
TRĂIASCĂ VICTORIA IN ALEGERI

Votul-pentru candidații Frontului Democrației 
și Unității Socialiste va fi votul pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și externe a partidului, 
de dezvoltare economică și socială a patriei 
noastre socialiste, de asigurare a bunăstării și 
fericirii întregului popor, de. întărire a indepen* 
deniei și suveranității României.
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În cadrul unei mari și
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entuziaste adunări populare cetățenești,

care a constituit momentul culminant al campaniei electorale

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
s-a întî|nit ieri cu oameni ai muncii din Capitală

Strălucit bilanț al realizărilor obținute de pcponl nostru, ir.suflețitor program de muncă pentru toți cetățenii patriei,
atrpia cuvintare rostită de secretarul general al partidului a fost urmărită cu deosebit interes și deplină satisfacție

nei mari aduaări populare ee- 
tăteneș.i. organiza ,ă la Sala 
Palatului Republicii, eu repre
zentanți ai cetățenilor din

oare Naționali de Ia I* mar
tie. eu mii și mii de oameni ai 
muncii din Capitală.

De la s-.dial Cnnvțc'-i'ni

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general a! Parti
dului Comunist Român, pre
sei. ?’e P.epub icii Socialiste

România,. președ.nieie Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste, s-a intilnit, vineri 
după-amiază. în cadrul u- 

circumscriplia electorală nr 
1 — „23 August", care l-au 
propus candidat pentru alege
rile de deputați in Marea Adu- 

Ccniral spre Sala Pala.ului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Eiena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 

de partid si de stat au parcurs 
pe jos Piața Republicii.

Zecile de mii de bucureșteni 
prezenți au făcut o primire 
entuziastă, plină de căldură, 
conducătorului partidului și 
statului nostru. Minute in șir 
s-a scandat cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
.Ceaușescu . și poporul !“,
Ceaușescu — deputat, în al 

țării mare Sfat !“. Grupuri de 
dansatori, purtind frumoase 
costume populare din cele mai 
diverse zone ale țării, spor
tivă au conferit acestui mo
ment atributele unei autentice 
v ărbători.

Sala Palatului Republicii — 
martora atitor importante eve-, 
nimente politice din istoria 
contemporană a țârii — era 
împodobită sărbătorește.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
intimpinaț., la sosirea in 
sală, cu puternice ural» . și 
ovații. (Continuare in pag. a 3-a)

In prezidiul adunării au
luat loe 
Ceaușescu, 
Ceaușescu,

tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena 

tovarășii Constan
tin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion
Coman, Nicolae Constantin. 
Ion Dincă, Miu Dobrescu, Lu
dovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Manea Mănescu. 
Paul Niculescu, Constantin Ol- 
teanu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitra 
Popescu, Ilie Verdeț, Ștefan 
Andrei, Ștefan Birlea, Gheor
ghe David, Mihai Gere, Nico
lae Giosan, -Suzana Gâdea, 
Ana Mureșan, Tudor Postelni- 
cu, Ion Radu, Ion Stoian, loan 
Totu, Ion Ursu, Richard Win
ter, Silviu Curticeanu. Constan
tin Radu, membri ai Biroului 
Executiv’ al Consiliului Națio
nal al F.D.U.S., ai * Biroului 
C.C. al O.D.U.S., reprezentanți 
ai- oamenilor muncii din mari 
întreprinderi și instituții din 
Capitală, ai unor organizații 
de masă și obștești.

OPȚIUNE FERMĂ Șl UNANIMĂ 
PENTRU VIITORUL LUMINOS AL PATRIEI

Viața politică a țării cunoaște miine un 
nou moment de apogeu, un nou prilej de 
manifestare a voinței întregii națiuni, tn 
perimetrul larg al democrației noastre so
cialiste, asupra problemelor majore care 
privesc prezentul și viitorul țării. Miine.- 
milioane de cetățeni se vor prezenta în fața 
urnelor spre a-și exercita unul din drep
turile fundamentale, alegerea deputaților in 
Marea Adunare Națională și consiliile 
populare, alegerea celor ce urmează să 
conducă treburile objftii în următoarea le
gislatură

Ne vom prezenta, firește, cu dorința de 
a acorda votul nostru candidaților Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste, or
ganizație care, prin structura ei, unește în
tregul popor într-un puternic bloc mono
litic în jurul Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, proeminentă per
sonalitate politică a contemporaneității de 
a cărui prodigioasă și neobosită activitate

se leagă marile înfăptuiri din cea mai fer
tilă epocă din istoria țării, afirmarea fără 
precedent a României socialiste în lume.

Actul politic și deopotrivă patriotic pe 
care sîntem chemați să-1 făptuim mîine. 
datorie cetățenească de înaltă responsabili
tate. este puternic reliefat de satisfacția 
unanimă pentru mărețele transformări re
voluționare ale tării noastre în cei 40 de 
ani de socialism și cu deosebire în ultimele 
două decenii. Milioanele de alegători 
vor merge la urne, desigur, cu gîndul la 
aceste mărețe realizări, la impresionantul 
salt pe care l-a făcut țara în toate dome
niile activității economico-sociale. la uriașii 
pași făcuți de industria noastră socialistă, 
de agricultură, știință cultură și artă, la 
drumul mereu ascendent parcurs de na
țiunea română spre cote din ce în ce mai 
înalte de bunăstare, progres și civilizație.

