar 
fi șl cele 38 de titluri republi
cane (32 la schi, 6 la... atle
tism 1) ale Ilonel Mlkloș, con
curentă cu șanse mari chiar 
la titlul de cea mal bună 
schioară româncă a tuturor 
timpurilor.

...Nici cele 254 de selecțio
nări in echipa națională ale 
voleibalistului Gheorghe Fera- 
riu nu pot fi trecute... ușor 
ou vederea, cu atlt mal mult 
eu cit acest component al for
mației „de aur" a României 
a devenit acum șl un foarte 
apreciat arbitru «1 disciplinei.

„.Recordul celei mai dificile 
ascensiuni nu putea Hpsl din 
colecția realizărilor de excep
ție ale performerilor brașo
veni : cuplul alplniștilor A- 
lexandru Floricloiu — Norbert 
Hlnesch a realizat ascensiu
nea vestitei „Fisuri albastre" 
din Bucegl, de dificultate 6 B; 
Floricloiu are In palmares șl 
cucerirea unui vlrf din masi
vul Pamir (7495 m).

...Șl cea mal mare Înălțime 
cucerită vreodată de un pla- 
norist român — 11 500 m — se 
află in posesia brașovenilor I 
Cu un clștlg de Înălțime de 
8 500 de metri, Erwin Rosch 
deține recordul, reușit In 1977.

...In fine, una dintre .figu
rile cele mal pitorești ale 
sportului de performanță ro
mânesc, Ion Babole, este tot 
brașovean. Azi în vtrstă de 
67 de ani, vestitul Babole se 
mlndrește cu un nou record: 
56 de ani de sport, cifră care 
va fi, cu siguranță, șl ea 
dobori tă...

încheiem, dar mărturisim că 
păstrăm senzația multor omi
siuni ale faptelor sportive de 
excepție !...
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O REUNiUNE CU SOSIRI LA FOTOGRAFIE
Reuniunea hipică din 3 iunie 

1984 a fost marcată de dispute 
pasionante, In oare au excelat 
sosirile foarte strlnse, clștlgătorli 
din patru alergări fiind departa
jați In urma fotografiilor. Astfel, 
Percutor, excelent condus de M. 
larga, a reușit să-și păstreze la 
sosire un scurt cap in fața Iul 
Manuc, jenat in ultima turnantă 
de galopul lui Trifoi. Tot din 
formația D Toduță a mal În
vins șl Trandafir, puternic sus
ținut în lupta finală de antreno
rul său. In principala cursă a zi
lei, Tincuța, cu I. Oană dezlăn
țuit pe uliimll metri, a reușit să 
le pună botul la sosire Iul Topo
ras Si lui Perjar, a cărui rein
trare a fost de bun augur. Halo
gen, angajat Încă de la prima 
trecere la conducerea cursei, a 
reușit să se mențină la sosire 
tn fața lui Calafat, care a rea- 
'•zat un nou record al carierei. 
In cealaltă cursă pe S 000 m a

triumfat Trudln, care cu această 
ocazie și-a egalat recordul carie
rei, arătind mari disponibilități. 
Cursele rezervate 2 anilor au 
revenit Iul Sonela (I. Florea con
du cin d-o cu brio la sosire 
in fața Iul Surfs) șl Dadana. Sa- 
dlna, cu I. Ionescu In sulky, a 
îndeplinit în linia dreaptă la so
sire o simplă formalitate spre a 
clștiga, iar Suav, energic susținut 
de N. Slmlon, a reușit să clștl- 
ge cu prețul ultimului efort în 
fața Silicei, care a galopat pe 
potou, șl Ilreniței. A fost cea 
mal reușită reuniune din acest 
sezon, măsurile luate de arbitri 
în reuniunea precedentă arăttn- 
du-șl roadele, caii fiind susținuți 
la sosire așa cum am dori în
totdeauna.

REZULTATE TEHNICE: Cursa I: 
1. Dadana (M. Dumitru) 1:48,3, 2. 
Vtnta, s. Puia. Cota: cîșt. 1,80, 
ord. triplă 310. Cursa a n-a: 1. 
Trudln (Tănase) 1:29,5, 2. Secret.

0 FRUMOASA SARBATOARE
A ATLETISMULUI ȘCOLAR

Brașov se 
prioritar 
dintre cele 
tr-un singur an (1983). 
tivii brașoveni au obtinut 96 
de titluri de campion republi
can. la 17 ramuri de sport, au 
stabilit 12 noi recorduri ale 
țării și cu 29 sportivi în lotu- 
ile olimpice. „
Angajat plenar in construc

ția societății socialiste multi
lateral dezvoltate, județul Bra
șov are capacitățile necesare 
pentru ca si în planul spor
tului de masă si de perfor
mantă să repurteze noi succese. 
Ambițiile — mărturisite — ale 
brașovenilor nu sînt deloc mici. 
Si nici ușor de îndeplinit. Ele 
privesc, în primul rînd, contri
buții mai substanțiale la con
solidarea stării de sănătate a 
populației, la fortificarea fizică 
si morală â tinerelor generații 
și. nu în ultimul rînd. la ridi
carea standardului valoric al 
prestațiilor românești în arena 
sportivă internațională.

DINAMO I

2 ~
REȘIȚA, 4 (prin telefon). A 17-a ediție a Penta

tlonului atletic școlar și a 8-a ediție a Concursu
lui național de ștafete organizate sub însemnele 
„Daciadei" și dotate cu „Cupa U.T.C." au fost găz
duite, anul acesta, de stadionul din Valea Doma- 
nului, în condiții excelente. Peste 400 de elevi re- 
prezentînd toate județele țării și municipiul Bucu
rești s-au întrecut intr-o atmosferă de adevărată 
sărbătoare tinerească, aplaudați 
neros, care cunoaște șl 
gește atletismul.

Cîștigătorii ștafetei. 
Liceului militar „Mihai 
zul“ din Alba Iulia se 
drese cu faptul că 11 au 
profesor pe maestrul sportului 
Ilie Cioca, fost multiplu cam
pion balcanic și care de doi 
ani se ocupă de pregătirea lor. 
la fel ca și eleva Claudia Po
pii din Craiova, care a fost 
pregătită de maestra sportului 
Doina Cătineanu, fostă meda
liată continentală. Ia săritura 
în lungime. Claudia a înche
iat prima Pentatlonul, cu un 
avans de 7 puncte. Deosebit 
de pasionantă a fost ștafeta 
fetelor, cîștigătoarea fiind sta
bilită abia la sosire, timișo- 
reanca Ramona Steici, compo
nentă a lotului național de 
junioare. întreeînd-o cu o ze
cime de secundă pe principala 
ei adversară din echipa Dol
jului !

A fost o întrecere dinamică, 
cu multă dăruire din partea 
concurenților finaliști. totoda
tă un prilej de selecție pen
tru forul de specialitate, repre
zentat la Reșița prin prof. C. 
Nourescu, de maturitate pen
tru organizatori (Secția sport 
turism și P.T.A.P. a C.C. al 
U.T.C., Comitetul județean 
Caraș-Severin al U.T.C., și co
misia de atletism a C.J.E.F.S.),

lndră-

elevii 
Vitea- 

mîn- 
ca

de un public ge-

I ale căror eforturi, 
■ i țipi un r;

D4CUIM

, de a 
competiției un cadru 
punzător. s-au văzut 
nate.

Consemnăm. în cele 
mează, și rezultatele tehnice :

PENTATLONUL ATLETIC ȘCO
LAR, Fete : 1. Claudia Popii
(Dolj) 3 328 p„ 2. Daniela Gurgu- 
ță (Bacău) 3 321 p„ 3. Daniela 
Troe (Timiș) 3 194 p„ 4. Gabrie
la Pop (Caraș-Severin) 3190 p„ 
5. Helga Csaki (București) 1118 
p„ 6. Mariana Ciorogaru (Sibiu) 
3 003 p. ; Băieți : 1-. M. Tudor 
(Giurgiu) 2 826 p., 2. Ad. Hodină 
(Galați) 2 803 p., 3. I. Munteanu 
(Alba) 2 734 p. 4. I. Mîndru (Hu
nedoara) 2 712 p„ 5. A. Scarlat 
(Constanța) 2 620 p., 6. V. Jianu 
(Prahova) 2 554 p.

CONCURSUL NATIONAL DE 
ȘTAFETE, Fete : 1. Timișoara
(Mlhaela Vlnu, Cornelia Tur cu, 
Mirela Glurculescu, Ramona 
Stelei) 2:19,3 2. Dolj 2:19,4 1.
București 2:20,0. Băieți : 1. Alba 
(P. Sora, D. Chininiț, Fi. Chlrllă, 

FI. Bălan) 3:19,4 2. Brăila 2:19,7 
2. Timiș 3:19,9.

Clasamentul general pe județe. 
La Pentatlonul atletic școlar : 1. 
Dolj, 2. Bacău, 3. Caraș-Severin ; 
la Concursul național de ștafe
te : 1. Timiș, 2. Brăila, 3. Ar
geș.

Diplome, medalii și premii (tn 
echipament sportiv) au răsplătit 
pe sportivii și echipele care au 
urcat pe podium.

Dinu Doru GLAVAN, eoresp.

3.

asigura 
cores- 

încunu-

ce ur-

CAMPIOANA NAȚIONALA DE CICLISM

LA CONTRATIMP PE ECHIPE
Lunl după-amlază. pe o vreme 

splendidă (soare, timp ușor răco
ros, cu viat abia adiind), s-a des
fășurat pe autostrada București — 
Pitești, Intre bornele km 18—25, 
prima probă a campionatului na
țional de ciclism pe șosea : con
tratimpul pe echipe, seniori. Aler
garea a avut loc pe distanța de 
100 km, cu 9 Întoarceri (4 por
țiuni de 20 km șl 2 de 16 km), 
cu startul echipelor la intervale 
de dte 5 min. A fost o cursă cum 
demult nu am mal avut ocazia să 
vedem. Formațiile, de astă dată 
mult mal omogene ca valoare, iar

Intre ele de forțe sensibil egale, 
au prilejuit o luptă sportivă de 
toată frumusețea, încheiată cu vic
toria cicliștilor dLnamovlștl. Dar 
nu fără emoții. Pe primii 60 km 
s-au impus cicliștii de kt Stea
ua. Iată, de altfel, timpii acestor 
două formații la 20 km, 40 km, 
M km șl 100 km. Steaua : 23:03 ; 
50:40 ; 1.14:39 ; 2.10.21. Dinamo :
23:51; 51:10; 1.14:56; 2.01:32. Pe 
ultimii 40 km al cursei, formația 
Dinamo (M. Romașcanu, I. Gan- 
cea, C. Paraschlv. VI Constanți- 
a eseu), mobilizată de Romașcanu. 
a refăcut kilometru cu kilometru

In turneul de calificare, la rugby

GLORIA BUCUREȘTI ÎNTRECE
Șl PROMOVEAZĂ

In etapa a TV-a a turneului de 
calificare pentru Divizia „A" de 
rugby. Gloria București dispune 
de Petrochimistul Pitești, cu 
12—6 (3—3) șl promovează, astfel, 
In primul eșalon al sportului cu 
balonul oval. A fost un meci pa
sionant, deseori sub semnul im
previzibilului, adică cu multe 
momente de suspans, pe gustul 
publicului — circa 2 000 de spec
tatori — in care Învingătorii au 
avut o prestație mal calmă, mai 
lucidă. Petrochimistul n-a fost 
ceea ce susținătorii așteptau de 
la ea. A făcut deseori un joc de 
așteptare, a acționat rar și ne
convingător cu linia de treisfer- 
turi (atuul echipei), s-a bazat, 
poate, și pe „căderea" fizică a 
adversarului, dar care nu s-a 
produs. La scorul de 6—3 (min. 
58) sau la 9—6 (min. 69) pentru

HIPISM
l______ ;______________—

Cota: cîșt. 1,80, ev. 9. Cursa a
III- a: 1. Sonela (Florea) 1:49,7, 2. 
Surfs, 3. Hendorf. Cota: dșt. 11, 
ev. IS, ord. triplă 64. Cursa *
IV- a: 1. Halogen (Pașcă) 1:27,5, 
2. Calafat, 3. Rural. Cota. dșt. 
14, ev. II, ord. triplă 551. Cursa 
a V-a: 1. Tincuța (Oană) 1:27,4, 
2. Toporaș. Cota: dșt. 4, ev. 14. 
Cursa a VI: 1. Percutor (M. Ior- 
ga) 1:28,3. 2. Manuc, 3. Crișan. 
Cota : cîșt. 14, ev. 14, ord. triplă 
321. Pariul triplu cîștigător curse
le 2—4—6 ■= 305. Cursa a Vn-a: 
1. Sadina (Ionescu) 1:32,9, 2. Se- 
cărica, 3. Tufișoana. Cota: cîșt. 26, 
ev. 65, ord. triplă 377. Cursa a 
Vin-a: 1. Trandafir (Toduță) 
1:27,7, 2. Hațeganu, 3. Negruț. Co
ta dșt. 4, ev. 88, ord. triplă 2015. 
Cursa a IX-a: 1. Suav (Slmlon) 
1:37,3, 2. Hrenița. Cota: cișt. 4, 
ev. 82, ord. 11, triplu 5—7—9 = 
335 lei.

A. MOSCU

PE PETROCHIMISTUL PITEȘTI
IN DIVIZIA „A“

din timpul care-o separa de ri
vala sa, Steaua, obținlnd in final 
1.06:33. Pină atunci, cel mai bun 
rezultat In proba de contratimp pe 
echipe aparținuse tot formației Di
namo, din anul 1971 (2.96:90). Anul 
trecut, formația dinamovistă s 
dștigat campionatul eu 2.11:4*  
Dar și echipa clasată pe locul se
cund, Steaua, alcătuită numai rttn 
cicliști tineri, de perspectivă, a 
realizat un timp promițător — 
2.10:21. Pe aceeași linie a com
portărilor frumoase s-au situat și 
cicliștii de la Metalul Plopenl. 
Clasament : 1. Dinamo I — 2.06:32 
(medie orară 46.830 km), 2. Stea
ua (Cr. Neagoe, o. Tudoraehe, O. 
Ceiea, Gh. Vasiliu) 2.10:21 ; 2.
Metalul Plopeni (O. Dumitrache, 
N. Aldulea, V. Apostol, Cr. Io
nescu) — 2.13:50. Lotul de ju
niori, Împărțit in două echipe, a 
participat în afara campionatului, 
pentru verificare, pe distanța de 
60 km. Echipa alcătuită din V. 
Budurol, c. Popa, s. Florea, V. 
Pavel a fost cronometrată cu 
1.11:38, ceea ce reprezintă, de ase
menea, o medie orară bună — 
45,600 km.Gloria, Petrochimistul, mai gru

pat, mai energic, mal decis, ar 
fi putut Întoarce rezultatul. Pe 
plan psihic, n-a fost la înălțimea 
deTby-ulul 1 Realizatori: Kainak 
— l.p. (mln. M), Bujor — drop 
(min. 58), Sabău — l.p. (min. 69) 
șl Bujor — l.p. (min. 73) pentru 
Gloria, respectiv Florea — 2 l.p. 
(min. 40 șl min. 70).

In celălalt med al etapei, 
C.F.R. Brașov — C.F.R. Constan
ța 15—7.

Miercuri, în ultima etapă a tur
neului, Milcovul I.U.G. Focșani va 
'uoa cu C.F.R. Constanța, iar 
Petrochimistul Pitești cu C.F.R. 
Brașov, tot pe Stadionul tineretu
lui, de la orele 9,30.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Absolvenții I.E.F.S. pro
moția 1954 sînt înștiin
țați că în ziua de 23 iu- 

ora 10. va avea loc 
sediul Institutului 
Ștefan Furtună, nr. 
întilnirea cu ocazia 
de ani

tați i 
nie, 
la 
(str.
140) 
a 30 
vire.

Informații 
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terior 253.

de

la
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la absol-

telefon
79 70, in-

ADMINISTRAȚIA OE STAT L0T0-PR0N0SP0R1 INFORMEAZĂ
• Astăzi este ultima ri etnd vă 

mal puteți procura bilete cu 
numerele preferate pentru trage
rea obișnuită PRONOEXPRES de 
miine 6 iunie 1984. Vă reamin
tim că In ziua tragerii mal pot. 
fi găsite numai bilete gata com
pletate. avind aceleași șanse de 
clștlg.

Se mal află in vtnzare șl bile
tele pentru tragerea obișnuită 
LOTO de vineri 8 iunie, precum 
șl pentru tragerea excepțională 
LOTO de duminică 10 iunie a.c. 
Procurați-vă din vreme bilete șl 
pentru aceste trageri I
• în toate agențiile Loto-Pro- 

nosport din țară, la vînzătoril vo- 
lanți, precum și în rețeaua uni
tăților mandatare, s-a pus în vin- 
zare noua emisiune specială li
mitată „LOZUL VACANȚEI". Se 
pot cîștlga — la prețul de 10 lei 
lozul — autoturisme „Dacia 1300", 
precum și importante sume de 
bani. LOZUL VACANȚEI conține, 
de asemenea, numeroase clștiguri 
suplimentare din fondul special 
al A.S. Loto-Pronosport.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 
DIN 30 MAI 1984

)
Cat. 1: 2 variante 25% a 35.081 

lei; Cat. 2: 2 variante ioo% a 
14.032 lei șl 12 variante 25% a 
3.508 lei; Cat. 3: 19,25 variante a 
3.645 lei; Cat. 4: 98 a 716 lei; 
Cat. 5 : 267,25 a 263 lei; Cat. 6: 
7.804,75 a 40 lei; Cat. 7: 233,25 a 
200 lei; Cat. «: 3.922 a 40 lei. 
Cîștigurile de 35.081 au revenit 
particlpanților: Teslaru Gheorghe 
din Brașov șl Nicolau Vlad din 
București.
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Retrospectivă in... perspectivă

LT REAL, DAR CUPA CUPELOR
if ARE ALTE EXIGENȚE
îștigat ultima 
campioană a 

—*78)  si după 
pe podium 

I—’80). Steaua 
arhia fotbalu-

că tinerețea unora — Belode- 
dlci, Eduard. Tătăran. Lăcătuș. 
Balint, Pușcaș — se va îm
pleti cu experiența competitio- 
nală (indiferent de clubul unde 
activaseră)

la 0—1 cu F.C. Baia Mare de 
la 1—3. incredibil dar real, la 
Galați, la „răzbunarea" cu 3—0 