(Continuare in pag. a 3-a)



MANIFESTĂRI SPORTIVE DEDICATE ALEGERILOR
• BUCUREȘTI. Numeroase 

și entuziaste competiții și ac
țiuni sportive de masă au a- 
vut Ioc pe bazele din Capi
tală. Astfel, în Parcul Tinere
tului, s-a desfășurat, duminica 
trecută, un mare cros, la care 
au participat mii de tineri și 
tinere din școlile si întreprin
derile tuturor sectoarelor. în
trecerile. organizate de Comi
tetul municipal U.T.C. și Con- 
s'liul municipal pentru educa-

- tie fizică și spoit, s-au des
fășurat pe categorii de virstă. 
fiind — ca de obicei 
sebit de disputate, iar 
terilor li s-au oferit 
ale „Daciadei". precum 

în materiale
Tot în aceeași 

etadionul Voința s-a desfășu
rat o atractivă duminică spor
tivă. la care au participat nu
meroși tineri din cooperația 
meșteșugărească. unitățile
„Arta încălțămintei*. ..Marochi- 
neri“. ..Muncă și artă*. „Avîn- 
tul încălțămintei". „Arta mo
dei" ș.a. Concursurile au fost 
dotate cu „Cupa Alegătorului*.

întreceri omagiale au mal 
fost programate. în aceste zile, 
pe stadioanele Metalul, Olim
pia. Progresul, Rapid. în parcu
rile Voinicelul. Titanii, dre
sării etc. In școlile si liceele 
tuturor sectoarelor se află în 
curs de desfășurare 
nate 
zate in cinstea alegerilor, la 
baschet, volei, tenis de masă, 
minifotbal. atletism, sah.

• CLUJ-NAPOCA. In jude
țul Clui — mai precis în co
muna Mărișel — a avut loc 
o interesantă competiție spor
tivă de masă la sporturile de 
iarnă, aiunsă la cea de a 12-a 
ediție : „Cupa Pelaghia Roșu*
— dedicată, în acest an. ale
gerilor de la 17 martie. Com
petiția. organizată de către 
Consiliu] județean Cluj al Or
ganizației Pionierilor. Inspec
toratul școlar județean și 
Școala generală din comună, 
s-a desfășurat la schi fond, 
biatlon Si ștafetă, avînd la 
start — în afara gazdelor, cu 
două echipe — oaspeți (concu- 
renți) din multe alte localități : 
Sîncrai, Beliș, Rișca. Poeni, 
Valea Drăganului, Măguri Ră- 
cădăn. Măguri Bogdănești și 
Huedin. După 
moașe, la care_________ ____
de localnici, pe primele locuri 
s-au clasat : schi (11—12 ani)
— Adriana Neac (Rișca) $i 
Mircea Roșu (Mărișel) ; biatlon
— Victoria Rosti (Mărișel) și 
Levente Leak (Sinerai) : șta
fetă : 1. Școala generală Beliș, 
2. Șc. gen. Sîncrai. 3. Șc. gen. 
Mărișel. 4. Șc. gen. Poeni. Cla
sament general : 1. Școala ge
nerală Mărișel, 2—3. Ș-olile 
generale Sinerai si Beliș. (loan 
POCOL — coresp.)
• SLATINA. O întrecere 

frumoasă, de amploare, a a- 
vut loc *n orașul Slatina, cu 
participarea a sute de tineri 
și tinere din asociațiile spor-

tive Aluminiul, Textila. Elec
trodul. Sporting, Pistonul. Com
petiția, dotată cu cupa „VO
TĂM PENTRU VIITORUL ȚA
RII". a fost organizată de Co
misia sport-turism a Consiliu
lui 
din 
sub 
șah.

Si premii 
tlve.

— deo- 
ciștigă- 
diplome 
Si cupe 

spor- 
zi. pe

campio-
ale asociațiilor, organi-

d'spute fru- 
au asistat mii
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LA 16 ANI, DUBLĂ CAMPIOANĂ

în județul Gorj, ca pretutindeni în țară

municipal al sindicatelor 
Slatina. Ea s-a desfășurat, 

genericul „Daciadei*. la 
tenis de masă și popice. 

Printre cei mai buni, ne spu
nea Cornel Radu, secretarul 
asociației sportive Aluminiul 
Slatina, s-au numărat : la șah 
— ing. Stanică Ștefănescu (A.S. 
Aluminiul) și tehnicianul Con
stantin Franțescu (A.S. Invă- 
tămînt), popice — sudorul 
Puiu Gold (A.S. Aluminiul) ; 
tenis de masă — asistentul me
dical Milica Bonciu 
nătatea).
• DEVA, 

litate s-au 
de handbal 
„Cupa Alegătorului'

Icbim (Suceava) ; băieți, cat. 
11—14 ani : Florin Feidy (Ma
ramureș) ; 15—19 ani : Ion Ba- 
lea (Maramureș) ; peste 19 ani : 
Adrian Potingă (Suceava) ;
schi alpin, fete. cat. 11—14 ani : 
Simona Păștinaru (Suceava) ; 
15—19 ani : Mihaela Ivan (Su
ceava) ; peste 19 ani : 
Dranca (Suceava) ; băieți, cat.
11—14 ani : Florin Nișioi (Su
ceava) ; 15—19 ani : Marcel
Hinccanu (Suceava) ; peste 19

Mihai Miron (Suceava) : 
fete. cat. 11—14 ani ’: 

Grigoras (Suceava) ; 
Liliana Cepoi (Su- 

băiefi. cat. 11—14 ani : 
Sitar (Maramureș) ;

Lia

(A.S. Sa

In sala 
încheiat 
masculin 

i»

din loca- 
in trecerile 
dotate cu 
Competi-

ani - 
sanie
Daniela ,
15—19 ani : 
cea'.® ;
Vasile
15—?9 ani : Bănuț Ursu (Su
ceava) . *
resp.)