București. Labilitatea

DIVIZIA „C“ - REZULTATELE ETAPEI A 27-a
Programul ți arbitrii etapei viitoare (duminică 10 iunie}

a celorlalți

Balint,
față cu Ciurea. 
portarul lui F. C. 
Olt. dar scorul »a 
rămine doar 1—0 
pentru Steaua, in 
ciuda multor alte 

ocazii

Foto :
Dragoș NEAGU

da atttor stră- 
îării efectivu- 
itori. unii cu 
nire^, dar de- 
>ti pentru un 
u. care poartă 
:atea unei fru- 
i a unui re- 
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Marin. Stoica. Madachc, FI.
jaru, Piturcă. Cimneanu II . 
dar această „grefă" n-a reușit 
sută la sută. Tinerii au adus 
iuțeala în 
debordantă 
armă care, 
tehnicități

joc. avîntul. viteza 
(Balint si Lăcătuș), 

pe fondul unei bune 
a multora, a făcut

de la ________
psihică de care am vorbit mai 
poate fi confirmată si de alte 
rezultate. După acel spectacu
los 3—O cu Dinamo, in tur, 
Steaua n-a putut trece exa
menul în derbyul de mare în
cărcătură psihică din finalul 
campionatului, după cum n-a 
putut depăși masivitatea unei 
formații ca Sportul studențesc 
(O—2 si 1—2) în fata căreia 
avea să se revanșeze în cupă, 
ca să nu mai spunem de con
tradicția dintre 4—O cu SC 
Bacău, la București, si neaș
teptatul O—3 în orașul de pe 
Bistrița. Și tot prin factorul 
psihologic am explicat si in- 
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De ce 7 
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conduși.
greu au ....
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tei echipe 7 O pregătire fizică 
corespunzătoare, nu numai pen
tru o repriză, cum s-a întîm- 
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2. STEAUA 34 21 5 8 59-23 47
pierdut 2 puncte cu Sportul stu-• A realizat 31 de puncte ocosâ (a . 

dențesc, 1 cu Dinamo) șl a obținut 16 puncte In deplasare (cite 2 cu 
F.C. Argeș, Corvlnul, Dinomo, F.G Olt, Politehnica lași șl Petrolul, dte 
1 cu C.S. Tîrgovlște, Rapid, ĂS.A Tg. Mureș șl Jiul).
• Cel mai bun kc ocupat: 1. de 21 de ori; cel mal slab toc: 5-14 

In prima etapă.
• Golgeterii echipei: Lăcătuș 13 goluri, Flțvrcă 10, Cîmpeanu », 

Balint 8, Petcu 6, Pușcaș 5, Laurențlu șl Majora - dte 2, Turcu, Stoica 
șl FI. Marin — dte 1, Căiin (Petrolul) — autogol.
• Jucători folosiți: 21; Balint șl Lâcâtuș — dte 32 de meciuri,

Eduord 31, Petcu 30, Tâtâron 29, tordache șl Cîmpeanu - dte 27, 
tovan 26, Majora 24, H. Marin, Stoica șl Plțurcâ — dte 23, Pușcaș 21, 
Beloded ici 20, Dioconescu ÎS, Laurențlu 
10, Plate- 8, Fodor șl AnghellrU — dte 3.
• Cartonaș. roșii: FI. Marin (etapa

23-0).
• Cartonașe galbene: 37; cele mal 

dte 6.
• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m, toate fiind transformate 

(Petcu 4, Lâcâtuș); a fost soncțlonotâ cu 4 penoltyurl: 3 transformate, 
1 ratat.
• A expediat 400 de șuturi, dintre care 184 pe poartâ.

11, Turcu șl Duoadani — dte

o 18-o) |l Stoica (etapa o

multe: Eduard șl Tătâron

ea jocul Stelei să devină spec
taculos, apreciat de atîtea ori 
si Ia care adversarii nu i-au 
găsit întotdeauna antidotul.

Dar tinerețea a adus cu ea 
Si părțile negative adică lipsa 
unei consistente ne parcursul 
celor 90 de minute ale unui 
1oc. inconstanta de la o etapă 
la alta si. ceea ce a fost mai 
grav, uneori chiar resemnarea. 
Să ne amintim reprizele se
cunde din ultimele două jocuri 
cu Dinamo (în campionat si 
cupă), cînd primii care au 
renunțat la luptă cînd s-au 
văzuti egalați sau conduși pe 
tabela de marcaj, au fost tot 
Lăcătuș și Balint.

Mai departe, LABILITATEA 
PSIHICĂ (aici vedem princi
pala carență a echipei Steaua) 
si-a pus amprenta pe multe 
din evoluțiile sale. Este sin
gurul factor care poate explica 
distanta de la 7—O (în tur),

tul Petcu. Pușcaș, Pi
sau Cîmpeanu. SI In va- 
acelea de atacuri a lip

sarea 
turcă 
lurile 
sit un jucător Dutemic. care 
să spargă frontul advers, care 
să nu se piardă cu firea, a- 
dică un Florea Voinea de acum 
cltiva ani. Cu asta credem că 
am spus aproape totul, pentru 
că antrenorii si jucătorii știu 
eă In toamnă vin meciurile din 
cupele europene, care cer e- 
chilibru. constantă, maturitate, 
forță, O LECȚIE BINE ÎNVĂ
ȚATĂ (capitol la care restan- 
tieri sînt atît iucătorii cit si 
antrenorii), și nu doar dispo
ziția de moment, explozia de 
cîteva minute sau... de o re
priză.

Constantin ALEXE

Miine, in Giulești

itești, In „Cupa Balcanică44

- GALATASARAY ISTANBUL
|- din Pitești 
■ unei întilnlri 
| ta față a- 
T.C. Argeș șl 
Ml. Este vorba 
tir din cadrul 
•.Cupei Balca- 
torii turd ob-

țintnd victoria cu 2—0. Ded, un 
motiv în plus de revanșă pen
tru piteșteni care își încheie me
ciurile din grupa preliminară, 
din care mai face parte șl echi
pa bulgară Beroe Stara Zagora. 
Meciul de miine va începe la 
ora 18.

pRGU MUREȘ)
| care Dinamo 
tampioană „în 
Ș A. Tg. Mu- 
knotiile retro- 
restantă din- 
pchipe trebuia 
nvitatie la un 
3. cu scheme 
e. lipsite de 
demonstrativ, 
Dar n-a fost 
atacat brutal 
ălnar s-a re- 
Costin, iar la L *

SUSPENDAT Pt 12 ETAPE!
o altă fază, Gali s-a „revanșat", 
sărind cu ambele picioare asu
pra lui Țălnar, accidentindu-1.

Analizînd faptele. Comisia de 
disciplină a decis SUSPENDA
REA LUI GALL PE 12 E- 
TAPE și a lui COSTIN pe 4 
ETAPE. Credem că măcar un 
avertisment ar fi trebuit să 
primească si Țălnar. cel lovit 
atit de brutal de Gali, dar 
care săvîrsise si el. așa cum 
am arătat, un gest nesportiv.

RAPID '67-RAPID '84
Miine, începînd de la ora 

17,30, stadionul Giulești va găz
dui o atractivă intîinire fot
balistică Rapid ’67 — Rapid 
’84. In prima echipă, care, după 
cum se știe, a cucerit singurul 
titlu de campioană din istoria 
clubului feroviar, își vor face 
miine reapariția pe gazon Mo- 
troe, Lupescu, Greavu, Dinu, 
Dumitru, Năsturescu, Ion Io- 
nescu, Dumitri:: II, Codreanu 
și ceilalți foști coechipieri ai 
lor.

în deschidere la acest meci, 
de la ora 16, se va disputa o 
partidă amicală intre selecțio
nata ziariștilor sportivi și o 
selecționată a actorilor bucu- 
reșteni.

• O SELECȚIONATA DE TINE
RET, alcătuită din jucători năs- 
cuți după 1 august 1964, a fost 
invitată la un turneu oare se va 
desfășura în perioada 7—12 Iulie, 
în localitatea Groningen, din O- 
landa. Antrenorul Cornel Drăgu- 
șln a selecționat, printre alții, pe 
Stlngaclu, Săndoi, Mezaroș, Stăn- 
clulescu, Baicea.

SERIA i
Cetatea Tg. Neamț — C.F.R. 

Pașcani 2—1 (2—1), Electro Bu-
cecea — A.S.A. Cimpulung Mol- 
dovenesc 2—0 (1—0), Relonul Să- 

’vinești — Carpați Gălănești 4—0 
(2—0), Zimbrul Șiret — Avîntul 
Frasin 1—1 (0—0), Unirea Să veni 
— Celuloza Piatra Neamț 1—2 
(0—0), Șiretul Pașcani — Cristalul 
Dorohoi 7—3 (3—1), Metalul Ră
dăuți — Laminorul Roman 2—2 
(0—2), Minerul Vatra Dornei — 
Minerul Gura Humorului 2—1 
(0-1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 27-a : CFR PAȘ
CANI 42 p (69—15), 8. Minerul 
Gura Humorului 37 p (46—20), 3. 
Laminorul Roman 30 p (33—27)... 
pe ultimele locuri : 14. Avîntul
Frasin 24 p (26—44). 15. Cristalul 
Dorohoi 23 p (25—47). 16. Uni
rea Săveni 14 p (23—52).

ETAPA VIITOARE: Celuloza P. Neami
— Electro Bucecea: P. Voicu (Buzău), 
C.F.R. Pașcani — Zimbrul Șiret: M. 
Nicolau (Bacău), Minerul Vatra Dor
nei — Laminorul Roman: O. Ani (Si- 
ghet), Carpați Gălănești - A.S.A 
Cimpulung: O. Gheorghe (Bistrița), 
Minerul Gura Humorului — Relonul 
Săvinești: E, Burcă (Cluj-Napoca), 
Cetatea Tg. Neamț — Metalul Ră
dăuți: V. Turcitu (Galoți), Cristalul 
Dorohoi — Unirea Săveni: C. Stingă 
(Bîrlad), Avîntul Frasin - Șiretul Paș
cani: I. Rus (Bacău)

SERIA A n-a
Aripile Bacău — Energia Gh. 

Gheorghiu-Dej 9—0 (5—0), Minerul 
Comănești — FEPA 74 Bîrlad — 
întrerupt în min. 88 ia 1—o, Lu
ceafărul Adj ud — Letea Bacău 
2—0 (0—0), Constructorul- Iași —
Victoria Gugeștl 3—0 (1—0). Voin- 
ța-Gloria Odobești — Mecanica 
Vaslui 2—0 (1—0), Petrolul Mol-
nești — Chimia Mârâșești 6—0 
(5—0), Inter Vaslui — Pro

letarul Bacău 2—1 (1—0) Me
talul Tg. Secuiesc — Viticultorul 
Panciu 4—0 (2—0).
• Meciul Chimia Mărășești — 

Constructorul Iași (din etapa a 
24-a, pe teren 1—0) a fost omo
logat cu 3—0 în favoarea forma
ției Constructorul.

Pe primele locuri : 1. ARIPI
LE BAC AU 39 p (62—16). 2.
FEPA 74 Bîrlad 36 p (53—27) — 
din 26 Jocuri. 3. Victoria Gugeștl 
29 p (32—26)... pe ultimele locuri:
15. Letea Bacău 23 p (36—39).
16, Energia Gh. Gheorghiu-Dej 19 
p (23—53).

ETAPA VIITOARE: FEPA ’74 Bîrlad
— Inter Vaslui: E. Pâtrașcu (București), 
Letea Bacău — Metalul Tg. Secuiesc: 
O. Găman (București), Mecanica Va
slui — Minerul Comănești: M. Calls- 
tru (Botoșani), Energia Gh. Gheorghlu- 
Dej — Petrolul Molnești: M. Teodo- 
rescu (Brăila), Viticultorul Pancîu - 
Aripile Bacău: L Ciucu (București), 
Proletarul Bacău — Constructorul lași: 
C. Pleșa (P. Neamț), Chimia Mără- 
șeștl — Victoria Gugești: C. Negru 
(București), Voința Gloria Odobești — 
Luceafărul Adjud: G. Moca nu (P. 
Neamț).

SERIA A III-a
Metalul Mangalia — Cimentul 

Medgidia 4—0 (2—0), SN Tulcea
— Chimia Brăila 2—1 (0—0), Vic
toria TC Galați — Portul Con
stanța 0—1 (0—0), Ancora Galați
— Chimpex Constanța 3—1 (3—0),
Laminorul Brăila — Arrubium 
Măcin 2—1 (1—0), Voința Con
stanța — Progresul Isaccea 1—0 
(1—0), IMU Medgidia — DVA 
Portul Galați 0—0, Victoria Te
cuci — Șoimii Cernavodă 3—0 — 
neprezentare.
• Meciurile Chimia Brăila — 

SN Tulcea (din etapa a 12-a, pe 
teren 1—0) și Metalul Mangalia
— Arrubium Măcin (din etapa 
a 17-a, pe teren 2—0) au fost 
omologate de către F.R.F. cu 3—0 
în favoarea echipei SN Tulcea șl, 
respectiv, Metalul.

Pe primele locuri : 1. META
LUL MANGALIA 39 p (46—20), 
2. SN Tulcea 33 p (41—27), 3. 
Victoria Tecuci 32 p (45—29), 4. 
IMU Medgidia 32 p (39—27)... pe 
ultimele locuri : 15. Victoria TC 
Galați 20 p (30—43), 16. Șoimii 
Cernavodă 15 p (18—51).

ETAPA VIITOARE: Progresul Isoccec
— Victoria Tecuci: G. Că pră rescu 
(București), D.V.A. Portul Galați — 
Laminorul Brăila: C. Hanganu (lași), 
Șoimii Cernavodă — Voința Constanța: 
1. Mar cu (Călărași), Cimentul Medgi
dia — Victoria T.C. Galați: C. Dicu- 
le seu (Giurgiu), Portul Constanța — 
I.M.U. Medgidia: A. Coroianu (Bucu
rești), Chimia Brăila — Metalul Man
galia: I. Vîrian (Gh. Gheorghiu-Dej), 
.Chimpex Constanța — Ș.N. Tulcea: 
S. Hlușcu (Focșani), Arrubium Mă
cin — Ancora Galați: S. Hampu 
(București).

SERIA A IV-a
Petrolul Berea — ASA Mizil

1— 3 (0—1), Rapid Fetești — U-
nirea Urzicenl 3—1 (2—0), Me
talul Buzău — Petrolul Băicol
2— 0 (2—0), Victoria Lehliu —
Tractorul Viziru 1—0 (0—0), Car
pați Nehoiu — Chimia-Victo- 
ria Buzău 2—0 (1—0), Petrolul 
Ianca — Chimia Brazi-Ploieștl 
1—2 (1—2), Carpați Sinaia — Po
iana Cîmpina 4—2 (0—1), Victo
ria Tăndărei — Minerul Filipeștii 
de Pădure 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ASA Mi
zil 43 p (60—23), 2. Chimia Brazi 
41 p (72—25), 3. Chimia Buzău 
36 p (43—27)... pe ultimele locuri:
15. Tractorul Viziru 19 p (35—53)
16. Unirea Urzlceni 16 p (24—50).

ETAPA VIITOARE: Tractorul Viziru — 
Metalul Buzău: L Bratu (Iași), Po
iana Cîmpina — Carpați Nehohi: G. 
Lustig (Sf. Gheorghe), A.S.A Mizil — 
Minerul Filipeștii de Pădure: D. Cio
lan (Pitești), Unirea Urziceni — Petro
lul temea: D. Cojocaru (Tr. Măgurele), 
Petrolul Băicoi — Petrolul Berea: I. 
Cristea (București), Rapid Fetești - 
Carpați Sinaia: N. Barbu (Constan
ța), Chimia Buzău — Victoria Țăndă- 
rei: M. Timuș (lași), Chimia Brazi — 
Victoria Lehliu: V. Curt (Medgidia).

SERIA A V-a
TSCIP Ulmenl — Mecanica fină 

Steaua București 1—0 (0—0), A-

versa București — Argeșul .30 
Decembrie*  2—1 (1—1). Viitorul
Chimogi — Danubiana București 
5—3 (3—«), ICSIM București — 
SN Oltenița 1—1 (0—0), Flacăra
roșie București — IUPs Chitdla
2— 0 (1—0), ICPB Bolin tin Vale
— Tehnometal București 3—1
(1—0), Abatorul București — Con
structorul Călărași 4—3 (3—0),
FCM Giurgiu — Viscofil Bucu
rești 5—0 (3—0).
• Meciul Tehnometal — A- 

versa (din etapa a 22-a, pe te
ren 3—0) a fost omologat cu
3— 0 în favoarea echipei Tehno
metal.

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 38 p 
(48—24), 2. ICSIM București 30 p 
(39—23), 3. ICPB Bolințin 28 p
(41—31), 4. Danubiana București 
28 p (46—39)... pe ultimele locuri: 
14 Viitorul Chimogi 24 p (30—51) 
15. Constructorul Călărași 21 p 
(23—43), 16. FCM Giurgiu 20 p 
(25—40).

ETAPA VIITOARE: Constructorul Că 
lărași - I.C.P.B. Bolințin: N. Scarlal 
(Consanța), Mecanică fină Steauo 
București — Viscofil București: I. Alexe 
(Cimpulung), F.C.M. Giurgiu — Viito
rul Chirnogi: V. Onu (Predeal), Da 
nubiana București - Tehnometal Bucu
rești: I. Năltan (Predeal), Ș.N. Olte
nița - I.S.C.I.P. Ulmeni: H. Nedelcu 
(Tîrgoviște), Flacăra roșie București- 
Aversa București: G. Stănescu (Cara
cal), Argeșul ,,30 Decembrie" — I.U.P.S. 
Chitila: N. Stan (Buzău), Abatorul 
București — IC.SJ.M. București: T 
lonescu (București).