• SATU MARE. în locali
tate a avut loc o reușită com
petiție de scrimă, la toate pro
bele. parte

(I. MtNDRESCU — co-

CU SPRIJINUL PREȚIOS AL DEPUTAȚILOR
„Sportul gorjan s-a înălțat. în 

ultimii ani, ca o coloană brin- 
cușiană, înscriindu-se în arena 
națională alături de cel din alte 
județe cu mari tradiții. în anul 
care a trecut, în clasamentul 
competițiilor „Daciadei", Gor- 
jul a ocupat un Ioc meritoriu 
dacă ținem seama de la ceea 
ce s-a plecat. Activiștii mișcă
rii sportive locale, iubitorii 
sportului țin să facă tot ceea 
ce se poate face pentru ca ac
tivitatea de educație fizică să 
se ridice la nivelul ponderii și 
prestigiului pe care județul îl 
are pe plan economic. Nu este 
de mirare că în fruntea aces
tor entuziaști se află deputății, 
aleși de oameni pentru a. fi 
în mijlocul oamenilor în rezol
varea tuturor problemelor ob- 
ștei ei, printre care și cele 
privind activitatea de educație 
fizică și sport. Participarea de
putatelor, permanentă și cu 
dragoste pentru sport, s-a con
cretizat în frumoase realizări, 
mai ales în asigurarea bazei 
materiale, a unei adevărate 
salbe de amenajări sportive.

La Tg. Jiu, tovarășul Florică 
Tudor, secretar al Comitetului 
județean de partid, ne spunea: 
„Avem tineri, oameni ai mun
cii minunați, in întreprinderile 
din municipiu. Ia Motru și Ți- 
cleni. Ia Rovinari și Lupoaia, 
in alte localități, care depun 
mari eforturi pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan. Ne 
străduim, toți cei implicați și 
in activitatea sportivă, să 
oferim clipe de destindere și 
de revigorare. Este o reală sa
tisfacție să-i vezi pe terenuri
le amenajate prin munca 
și, de ce să n-o spunem, 
ajutorul nostru, al deputaților".

Pentru a da cîteva exemple, 
apelăm la secretarul Consiliu
lui județean pentru educație 
fizică și sport, prof. Ion Cor- 
lan, aflat zi de zi alături de 
deputați ca specialist in pro-

7

bleme. Și lată ce ne spune : 
„Dacă in cca de a treia edi
ție a «Daciadei» au fost antre
nați in întreceri peste 6” 000 de 
elevi din Tg. Jiu și din alte 
localități, ca Novaci, Padeș, Tg. 
Cărbunești, Tismana, Poiovraci, 
Baia de Fier, Bumbești-Jiu, 
dacă la cupeie pe ramuri de 
producție și la alte acțiuni au 
participai 33,6 la sută dintre 
oamenii muncii este, fără în
doială, și un merit al activiș
tilor obștești, printre care in 
primul rînd deputății". Să 
dăm cîteva exemple: Glicorghe 
Ciurez, primarul municipiului 
Tg. Jiu, Titu Pîinișoară, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal, ing, Rustoiu 
Titugeniu, director al Institu
tului de proiectări, care au 
contribuit la modernizarea ba
zei sportive a municipiului, la 
amenajarea locurilor de joacă 
pentru copii și la construirea 
a peste 200 de mese de tenis 
din beton. La Tg. Cărbunești, 
prin entuziasta contribuție a 
tovarășului Constantin Birou, 
recent ales președinte ai 
C.O.E.F.S., s-a amenajat o bază 
sportivă care poate concura cu 
cele mai frumoase din țară. 
Asemenea realizări au fost ob
ținute și în comuna Crasna, la 
poalele Parîngului. prin con
tribuția primarului Ștefan Dă- 
nescu, ca și in comunele Ben- 
gești-Ciocadia, cu concursul 
primarului Viorel Palmiță, sau . 
la Novaci, prin entuziasta 
muncă a primarului Constan
tin Grecoiu și a secretarului 
adjunct al comitetului de par
tid, . Alexe Duță.

Așadar, o activitate frumoa
să, care contribuie la afirma
rea sportului gorjan și in sfe
ra performanței, în care au 
fost obținute, in ultima vreme, 
prestigioase succese.

Parcul Tineretului din Capitală este mereu o gazdă primitoare 
a întrecerilor de cros pentru toate categoriile de virstă 

Foto: L BĂNICĂ

de Consiliul

Printre

mai 
de 

etc.

tia. organizată
Județean pentru Educație Fi
zică și Sport și Consiliul ju
dețean Hunedoara al Organi
zației Pionierilor, a fost cisti- 
gată de formația Utilajul Ști
ința Petroșani. Pe locurile ur
mătoare : 2. Explorări Deva. 3. 
Metalul Hunedoara.
manifestările sportive dedicate 
zilei de 17 martie s-au 
înscris întreceri la tenis 
masă, simultane de sah 
(I. JURA — coresp.)
• SUCEAVA. La Vatra Dor

itei și Dorna Candrenilor s-a 
desfășurat prima ediție a „Cu
pei Nordului" la sanie, schi al
pin și fond. Frumoasa între
cere. care a reunit tineri din 
județele Maramureș. Bistrița- 
Năsăod si Suceava, a fost or
ganizată — sub genericul „Da
ciadei" — de Comitetul jude
țean Suceava al 
CJ.E.F.S. Suceava și 
liul comunal pentru 
fizică și sport Dorna 
nilor. Primii clasați : schi fond, 
fete, cat 11—14 ani : Ana Cos- 
tea (Maramureș) ; 15—19 ani '■ 
Silvia Mureșan 
săud) ; peste 19

U.T.C.. 
Cons- 

educațic 
Candre-

(Bistrita-Nă- 
ani : Doina

le

Finalele ,,Daciadei“ la schi fond

DE SENIOARE!
ncvansfl dar! in cursa masculina

peste 100 4? sportivi și spor- 
t w din B J~irești. Cluj-Napoca. 
Tg. Mureș. Cărei și. din Satu 
Mare. Iată cișr.gătorii : flo
retă fel- — Marcela Meldovan- 
Zsak (C.S. Satu Mare) ; flo
retă bărbați — Sorin Roca 
(Steaua) t spadă — Mihai Fec- 
ser (Unio Satu Mare) ; sabie 
— Zsolt Mezei (C.S. Satu Mare), 
(prof. Anton BIRO — coresp.)

lor
eu

Viorel TONCEANU

(Vll'lOWItl 1 DL HANDBAL IN PUNĂ DESFĂȘURARE

„capele dc afiș* sau der- 
indiferent cum le nu- 

continuă astăzi cu intil- 
programată — in cadrul 
a XVIII-a a campiona-

In campionatul feminin, me
ciul zilei se dispută la Bacău, 
acolo unde Știința intilnește pe

mare 
acum 
să-si

după puncte salvatoare, 
cind campionatul ineepe 
cearnă valorile si să

Suita meriurilTT de mare in
teres, 
byuri. 
mim. 
nirea 
etapei
tului mascul’n de handbal. Di
vizia -A- — intre Dinamo
Hucurcti si H.C. Minaur Baia 
Mare. Deși au obiective dife
rite (maramureșenii luptă pen
tru păstrarea șanselor de cuce
rire â titlului, iar dinamoviștii 
pentru apărarea unui prestigiu 

'enat in ultimul timp...), 
â echipe vor lupța cu 
ardoare, vor dori la 
prig victoria. Avanta- 
fi. desigur, spectatorii 
tribunele sălii Rapid, 

urmări o partidă cu 
de derby si vor afla 

la întrebarea : con-

sznos sil 
dou;

aceeași 
fel de 3 
jati vor 
aQați in 
Ei vor 
□tri »MltO
$i râspun 
tinuă pasionantul duel Steaua 
— Minaur (in cazul unei vic
torii a elevilor lui Lascăr 
Pană) sau campionii r'.mîn „so
liști" și in această a 27-a edi
ție a întrecerii ?

PROGRAMUL iNTtLNIIULOR DE ASTAZl 
Feminin (etapa a XVI-a)

București : PROGRESUL — MUREȘUL TG. SIUREȘ (..Ia Rapid, 
din Glulești. de la ora 15.15) 
TEROM — CONFECȚIA BUCUREȘTI 
TEXTILA — RAPID BUCUREȘTI 
RULMENTUL — DOROBANȚUL PLOIEȘTI 
ȘTIINȚA — HIDROTEHNICA CONSTANTA 

: CHIMISTUL — A.E.M. TIMIȘOARA
Masculin (etapa a XVTII-a) 

DINAMO — H.C. MINAUR BAIA MARE (sala Rapid, 
din Giuleștl, de la ora 16.30)
CONSTRUCTORUL — STIINTA BACAU

Iași : 
Zalău : 
Brașov : 
Bacău : 
Rm. Vilcea

București :

Arad ; ------------------------------- .------.-------------
(Celelalte 4 meciuri. Politehnica Timișoara — Steaua. Univer

sitatea Craiova — Dinamo Brașov, Constructorul Oradea — In
dependența Carpați Mlrșa și Minerul Cavnic — Universitatea 
Cluj-Napoca. se vor disputa marți. 19 martie, cind este pro
gramată și IntDnirea Știința Bacău — H.C. Minaur Baia Mare 
din etapa a XIX-a).

Hidrotehnica Constanța, altfel 
spus, o partidă intre două for
mații aflate, la ora actuală, pe 
podiumul de premiere al cam
pionatului. în rest, alergătură

hotărască cine merită să ră- 
mină în primul eșalon...

ftlflîlUIflf HlHIff-U PARAMETRII Ml *85!
POIANA BRAȘOV, 15 (prin 

telefon). în Poiana Mică, ză
pada se topește văzind cu ochii, 
semn că primăvara vrea să-și 
intre în drepturi. Ca 
organizatorii finalelor 
dei* 
cane 
voiți ____ __
dure pentru a completa por
țiunile dezgolite de omăt

La ora 9, cind s-a pornit în 
cursa de 15 km, temperatura 
era de 15 grade. Iar zăpada 
moale, grea, l-a supus pe com
petitori la serioase eforturi 
suplimentare. Evident, Interesul 
întrecerii era îndreptat spre 
disputa dintre principalii can
didați Ia locul I — loan Lun- 
gociu (Dinamo) șl Gyuia Kiss 
(ASA). Toată lumea se întreba 
dacă dinamovistul, elev al an
trenorului Nicolae Dudu, 
reuși să-și ia revanșa

și campionatelor 
la schi fond au 
să aducă zăpadă

urmare, 
„Dacia- 
republi- 
fost ne
din pă-

mențiune pentru tinărul Vio
rel Șotropa (CSȘ Vatra Dor- 
nei). ocupantul unui onorant 
loc 3.