SERIA A VI-a
Flacăra-Autome câni ca ’Moreni

— Dacia Pitești 3—0 (1—0), Tex
tila Roșiorii de Vede — Chimia 
Găești 1—0 (1—0), Dunărea-Ve-
nus Zimnicea — Muscelul Cîm- 
pulung 3—2 (0—1), Cimentul Fieni
— Recolta Stoicănești 2—0 (1—0). 
Sportul muncitoresc Caracal — 
Cetatea Tr. Măgurele 4—1 (2—1), 
Petrolul Videle — știința Drăgă- 
nești-Olt 4—0 (3—0), Electronistul 
Curtea de Argeș — Electrica Titu 
1—0 (0—0). Progresul Corabia — 
Metalul Mija 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. FLACA- 
RA MORENI 42 p (66—18), 2. 
Muscelul Cîmpulung 34 p (49—16), 
3. Progresul Corabia 31 p (48— 
34)... pe ultimele locuri : 15.
Chimia Găești 22 p (34—46), 16.
Cetatea Tr. Măgurele 20 p (34— 
52).

ETAPA VIITOARE: Sportul muncito
resc Caracal — Electronistul Curtea 
de Argeș: M. Georgescu (București), 
Știința Drăgăneștl — Cimentul Fieni: 
S. Ghețu (Rm Vîlcea), Recolta Stoică
nești — Textila Roșiori: P. Prioteasa 
(Craiova), Chimia Găești — Dunărea 
Venea Zimnicea: D. Simțion (Bucu
rești), Muscelul Cîmpulung — Flacăra 
Moreni: M. Doncea (București), E- 
lectrlca Titu — Progresul Corabia: G. 
Vâearu (Galați), Cetatea Tr. Măgurele
— Metalul Mija: L. Ștefan (Slărrfc), 
Dacia Pitești — Petrolul Videle: R. 
Cotuțiu (București).

SERIA A Vn-a
CSM Drobeta Tr. Severin — 

Mecanizatorul Șimian 2—1 (1—0). 
Metalul Mihăeștl — Lotru Bre
zei 5—1 (2—1), Jiul Rovinari — 
Metalurgistul Sadu 1—0 (0—0),
Dunărea Calafat — Electroputere 
Craiova 2—2 (1—2), Diema Or
șova — Celuloza Drobeta Tr. Se
verin 8—1 (4—0), Armătura Stre- 
hala — Pandurii Tg. Jiu 4—2 
(5—1), CFR Craiova — Viitorul 
Drftgășanl 4—1 (4—1), Petrolul
Jlcleni — Progresul Bă 11 ești 3—1 
(1—0).
• Meciul Electroputere Craio

va — Celuloza Drobeta Tr. Sev. 
(din etapa a 25-a, pe teren 2—0) 
a fost omologat cu 3—0 ta fa
voarea echipei cralovene.

Pe primele locuri : L CSM 
DROBETA TR. SEV. 40 p (50—25),
2. Pandurii Tg. Jiu 32 p‘ (44—35),
3. Electroputere Craiova 29 p 
(47—29)... pe ultimele locuri î 14. 
Progresul Băllești 24 p (42—42), 
15. Lotru Brezol 23 p (42—66), 16. 
Celuloza Drobeta Tr. Sev. 20 p 
(32—53).

ETAPA VIITOARE: Mecanizatorul Și
mian — Viitorul Drăgășani: G. Cîm- 
pian (Timișoara), Celuloza Drobeta 
Tr. Severin — Metalul Mihăești: E. 
Munteanu (Deva), Metalurgistul Sadu
— C.F.R. Craiova: V. Stan (Gherla), 
Lotru Brezoi — Jiul Rovinari : V. Popa 
(Slatina), Progresul Băilești - C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin: M. lonescu (Tîr
goviște), Electroputere Craiova — Ar
mătura Strehaia: I. Mălăroiu (Plo
iești), Pandurii Tg. Jki - Petrolul Ți- 
clerrf: L Voros (Reșița), Diema Orșo
va — Dunărea Calafat: S. Bărbulescu 
(Pitești).

SERIA A VHI-a
Mureșul-Explorări Deva — Mi

nerul Paroșeni 3—1 (1—0), Mine
rul Știința Vulcan — Minerul 
Oravița 3—0 (2—0), UM Timișoara
— Minerul Anina 3—0 (0—0), Mi
nerul Aninoasa — Metalul Bocșa

6 (0—0), Minerul Ghelar — 
Mecanica Orăștie 1—0 (0—0), Mi
nerul Moldova Nouă — Metalul 
Oțelu Roșu 1—1 (1—1), Dacia O- 
râștle — Minerul Certej 3—2 
(1—0), Victoria Călan — Con
structorul Timișoara 2—0 (1—0).
• Meciul Minerul Anina — Me

canica Orăștie (din etapa a 16-a, 
pe teren 2—0) a fost omologat cu 
3—0 ta favoarea echipei Mecani
ca.

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA 38 p (51—27), 2. UM 
Timișoara 29 p (52—31), 3. Dada 
Orăștie 28 p (56—42)... pe ulti
mele locuri : 14. Minerul Anina 
25 p (35—46), 15. Minerul Ghelar 
25 p (29—48), 16. Minerul Aninoa
sa 24 p (23—34).

ETAPA VIITOARE: Minerul Paroșeni
- Dacia Orăștie: A. Glaser (Arad), 
Metalul Oțelu Roșu - Victoria Călan: 
F. Ceapa (Craiova), Constructorul Ti
mișoara — Minerul Ghelar: A. Stretea 
(oraș dr. P. Groza), Metalul Bocșa
- Minerul Știința Vulcan: M. Stelescu 
(Tg. Jiu). Minerul Anina - Minerul 
Oravița: R. Vlad (Lipova), Mecanica 
Orăștie - Mureșul Explorări Deva: S. 
Catană (Drobeta Tr. Severin), Mine-

rul Aninoaso - U.M Timișoara: F. 
Modîrjac (Craiova), Minerul Certej — 
Minerul Moldovo Nouă: D. Mladin 
(Craiova).

SERIA A IX-a
Strungul Arad — Voința Ora

dea 2—2 (1—1), Minerul Sărmășag
— Bihoreana Marghita 2—0 (0—0), 
Silvania Cehu Silvaniei — CFR 
Arad 3—1 (2—0). înfrățirea Ora
dea — Oțelul Or. dr. Petru Gro
za 3—0 (2—0), Minerul Or. dr. 
Petru Groza — Șoimii Lipova
2— 0 (0—0), Victoria Ineu — Uni
rea Sînnicolau Mare 3—1 (1—1), 
Minerul Suncuiuș — Unirea Tom
natic 6—0 (1—0), Unirea Valea lui 
Mihai — Rapid Jibou 6—0 (3—0).
• Meciul Rapid Jibou — Voin

ța Oradea (din etapa a 24-a, pe 
teren 4—0) a fost omologat cu
3— o ta favoarea echipei orădene.

Pe primele locuri : STRUNGUL 
ARAD 34 p (52—23), 2. Voința 
Oradea 32 p (43—32), 3. Minerul 
Or. dr. P. Groza 29 p (40—31)... 
pe ultimele locuri : 14. CFR A- 
rad 24 p (28—37). 15. Bihoreana 
Marghita 23 p (36-46) 16. Rapid
Jibou 23 p (36—66).

ETAPA VIITOARE: Unirea Valea Iul 
Mihai — Minerul Șuncuiuș: A. Udvari 
(Satu Mare), Oțelul oraș dr. P. Gro
za — Victoria Ineu: I. Sarosi (Cluj- 
Napoca), Unirea Sînnicolau Mare — 
Minerul Sârmâșag: I. Vasilache (Hu
nedoara), C.F.R. Arad - Minerul oraș 
dr. P. Groza: Petre Cristian (Mediaș), 
Bihoreana Marghita - Rapid Jibou: 
C. Furdea (Timișoara), înfrățirea Ora
dea — Strungul Arad: C. Manda (Re
șița), Șoimii Strungul Lipova - Sil
vana Cehu Silvaniei : G. Peptan (Or
șova), Unirea Tomnatic - Voința Ora
dea: V. Rusii (Deva).

SERIA a X-a
Sticla-Arieșul Turda — Minerul 

Baia Sprie 2—2 (1-0), Minerul 
Băluț — Minerul Borșa 3—1 
(3—1), Oașul Negrești — CEM 
Cluj-Napoca 4—0 (3—0), Unirea 
De] — Bradul Vișeu 4—1 40—0), 
Olimpia Gherla — Minerul Bălța 
3__q (2—0), Victoria Cărei — Lă- 
pușul Tg. Lăpuș 4—0 (1—0). CIL 
Sighet — CUPROM Baia Mare
4— 2 (1—1), Unio Satu Mare —
Chimia Tășnad 1—1 (0—-
• Meciurile Minerul Baia sprie

— Unio Satu Mare (din etapa a
20-a, pe teren 2—0) și Olimpia 
Gherla — Bradul Vișeu (din e- 
tapa a 23-a, pe teren 1—0) au 
fost omologate cu 3—0 în favoa
rea echipei Unio și- respectiv, 
Olimpia. .Pe primele locuri . 1. STICLA 
TURDA 41 p (46—17). 2. Unio Sa
tu Mare 32 p (42-27), • 
Negrești 30 p (42—27)... ~ 
mele locuri: 15. Unirea Dej 23 p 
(34—54), 16. CEM Cluj-Napoca 21 
P EtJÎÂ^VIITOARE: Minerul Baia 
Sprie - Oașul Negrești: T. Rotar (Oc
na Mureș), Minerul Bă ița - Minerul 
Băluț: L Farago (Oradea), J-aPu?^‘ 
Tg. Lăpuș - Olimpia Gherla: I. Csaki 
(Tîmăveni). Bradul Vișeu " ,^'0-Satu 
Mare: I. Vincze (Jibou), C.I.L. Sighet
— Sticla Arieșul Turda: S. Martmescu 
(Rădăuți), C.E.M. Cluj-Napoca - Uni
rea Dej: D. Dumitrache (Sibiu), Cu- 
prom Baia Mare - Victoria Cărei: C. 
Covaci (Tg. Mureș), Chimia Tășnad - 
Minerul Baia Borșa: P. Mihuța (Arad).