Schimb de generații in rîndu- 
rile fondistelor. Dacă ta ultime
le sezoane «chioarele de la 
Tractorul, Elena Lagusis-Reit și 
luliana Popoiu-Degan, erau 
„abonate* la primele locuri ale 
campionatelor, de data aceasta 
saltul tinerei generații a fost 
evident și... eficace. In cursa 
de 5 km (ca și In cea de 
km !), titlul de campioană 
fost cucerit de junioara de 
ani Ileana Hangan, hotărîtă 
confirme că cei ce au crezut 
in posibilitățile și talentul ei 
nu s-au înșelat.

10
a

16 
să

va 
--------(Kiss 

cîștigase cursa de 30 km).‘ Lun- 
gociu a pornit cu numărul 9 
și, accelerînd continuu, în spe
cial în porțiunile de urcuș 
(unde eficiența noului pas de 
patinaj este deosebită), și-a 
creat, chiar după prima „buclă* 
de 7,5 km, un avantaj de 30 da 
secunde, pe care 
permanent pînă _____.___
cursei. Kiss a făcut tot ceea 
ce i-a stat în puteri pentru a 
Învinge, dar de data aceasta 
Lungociu a fost mal bun, O

l-a mărit 
la sfîrșitul

Rezultate : 15 KM SENIORI : 
1. I. Lungociu (Dinamo) 39:44,8; 
2.... G. Kiss (ASA) 41:06.1 ; 3.
V. Șotropa (CSȘ Vatra Domei) 
41:10,4 ; 4. A. Csalla (Dinamo) 
41:29,0; 5. C. Dobre (ASA)
42:20,4 ; 6. I. Crișu (ASA)
42:44,1 ; 5 KM SENIOARE : 1. 
Ileana Hangan (CSȘ Bistrița) 
16:41,1; 2. Elena Reit (Tracto
rul) 16:56,1 ; 3. Veronica Ungu- 
reanu (CSȘ Vatra Dornei) 
16:56,7 ; 4. Iudith Bako (Con
structorul M. Ciuc) 17:06,4; 5. 
Iuliana Degan (Tractorul) 
17:34,7; 6. Elena Oncioiu (Trac
torul) 17:56,9.

Paul IOVAN

în calendarul competițkmal 
central al atletismului de sală 
a mai rămas de desfășurat 
doar o singură competiție : 
Concursul republican al junio
rilor. a cărui etapă finală este 
programată Ia Cluj-Napoca. la 
sfîrșitul săptăminii viitoare. Și 
gata — pînă în iarna viitoare 

*— cu concursurile pe teren a- 
coper’L De acum a 
mea întrecerilor in 
crosuri. marș și 
pistă.

Duminica viitoare. _ _____
bona, va avea loc Campiona
tul mondial de cros, după care, 
la jumătatea lunii aprilie, este 
programată, la Hiroshima, 
„Cupa mondială" la maraton, 
iar la sfîrșitul lunii vor avea 
loc două importante competiții 
interne pe pistă. Este vorba de 
etapa de- zonă a campionatului 
juniorilor I. din cadrul „Da
ciadei". și de zona Concursului 
republican inter-județean pen
tru juniori II, ambele progra
mate in zilele de 27 și 28 a- 
prilie.

Zona juniorilor mari se va 
desfășura la 
tești, _ 
rești.
avea loc la 
Constanța, Iași 
București.

venit vre- 
aer liber, 
probe de

la Lisa-

în această iarnă, atleții noș
tri au avut un sezon de con
cursuri bogat, in cadrul căruia 
și-au putut verifica periodic 
nivelul pregătirii efectuate. Re
zultatele înregistrate, la seniori, 
dar și la cele trei categorii 
de juniori, au demonstrat un 
pas înainte față de anii tre- 
cuți, ceea ce lasă să se între
vadă o „recoltă* bogată in su
medenia de concursuri din 
vară. Din multele competiții 
majore ale acestui an. reținem 
cîteva : Universiada de la 
Kobe, „Cupa Europei" la Bu
dapesta. Jocurile Balcanice la 
Stara Zagora. Campionatele eu
ropene de juniori la Cottbus, 
Concursul Prietenia la Bucu
rești etc.

•

CLASAMENTUL

1. STEAUA n 16 0 1 52C-399 49
2. H.C. Minaur 17 14 2 1 528-380 «
3. „Poli- Tim. 17 13 2 2 422-354 45
4. Dinamo 17 9 3 5 439-409 38
5. Dinamo Bv. 17 8 2 7 374-387 35
8. Carpați M. 17 7 4 6 420-440 35
7. Știința Bc. 17 7 2 8 448-450 33
8. Constr Or. 17 5 1 11 371-414 28
9. Univ. Cv. 1? 3 3 11 378-424 24

1». „U“Cj Nap. 17 3 2 12 349-422 25
11. Constr. A. 17 2 3 12 388-484 24
12. Minerul 17 3 0 14 427-501 23

TROFEUT. ..SPORTUL" PENTRU 
EFICACITATE

1. Alexandru Matei 
Mîrșa) 170 de goluri ; 2. 
Voinea (H. C. Minaur) 
Vasile Stingă (Steaua) 1 
Alexandru Ffilker ~ .
5. Adrian Bondar (Știința) 115 ;
6. Dorel lacob (Minerul) 105 ; 7. 
Dan Petru („Poli") 102 ; 8. Vasile 
Zamfir (Știința) 101 ; 9. Dumitru 
Jenea (Constr. Arad) 100 ; 10. Do
rin Cristache (Constr. Oradea) 98.

(Carpațl 
. Măricel 

158 ; 3.
144 • ; 4. 

(„poli*) 129 ;

* In etapa a Vl-a, 17 goluri 
marcate, recordul campionatului.

IERI, IN DIVIZIA DE BASCHET (f)

Brăila, 
cca a

Cluj-Napoca. Pi- 
Galați și Bucu- 
juniorilor II va 
Arad. Timișoara, 

și. desigur,

In prima „manșă* a etapei a 
Jl-a a campionatului național de 
baschet feminin, ieri au fost în
registrate următoarele rezultate :

GRUPA
Olimpia 

Sportul 
66—75 (40—44).

Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca — Progresul Bucu
rești 99—65 (51—36).

1—*
București — Politehnica 
studențesc București

GRUPA 7—12
ICEMENE8G București — Co

merțul CSȘ Tg. Mureș 62—60 
(33—38).

Voința Brașov — Chimistul 
C.S.Ș. Rm. vilcea 62—67 (28—22)

Crișul Oradea — Rapid Bucu
rești 90—74 (46—35).

Azi are Ioc returul jocurilor. 
In Capitală, sala Olimpia găzdu
iește, de la ora 8,30, meciurile 
ICEMENERG — Comerțul șl O- 
limpla — Politehnica.



TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
s-a mtîlnit ieri cu oameni ai muncii din Capitală

(Urmare din pag. 1)
La adunare au parlicipat 

reprezentanții alegătorilor d^n 
Circumscripția electorală nr. 1 
— „23 August**, mii de alți 
bucureșteni — muncitori, ingi
neri. tehnicieni, oameni de ști- 
inlă. artă și cultură, militari, 
student! și elevi — tineri și 
virstnici, bărbați și fentei din 
cele mai diverse domenii de 
activitate.

Intr-o atmosferă solemnă a 
fost intonat Imnul de Stai al 
Re tublieii Socialiste România.

Adunarea — care a inebeiat 
campania electorală, ia radul 
căreia s-aa desfășurat mii de 
întruniri ale candidafilor 
F.D.U.S. cu alegătorii — s-a 
constituit intr-un nou și de
osebit de important eveuimeot 
al vieții noastre politice, re- 
flectind dimensiunile pofun- 
dului democratism al societății 
socialiste românești ia care toți 
cetățenii participă eu drenturi 
egale la elaborarea «i iufăp- 
tuirea politicii partidului și 
statului nostru.

Tniilnirea tovarășului Nieelae 
Ceaușescu eu alegătorii a pus 
pregnant in evideută votata 
tuturor locuitorilor Capitalei, a 
întregului popor, de a alege ea 
deputat in organul suprem al 
puterii de stat pe cel «rai «abil 
fiu al națiunii, de al cărui 
nume sint legate toate marile 
victorii obținute pe drenrel glo
rios al socialismu’Ki și comu
nismului.

Susținerea enUtliasiă. unani
mă. a candidaturii terar-sului 
Nicolae Ceaușescu coas ilu e o 
mărturie vie a senii .rentelor
de înaltă pre'uire. de p-oTuudă 
dragoste si adinei recunoștința 
pe care întreaga noas râ na
țiune le nutrește f- » de 
secretarul genc-al al nxruăntai. 
președintele Repubtiesi. emi
nent conducător al de tloeior 
României socialiste, o nul care 
și-a închinat întreaga viață, 
întreaga putere de muncă o- 
perei de ridicare continuă a 
patriei pe noi culmi de civili
zație și progres, creșterii pres
tigiului și influentei tării noas
tre pe arena interna'ioa’’ă Ta 
această adeziune «si gă-e< e 
totodată expresie h ti-i-ea 
fermă a întregului popor de a 
acționa cu răspundere. ca 
înalț spirit revolu.ionir. pen
tru îndeplinirea sarefnEor ac
tualului cincinal ș> ale ceai 
care urmează de a transpune 

• in viață marile obiective cu
prinse in documentele Congre
sului al XIII-lea al P.CJL. 

. Programul partidului de con
struire pe pâmiotai scump al 
patriei a societății soeia'iste 
multilateral dezvoltate sa îna
intare a României spre comu
nism.

Rostind eu viatul de deseM- 
dere a adunării. tovarășul 
C.heorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
CC. al P.CJU. prim-see-etar 
al Comitetului muieiea! Bucu
rești al P.CJL, a spus :

Mult stimate ș, iubite 
tovarășe -Nicolae Ceaușescu. 
Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.
Stimați tovarăși.
în aceste momente de înăl

țătoare mindrie Patriot că p 
nețărmurită bucurie. prile
juită de noua dumneavoastră 
întilnire cu oamenii munci: din 
Capitală vă rog să-mi îngă
duiți. mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, să 
exprimăm sentimentele noas
tre de adincă stimă si înalt

respect pe care vi le purtăm, 
de nemărginită dragoste și 
fierbinte recunoștință, pentru 
activitatea dumneavoastră re
voluționară consacrată pro
pășirii continue a patriei, bi
nelui și fericirii poporului 
român. •

Folosim și acest minunat 
prilej pentru a vă adresa din 
adincul inimii, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului 
român proeminentă perso-

naLtate a lu=— politice coo- 
•empoeape. ml.am revolu
ționar strălucit care v-ati 
dedicat întreaga viată cau
zei «ncial’CTiilti: împlinirii
supremelor idealuri de drep
tate socială, libertate, suvera
nitate. independentă si pace 
ale întregii națiuni, cele mai 
calde mulțumiri pentru m~- 
nea onoare pe care ati făcut-o 
cetățenilor Capitalei. peeeo- 
tiad să candidat: la căr- 
emnscriptia electorală nr. 1
23 August* dm ■unicipi ol 

București in alegerile de 
deputat: pentru Marea A-
dunare Națională.