SERIA A XI-a
Unirea Alba lulia — IMIX Ag

nita 8—0 (5—0), Metalul Sighișoa
ra — soda Ocna Mureș 3—1 
(1—0), Foresta Bistrița — Textila 
Nisăud 5—0 (1—0), Electromureș 
Tg. Mureș — Mecanica Alba Iu- 
Ma 4—6 (1—0), Metalul Aiud — 
Mureșul Luduș 2—2 (0—2), Oțe
lul Reghin — Minerul 
3_ 1 (1—1), Unirea Ocna Sibiului
— Șurianul Sebeș 5—0 (0—0). In
ter Sibiu — Metalotehnica Tg. 
Mures 2—0 (1—0).
Pe primele locuri : 1. UNIREA 

ALBA IULIA 37 p (59—28), 2. Me
talul Aiud 32 p («6—23), 3. Uni
rea Ocna Sibiului 30 p (40—31)... 
pe ultimele locuri : 14. Mecanica 
Alba lulia 25 p (30—34). 15. »u- 
rlanul Sebeș 24 p (33—45), 16.
Textila Năsăud 10 p (17—57).

ETAPA VIITOARE: Șurlonul Sebeș - 
Metalul Aiud: M. Neagoe (Rm. Vil- 
cee), Minerul Rodno — Metolotennica 
Tg. Mureș: M. S«eduneac (Suceava). 
Soda Ocna Mureș - Unirea Alba lu
lia: M Ștefănoiu (Tg. liu), Textila 
Năsâud - Metalul Sighișoara: L Mur- 
guli (Vișeu), Mureșul Luduș - Fores
ta Bistrița: V. Chiran (Lugoj), Meca
nica Alba lulia - Oțelul Reghin: E. 
Rîmnîceanu (Rm. Vîlcea), Electromureș 
Tg. Mureș - Inter Sibiu: M. Ilieș (O- 
dorhei), I.M.I.X. Agnita - Unirea Oc
na Sibiului: T. Sândoiu (Făgăraș).

SERIA A XII-a
Tractorul Brașov — 

Gheorgheni 2—2 (2—0), 
Bălan — Unirea Cristuru ------
lese 1—2 (0—0), Torpedo Zărnești
— Metrom Brașov 2—1 (1—0),
Precizia Săcele — Minerul Bars» 
olt 2—1 (0—1), Textila Prejmer 
ICIM Brașov 1—0 (0—0), Utilaju. 
Făgăraș — Electro Sf. Gheorghe 
0—0, Chimia Or. Victoria — Mu
reșul Toplita 3—0 (3—0), Mobila- 
Măgura Codlea — Celulpza Zăr
nești 0—0.

Pe primele locuri : 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 42 p (16—12), 
3. Viitorul Gheorgheni 34 p 
(53—20), 3. Precizia Săcele 28 p 
(31—21) — penalizată cu —2 punc
te... pe ultimele locuri : ’* 
mia Or. Victoria 24 p 
15. Unirea Cristur 24 p 
18. Torpedo Zărnești 23 
43).

ETAPA VIITOARE: Electro Sf. 
ghe - Textito Prej_mer: G.

rul Bălan: B.
I.C.I.M. Brașov

3. Oașul 
pe ulti-

Viitorul 
Minerul 

Secu-

14. Chi- 
(32—47), 
(28—45), 
P (26—

Gheor-
___ lonițâ 

(București), Celuloza Zărnești - Mine- 
■ - Minea (București),

. ..........  T_. - Torpedo Zărnești î 
P. Coșconea (Buzău), Unirea Cristuru 
Secuiesc — Mobila Măgura Codlea: 
S. Neagu (București), Minerul Baraolt 
- Tractorul Brașov: A. Moroianu (Plo
iești), Viitorul Gheorgheni - Precizia 
Săcele: Z. Bodo (Tg. Mureș), Mureșul 
Toplița — Utilajul Făgăraș: H. Lencu 
(Alba lulia), Metrom Brașov — Chi
mia oraș Victoria: I. Dânoiu (Bucu
rești).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
din localitățile respective.

Mobila Măgura Codlea:



TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A EFECTUAT O VIZITĂ DE LUCRU 

ÎN U.R.S.S.
(Vrmort din pa®. I) 

de-» o5-» aniversare a zilei de 
âlftera.
âuT'ceremonia eare a avat loe 
«'««șt prilej Ia Kremlin, to- 
rfr&șU ’ Konstantin Czrnenko fi 
Ițjcolaa Ceaușescu au rostit 
•curte euvintări.

Cel dai conducători de partid 
fi de stat fi-au sirius î-'.dehing 
miinile, l-au îmbrățișat «■ 
căldură.

★La 4 iunie, tovarășul Nicoiao 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, a avut Ia Kremlin 
• convorbire cu tovarășul Kon
stantin Cernenko, secretar ge
neral ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist al UnJnnil 
Sovietice, președintele Preri- 
diolul Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice.

In cursul convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă caldă, 
tovărășească a avut loe un 
schimb de păreri în probleme 
ale dezvoltării și adincirii con
tinue a relațiilor de prietenie 
și colaborare multilaterală Intre 
Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică.

■jlf
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist al Uniunii Sovie
tice șl Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. au oferit luni 
un dineu in onoarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

In timpul dineului, desfășu
rat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășul Konstantin

PE PISTELE
Noi recorduri la ștafeta 4X400 
5:15,92 la feminin (mondial),

ERFURT. In ultima zl a cam
pionatelor R.D. Germane, echi
pa feminină de ștafetă 4X400 m 
(Gesine Walther, Sabino Busch, 
Dagmar Bubsam, Marita Koch) a 
stabilit un nou record mondial, 
cu o performanță excelentă 
3:15,32. Vechiul record era de 
1:19,01 șl fusese stabilit tot de 
echipa R.D. Germane (Kerstin 
Slemon, Busch, Rubsam, Koch) la 
11 septembrie 1982, in finala cam
pionatelor europene de la Atena. 
Tot la Erfurt, echipa masculină 
a R.D. Germane (Andreas Lieske, 
Thomas Schonlebe, Jens Carlo- 
witz, Mathias Schersing) a stabi
lit un nou record european ou 
1:00,07. Vechiul record de 3:00,44 
aparținea echipei Marii Britanii, 
din 1972.

Alte rezultate: FEMININ: 200 m: 
Marlies Gohr 21,74 (cel mai bun 
rezultat al sezonului, la 0,03 s de 
recordul mondial deținut de Ma
rita Koch), Bârbel Wockel 22,19, 
Gesine Walther 22,34; 1 500 n:

„TROFEUL CARPAȚI» LA HANDBAL MASCULIN

Cernenko fi tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

★
Tovarășul Nieolae Ceauseseu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a revenit, luni seara. In Capi
tală. după vizita de lucru e- 
feetuată in Uniunea Sovietică, 
Ia invitația C.C. al P.C.U.S. sl 
Prezidiului Sovietului Suprem 
•1 U.R.8.S.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a fost întîmpinat de 
tovarășa Elena Ceansescu. de 
tovarășii Iosif Banc. Lina 
Clobann. Ion Coman. Nicolae 
Constantin, Ludovic Fazekas, 
Alexandrina Găinușe. Manea 
Mănescu. Paul Niculescu. 
Constantin Olteanu. Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană. Ion 
Pătan. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu. Stefan 
Birlea. Miu Dobrescu. Marin 
Enache, Mihai Gere. Suzana 
Gâdea. Ana Muresan. Elena 
Nae, Ion Radu, Richard Winter, 
Silviu Curticeanu, Constantin 
Radu, Gheorghe Stoica, Nieu 
Ceaușescu, de loan Avram fi 
Ion M. Nicolae, viceprim-miniș- 
tri a! guvernului.

Pe aeroport se aflau, de a- 
semenea. membri ai C.C. al 
P.C.R.. al Consiliului de Stat 
șl al guvernului, conducători 
de instituții centrale, organi
zații de masă si obștești.

Erau prezentl A. I. Plotnikov, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Uniunii Sovietice la 
București, si membri ai amba
sadei.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 

i-au fost oferite flori de către 
pionieri români și sovietici.

DE ATLETISM
m ale echipelor R.D. Germane : 
3:00,07 la masculin (european)

Ulrlke Bruns 4:M,38, HUdegard 
Ullrich 4:00,55; înălțime: Andrea 
Blenlas 1.94 m; greutate: Ilona 
Briesenlck 21,20 m; d-jc: Gisela 
Beyer 70,32 m, Irina Meszynski 
69,29 m, Martina Opitz 68,96 m; 
suliță: Petra Felke 65,90 m; MAS
CULIN: 200 m: Frank Emmel- 
matm 20,«; 1500 m: Andreas 
Busse 3:36,03, lungime: Lutz Dom
browski 8,28 m, Matthias Koch 
8,08 m; ciocan: Ralf Haber 78,04 m.

PARIS. In concursul de la 
Saint-Denis, Mihaela Loghin a 
cîștigat proba de aruncarea 
greutății cu 19,60 m.

RIGA. Recordmanul mondial 
Zhu Jianhua (R.P. Chineză) a 
cîștigat săritura în Înălțime ou 
2,30 m. Alte rezultate: tripla: 
Brujiks 17,00 m, prăjină: Obljaev 
5,70 m, 800 m (f): A Romanova 
1 S 59,7. 100 mg 2. Liliana Năs- 
tase 13,3 ; 400 m F 3. Daniel* * 
Matei 53,6.

NOUTĂȚI DIN LOTURILE 
PENTRU C.E.

• Tînărul Vincenzo Scifo, de 
origine Italiană (șl încă cetă
țean... Italian I) a fost inclus în 
lotul Belgiei pentru turneul final 
al C.E. Jucătorul, în vlrstă de 10 
ani (considerat un mare talent), 
a primit asigurări din partea fo
rurilor competente oi la I Iunie 
va fi naturalizat ca cetățean bel
gian. Pe acest considerent, an
trenorul reprezentativei Belgiei, 
Guy Thys, l-a Inclus, tn timp 
util, pe lista celor 20.
• In lotul Iugoslaviei a Inter

venit o schimbare de ultim mo
ment. Mllko Djurkovskl a sufe
rit o ușoară comoțle cerebrală 
devenind astfel indisponibil pen
tru C.E. Fundașul stingă de la 
Steaua roșie a fost înlocuit ou 
tînărul Boro Tvetkovicl, în vîrstă 
de 21 de ani, de la Dinamo Za
greb care a fost Introdus în lotul
celor 20 pentru turneul final.

COSMOS - UDINESE 4-1
La East Rutheford (S.U.A.) a 

avut too finala .Cupei Trans

GIMNAȘTII ROMÂNI 

LA ÎNĂLȚIME
SOFIA, 4 (Ager preș). — In 

concursul special pe aparate 
din cadrul competiției interna
ționale de gimnastică de la 
Varna, sportivii români au ob
ținut trei victorii. In Întrece
rea feminină, Lavinia Agaehe 
s-a clasat pe primul loc la 
paralele inegale, cu un punc
taj bun: 19,725 puncte, iar la 
sol campioana mondială Eca- 
terina Szabo a terminat Învin
gătoare cu un total de 19,950.

La masculin, gimnastul român 
Valentin Pintca a obținut vic
toria la sol, cu 19,400 puncte.

MOSER î$l MENIItf

AVANSUL ÎN TURUL ITALIEI
Etapa a 1S-» * Turului etcttet 

al Italiei, Alessandria — Bardo- 
aecchla, IM km, desfășurată tuni, 
a tost elștigată de norvegianul 
Oag-Erik Pedersen, tn 60 27:68, 
oare obține a doua victorie de 
etapă. Pedersen s-a desprins la 
finiș din grupul fruntaș — Mottet 
(Franța), Gavillet (Elveția), Cbl- 
netu (Italia), Lejarreta (Spania), 
van der Velde (Olanda) — care 
• sosit eu un avans de cîteva se
cunde asupra primului pluton, tn 
care se afla șl purtătorul tricou
lui roz, al liderului, Francesco 
Moser (Italia). înaintea etapei de 
azi, Bardonecchta — Lecco, M9 
km, Moser conduce, urmat la 1 -.03 
de compatriotul său Roberto VI- 
sentlnl, la 2:00 de alt italian, 
Moreno Argentin, la 2:07 de fran
cezul Laurent Fignon, la 2:23 de 
spaniolul Marino Lejarreta etc.

THUE

CĂIACIȘIII Șl CANflIȘTII AOȘfOI ÎNVINGĂTORI
ÎN 3 PROBE LA

In afara victoriei obținută de 
Costică Olaru in proba de ca
noe simplu 500 m, sportivii 
români au obținut alte două 
victorii in regata Szeged la ca- 
iac-canoe. Echipajul feminin de 
caiac 4 Maria Stefan — Teci*  
Marinescu — Agafia Constantin 
— Nastasia Ionescu a cîștigat 
in 1:38,1, Înaintea Ungariei, 
1:38,4 șl Canadei 1:40,0. La ca
noe dublu 1 000 m, pe primul 
loc s-a clasat echipajul Dumi
tra Beția — Feodor Gurel tn

SUCCES ROMANESC LA REGATA GRUNAU LA CANOTAJ
In ziua a doua a finalelor 

regatei GrQnau la canotaj, 
echipajul de 4 vîsle al Româ
niei s-a elasat pe primul loc, 
in 3:12,42, Înaintea celui al 
U.R.S.S. 3:16,49 și al R.D. Ger
mane, 3:19,65. La simplu a cîș

TURNEUL DE LA ROLAND GARROS
PARIS. In cadrul optimilor 

de finală ale turneului de te
nis de la Roland Garros au fost 
înregistrate rezultatele : simpla 
femei : Hanna Mandlikova — 
Petra Keppeler 6—0, 4—6, 6—1, 
Camille Benjamin — Sabrina 
Goles 6—3, 5—7, 8-6, Carling 
Bassett — Laura Arraya 8—4, 
8—0, Melissa Brown — Zina 
Garrison 6—3, 3—6, 6—3, Chris 
Evert-Llyod — Manuela Male
eva 3—6, 6—3, 6—2, Lisa Bon
der — Virginia Ruzici 6—4, 
6—3, Martina Navratilova — 
Claudia Kohde 6—0, 6—1 ț sim
plu bărbați : Jimmy Arias — 
Brian Gottfried 6—4, 2—6, 8—4, 
1—6, 6—2. John McEnroe —

atlantic*,  dintre Cosmos New York 
șl formația Italiană Udinese. Sur
prinzătoare. prin proporția sco
rului, victoria a revenit echipei 
Cosmos cu 4—1 (0—0) care a cls- 
tlgat cea de a 5-a ediție a com
petiției. Golurile au fost marca
te de Green, Bugovld, Perleckl 
»t Gray, respectiv Marchetti

CAMPIONATE
AUSTRIA. Abia In ultim*  eta

pă * fost desemnată campioana 
tării. Ea este F.C. Austria Viena 
47 p (85—29), urmată de Rapid 
Viena 47 p (71—18), LASK 42 p, 
Innsbruck $1 Sturm Graz cu cite 
37 p. Cîteva rezultate din ulti
ma etapă : Rapid — Grazer A.K.
2— 0, Sturm Graz — Austria Vie
na 0—3 1, Wiener S.C. — Admir*  
Wacker 9—0.

ELVEȚIA (et. 29-a, penultima). 
Trei echipe sînt pretendente la 
titlu : Servette 43 p, Slon și 
Grasshoppers cîte 42 p. Bellinzo
na șl Chlasso, de pe ultimele 
două locuri, au retrogradat. Cîte- 
v« rezultate: Bellinzona — Slon
3— 4, Lucerna — Basel 4—1, F.C. 
ZOrlch — Servette 0—1 I, St. Gal
len — Grasshoppers 1—1.

FINLANDA (et. 5). M.P. — 
Kuusysl 1—0, Ilves — Haka 1—2, 
Koparlt — Kups 0—9, P.P.T. — 
K.P.V. 5—9, Lahtl Reipos — Kep*

REGATA SHGIB
3:42,3, urmat de iugoslavia 
(Ljubek — Nisovici) 3:42,8 șl 
Ivan Patzaichin — Toma Si- 
mlOMV 3:45,2. La caiac 4 — 
1000 m, echipajul nostru An
gelin Velea — Ionel Lețcaie — 
Ionel Constantin — Nicolae Fe- 
dosel s-a clasat pe locul doi, 
3 .-06,6, după Ungaria, 3:06,3, iar 
la canoe simplu 1 000 m, Cos
tică Olaru a ocupat locul trei, 
in 4:12,1, după Ulrich Eicke 
(R.F. Germania) 4:04,6 și Ta
mas Budai (Ungaria) 4:10,6.

tigat Cornelia Linse (R.D.G.) 
3:54,08, urmată de Valeria Ră- 
cilă 3:57,66 și Maria Dancliuk 
(U.R.S.S.) 4:04,68. Echipajele
românești de 4+1 și 8+1 s-au 
elasat pe locul doi, după am
barcațiunile R.D. Germane.

Jose Higueras 6—4, 7—6, 3-6,
6— 3, Henrik Sundstriim — 
Francesco Cancellotti 7—5, 6—1, 
8—2, Jimmy Connors — Emilio 
Sanchez 6—4, 6—1, 6—1, Lendl- 
Andres Jarryd 6—4, 6—0, 6—4, 
Andres Gomez — Jan Gunnars- 
son 6—3, 6—1, 6—3.

Dublu femei (turul doi) I 
Virginia Ruzici, Kathy Horvath
— Nathalie Herreman, Cathe
rine Suire 6—0, 1—6, 6—1, Bar
bara Jordan, Elizabeth Sayera
— Jo Durie, Anne Hobbs 6—3,
7— 6, Camille Benjamin, Felicia 
Raschiatore — Kim Sands, Co
rinne Vanier 6—3, 6—1, Brenda 
Remilton, Naoko Sato — Renee 
Uys, Pilar Vasquez 7—5, 6—0.