Este pentru aoc o deosebită 
cinste si exprimăm s cu acest 
prilej cele ma: alese «înduri si 
sentimente de profundă sti
mă si caldă recunoștință to
varășei Bena Ceaușescu. e- 
minent activist al partidului 
si statului, ilustru om de știin
ță străfaertă personalitate a 
Rocnăzuei socialiste. pentru 
îndrumarea si sori îi nul per
manent ce 11 acordă dezvol
tării și modernizării continue 
a Capitalei. Înfloririi necon
tenite a științei. Invătâmin- 
tului si culturii, promovării 
celor mai noi cuceriri ale cu

noașterii umane in toate do-
meniile construcției noii so-
cietăți.

Acum. cînd întregul po-
por face bilanțul acestei rodni
ce legislaturi, oamenii muncii 
din Capitală aduc omagiul lor 
fierbinte conducătorului iu
bit al partidului si al tării, de 
numele și activitatea căruia 
sint legate indisolubil toate 
marile cuceriri revoluționare 
dobindite de poporul nostru pe 
calea edificării socialismului.

la peraaada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, 
ilustrată preznunt ia gran
dioasele realizăm ce aa coa- 
fer.t un nou cbip șs un nou 
destin Rac—a.ai szrial tie.

scriind cea mai glarioasi pa
gină «lin isteria sa malt mile
nară. in această epocă ce 
a intrat s> rămîne definitiv in 

na*îunn n? i-stre 
drept .Eooca Ceauszscu*.

Locu tocii municipiului Bucu
rești vă exprimă, cu cel mai 
adine respect, mult iubite to
varășe secretar general, recu
noștința lor nețărmurită pen
tru preocuparea si erija dum
neavoastră statornică mate
rializată în profundele trans
formări ce au schimbat din te
melii înfățișarea Capitalei, 
care. împreună cu tara întrea
gă. constituie o măreață ctitorie 
a anilor luminoși ai socialis
mului. mărturie elocventă a 
voinței poporului nostru de 
a-și făuri de sine stătător, prin 
munca sa harnică, o viață dem
nă si liberă, un viitor tot mai 
fericit.

Puternic însuflețiți de is
toricele hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea al partidu

lui. de indicațiile și orientările 
date de dumneavoastră. mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. și cu prilejul recen
tei vizite de lucru efectuată 
in Capitală, vă încredințăm că 
vom face totul pentru a întări 
votul nostru de la 17 martie 
prin noi fapte de muncă, prin 
realizarea exemplară a pla
nului pe acest an și pe între
gul cincinal.

Vă asigurăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că, 
mobilizînd organizațiile de 
D'jtid, pe toți oamenii muncii 
uin Capitală, vom realiza în a- 
cest cincinal o producție indus
trială suplimentară în va
loare de peste 16 miliarde lei. 
în condițiile creșterii producti
vității muncii cu 31 la sută 
față de anul 1S80 si economi
sirii a peste 102 000 tone de 
metal. 628 000 tone de combus
tibil convențional și 475 000 
Mwh energie electrică.

în agricultură am luat toate 
măsurile in vederea execută- 
r i în bune condiții a lucrări
lor din actuala campanie, asi- 
Rurînd obținerea în acest 
an a unor producții record la 
toate culturile, precum si in 
zootehnie.

Totodată, vom realiza 130 000 
de apartamente. numeroase 
snații comerciale și alte obiec
tive social-culturale.

Toate acestea pun o bază 
trainică înfăptuirii mărețelor 
obiective. prefigurate cu 
strălucire în istoricele hotăriri 
ele Congresului al XIII-lea al 
partidului, ce vor ridica- pe o 
n uâ treaptă de dezvoltare 
t-prtula patriei. nivelul de 
trai, material și spiritual. al 
t:-' —or lom it-»rîlnr săi.

Au luat apoi cuvinlul lo 
răvășii Constantin Smeu prim- 
ssrre ar al Comitetului di
partid al sectorului 3. Sle'ian 
Nwsta. C’rwtor general- al 
fc»Sreprin«lerii de utilaj chimic 
. Crfvita Roșie”. Aurelia Ura
ta. secretar al Comitet®*™ de 
pa— 1 at întreprinderii de eon- 
fc—tii si tricotaje Bnewesti. 
Aa-el Sandu. Erou al Muncii 
Socialiste, directorul Instrtutu- 
hti de cercetare științifică și 
inginerie tehnologiei pentru 
r-arim-®nefte — Titan. Ion 
Erj«. prim-secretar al Co- 
«r'-tuiui- municipal Bucu
rești al Uniunii Tinere
tului Comunist. Voicu Tache. 
rector al Institutului politehnic 
Buenresti. Gheorghe Parascbiv. 
președintele Cooperativei agri- 
eo'e de producție din comuna 
Nuci, sectorul agricol Ilfov și 
Petre Râducanu. secretar al 
comitetului de partid al între
prinderii ..23 August*.

Primit cu vii si însuflețite o- 
p'ouze, cu îndelungi orații, a 
leat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului ge
neral al partidului — strălucit 
bilanț al marilor realizări ob
ținute de poporul nostru in cei 
cinci ani care au trecut de Ia 
precedentele alegeri, mobilizator 
program de muncă pentru toți 
cetățenii patriei, în vederea ri
dicării României pe noi culmi 
de progres și bunăstare — a 
fost primită cu deosebii inte
res și deplină satisfacție, fiind 
subliniată. în repetate rînduri, 
cu vii și puternice aplauze de 
cei prezenți.