1—1, T.P.S. — J.K. Helsinki 2—2. 
Pe primele locuri Haka, Ilves, 
T.P.S. cu cîte 8 p. Pe ultimele i 
P.P.T. șl K.P.V. cîte 2 p.

SUEDIA (et. 8). Gefle — Bra- 
ge 0—4, I.F.K. GOteborg — Oester 
5—0, Hammarby — Elfsborg 5—0, 
Kalmar F.F. — Halmstad 0—0, 
MalmO F.F. — A.I.K. 2—2, Nor- 
rkâplng — Oergryte 2—1. Pe pri
mele locuri : A.I.K. ii p, Ham
marby 12 p. Pe ultimele : ÎL 
Gefle 5 p, 12. Elfsborg 1 p. •

TUNISIA. Titlul de campioană 
a revenit echipei C.A. Bizerta cu 
*2 p, grație golaverajului, înain
tea formației Stade Tunis tot cu 
82 p.

SPANIA. în „Cupa ligii*  me
ciuri tur din sferturi : Gljon — 
Betis Sevilla 0—1, Majorca — 
C.F. Barcelona 2—1, Espanol — 
Atletico Madrid 0—2. Sevilla — 
Valladolid 2—0. Jocurile retur 
sînt programate duminică.

ARGENTINA (et. 10). Cîteva re
zultate : Argentinos Junior — 
Estudiantes 2—1, Temperley — 
Boca Juniors 0—1, Racing Cordo
ba — Talleres 1—0, River Plate 
— Independlehte 2—3. Pe primele 
locuri : Estudiantes 17 p, Argen
tines Junior 14 p (din 9 j). Ra
cing Cordoba 14 p. Pe ultimele ț 
18—19. Rosario șl Platense cîte 
9 p (prima cu un joc mal puțin).

(Urmare din pag. 1)

României — de patru ori cam
pioană mondială și recentă 
cîștigătoare a Super Cupei 
campionilor mondiali și olim
pici și formația secundă a 
țării noastre. Așa cum antici
pam. șl reprezentativa Uniunii 
Sovietice a deplasat la Timi
șoara — sub conducerea lui 
Anatoli Evtușenko — un lot 
de mari valori, care să lupte 
pentru reînnoirea victoriei de

LOTUL ARBITRILOR
Meciurile vor fi conduse 

de următoarele cupluri de 
„cavaleri al fluierului*:
Terje Anthonsen — Oivind 

Bolstad (Norvegia), Milan 
Valcicl — Milan Mitrovlcl 
(Iugoslavia), Teodor Cure
le*  — Cornel Cristea, Ro
meo lamandl — Traian Ene 
și Marin Marin — Ștefan 
Șerban, toți din România.

acum doi ani, de la Buzău. In 
echipa U.R.S.S. vor juca Și- 
penko, Kideaev, Karșakievici, 
Kușniriuk, Rimanov, Sevțov, 
Vasiliev, Gaghin, Novițki, An
pilogov și ceilalți care au cîș
tigat în 1982 campionatul lu
mii și s-au clasat pe locul II. 
după România, ta Super Cupa 
Mondială de astâ-toamnă.

Evident, cu atîtea forțe de 
prim rang la start. „Trofeul

--------- Programul
Sola Olimpia de la

Ora 15,30 : România A 
Ora 17 ;

Ora 18,30 : U.R.S.S.

de azi
ora 15 : deschiderea festivă

- România B
R.D. Germană — Statele Unite

- Suedia

Carpați*  se anunță un test de 
maximă importanță, o compe
tiție care poate arăta la ce 
nivel se situează actualmente 
reprezentativa României. au
reolată in sezonul trecut cu 
atîtea victorii de prestigiu. în
ceputul modest din *84  a avut 
intre explicații și lipsa de 
motivație a jucătorilor noștri, 
care — este drept — se mo
bilizează la maximum numai 
atunci cînd au tn față echipe 
puternice și obiective impor
tante. Competiția care începe 
astăzi Ia Timișoara le oferă 
ambele stimulente, așa incit 
așteptăm de Ia sportivii pre
gătiți de trio-ul Nicolae Nedef, 
Rada Voina, Cornel Pena o 
mobilizare exemplară, o evo
luție la cel mai înalț nivel al 
potențialului lor. Mai ales câ 
forul de resort a fixat această 
întrecere ca mijloc de selec
ție, din cei 20 care vor iuca 
în prima formație și în cea 
secundă. urmînd să rămînă 
doar 15—16. întrecerea dintre 
vechiul și noul val va trebui 
să fie tn beneficiul echipei, 
în folosul creșterii puteri! el 
de luptă, al eficientei.

întrunite în sal*  Olimpia din 
Timișoara, marile forțe ne vor 
arăta si direcția spre care se 
îndreaptă handbalul de mare 
performantă, și aceasta și spre 
folosul celor peste 30 de teh
nicieni din diferite țări, întru
niți la cursul internațional.

Așteptăm, îndreptățit desi
gur, mult de la această edi
ție a „Trofeului Carpați”, așa 
cum așteaptă spectatorii care 
vor fi prezenți în sala Olim
pia, ca și întreaga familie a 
handbalului nostru.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Clasamen

tul campionatului mondial al pl- 
loțllor de formula I, după Ma
rele Premiu de la Monaco, clști- 
gat de francezul Alain Prost. 1. 
Prost 28,5 p, 2. Nikl Lauda (A- 
ustria) 18 p, 3. Rene Arnoux 
(Franța) 14.5 p, 4. Derek War
wick (Anglia) 13 p, 5. Elio de 
Angells (Italia) 12,5 p, 6. Keke 
Rosberg (Finlanda) 11 p etc.

CICLISM • După 7 etape, în 
Turul Marii Britanii (open) con
duce sovieticul Ol eg Clujda, ur
mat ta 50 sec. de suedezul Ste
fan Brykt șl ta 1:34 de Kjefi

AGENDA SĂPTĂMiNII
I.VI TENIS: Continuă eamploAateie Internaționale aie Fran

ței. la Roland Garros (pînă la 10.VI); CICLISM: Conti
nuă Turul Italiei (pînă la 10.VI); VOLEI: Turneul Inter
național masculin, la Sao Paulo.

LVI FOTBAL: Meciuri amicale: Elveția — Danemarca șl Bel
gia — Ungaria; CICLISM: Turul Luxemburgului (pînă 
la 10.VI); POLO: Turneu Internațional la Monte Carlo 
tei Monaco (pînă la 18.VI).

LVI TIR: Campionatul european ta talere aruncate din șanț 
șl din turn, ta Zaragoza (pînă ta 17.VI); FOTBAL: Meri 
amical: Iugoslavia — Spania.

LVI FOTBAL: Med amical Danemarca — Bulgaria; Turneu 
Internațional, la Beijing; CAIAC-CANOE: Regata Snagov.

9.VI ATLETISM: Campionatele Internaționale ale României, ta 
București; ÎNOT: Concurs internațional, ta Bratislava: 

. FOTBAL: Med amical: Luxemburg — Portugalia; BOX: 
Med pentru titlul european ta super pană, ta Birmingham, 
între Renard (Belgia) șl Cowdel (Anglia); BUGBY XIII: 
Med test Australia — Marea Brltanle, la Sydney.

10.vi ATLETISM; Trofeul european al cluburilor campioane 
masculine, la Milano: AUTOMOBILISM: Marele premiu 
de formula a 3-a al Angliei, ta Silverstone; Marele pre
miu de formula a 2-a al Franței, te Pau; FOTBAL: 
Med amical: Brazilia Anglia.

Nilsson (Suedia). • Etapa a 5-a 
a Turului Austriei a fost ciștiga- 
tă de Krasnov (U.R.S.S.), 81 km 
in Ih34:38. Conduce elvețianul 
Maurer, urmat ta 1:04 de Laurit- 
zen (Norvegia) șl ta 1:29 de Kras
nov. • Cursa Paris — Roubaix 
pentru amatori a fost cîștigatâ 
de Thierry Marie (Franța), 237 
km în 5h56:46.

HANDBAL • Clasament final 
al turneului feminin de la Neu
brandenburg: R.D. Germană I 8 p, 
U.R.3.3. T p. Ungaria 7 p. Ro
mânia 0 p. Bulgaria 2 p. R.D. 
Germană H 0 p. • tn al treilea 

meci amical masculin: Cehoslov»- 
ria — S.U.A. 21—17 (11—10).

RUGBY • tn turneu în Noua 
Zeelandă, Franța a învins cu 
M—18 (20—6) selecționata provin
ciei Taranaki.

VOLEI • Turneu ieminin la 
Leningrad : 1. R.P. Chineză 12 p, 
2. Japonia 10 p, 3. S.U.A. 8 p, L 
U.R.S.S. 6 p. Rezultate : R.P. Chi
neză — S.U.A. 3—2. R.P. Chineză 
— U.R.S.S. 3—0, Japonia — S.U.A. 
3—0. Japonia — U.R.S.S. 3—0. • 
La Nagoya, In meci masculin, 
S.U.A. — Japonia t—0 <11 10 13).
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