Tn numele participanților la 
marea adunare populară cetă
țenească, al tuturor locuitorilor

Capitalei, primul secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. a spus:

„Mult iubite și stimate . to
varășe Nicolae Ceaușescu, a- 
dresîndu-vă cele mai fierbinți 
mulțumiri pentru aprecierile și 
indicațiile date, pentru orien
tările de excepțională însemnă
tate cuprinse în ampla cuvîn- 
tare rostită la marea noastră 
adunare populară, vă asigurăm 
că oamenii muncii din Capita
lă, răspunzînd inflăcăratelor 
dumneavoastră chemări, nu vor 
precupeți nici un efort. vor 
munci cu pasiune și dăruire 
revoluționară pentru înfăptu
irea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea, a politicii interne și 
externe a partidului și statu
lui nostru. Cetățenii Capitalei 
vă încredințează că. la 17 
martie, vor da votul lor can- 
didaților Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, cu hotă- 
rîrea fermă de a urma exem
plul dumneavoastră luminos de 
slujire fără preget a cauzei 
partidului și poporului, a so
cialismului și comunismului, 
pentru înflorirea necontenită a 
scumpei noastre patrii — 
România socialistă".

Marea adunare populară ce
tățenească s-a încheiat prin in
tonarea imnului F.D.U.S. „E 
scris pc tricolor unire".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Eiena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au stră
bătut apoi marea piață, in- 
dreplindu-se spre sediul Comi
tetului Central al partidului.

Zecile de mii de bucureșteni 
— muncitori, intelectuali, mili
tari, studenți și elevi — pre
zenți in Piața Republicii pen
tru a urmări, împreună cu toți 
cetățenii patriei. cuvintarea 
rostită de conducătorul parti
dului și statului de la tribuna 
marii adunări populare cetă
țenești — au făcut din nou 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu o 
entuziastă și emoționantă ma
nifestare de dragoste și 
prețuire. Grupuri de pio
nieri și șoimi ai patriei, de 
tineri și de oameni ai muncii 
au înconjurat cu toată afecți
unea »pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. ofcrindu-le flori. 
Mulțimea flutura stegulețc ro
șii și tricolore, eșarfe policro
me. Formații artistice, inter- 
prelind dansuri și cintece din 
bogatul folclor românesc, au 
întregit această atmosferă săr
bătorească.

Apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu in balconul sediului 
Comitetului Central al parti
dului a fost intimpinată de 
zecile de mii de bucureșteni 
cu puternice aclamații, cu vii 
și îndelungi urale.

In această însuflețitoare at
mosferă s-a încheiat intilnirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu alegătorii, cu locuitorii Ca
pitalei, la care, prin interme
diul posturilor noastre de radio 
și televiziune, a luat parte, 
practic, întreaga tară. Re- 
prezentind momentul culminant 
al campaniei electorale, marea 
adunare populară cetățenească 
din Capitală a pus, cu preg
nantă, în evidență convingerea 
întregii națiuni că, votînd can
didași Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, votează 
pentru prezentul și viitorul lu
minos al scumpei noastre pa
trii.

OPȚIUNE
3

FERMA SI UNANIMĂ PENTRU VIITORUL LUMINOS AL PATRIEI
A*ui'« 4>a mo I)

la perspectivele luminoase deschise de istoricele 
hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului. 

Votul nostru de mi ine pentru candidații
F.D.U.S.. reprezentanți autentici ai aspirațiilor în
tregului popor spre mai bine, semnifică totodată 
unitatea de gindire și acțiune a tuturor cetățeni
lor patriei, indiferent de naȘonalitate. încrederea 
deplină în partid. în verificata sa capacitate de 
a conduce tara spre noi și mari izbînzi, hotă- 
rîrea lor nestrămutată de a transpune in fapt 
grandioasele obiective ale celui de al 8-lea cinci
nal. importantă etapă în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și în devenirea co
munistă a patriei.

Votul de mîine dă expresie concretă largului 
democratism care definește întreaga noastră viață 
socială, participarea directă a tuturor cetățenilor 
la conducerea treburilor obștii, relevată atît de 
dialogul intens dintre candidați și alegători în 
timpul campaniei electorale, cit și de actul de
semnării viitorilor deputați, al alegerii celor mai 
buni din cei buni, a celor mai harnici și destoi
nici. mai devotați semenilor lor și mai întreprin
zători, mai cutezători în gindire și in fapte, pen

tru care îndeplinirea în cele mai bune condiții 
a mandatului Încredințat reprezintă o datorie de 
onoare.

Votînd candidații F.D.U.S., milioanele de ale
gători iși vor exprima totala lor adeziune la în
treaga politică internă și externă promovată de 
partidul și statul nostru, grație căreia România 
socialistă este astăzi privită cu reală admirație 
pe toate meridianele globului, deopotrivă pentru 
viguroasa și spectaculoasa ei dezvoltare econo- 
mico-socială. pentru bogăția și frumusețea crea
ției materiale și spirituale a poporului său. cit 
și pentru militantismul constant în promovarea 
nobilelor idealuri de pace și prietenie cu toate 
statele lumii, libertate, independență și suverani
tate ale tuturor națiunilor, pentru neobosita și 
valoroasa contribuție la cauza edificării unei lumi 
mai drepte și mai bune pe planeta noastră.

în marele șuvoi al celor ce vor vota se vor a- 
fla. firește, mii de sportivi, tehnicieni, profesori 
de specialitate, activiști din domeniul mișcării 
noastre sportive. Cu toții, entuziaști și mîndri 
să-și exercite o datorie politică, cetățenească și 
patriotică, dindu-și din inimă votul lor candida- 
ților F.D.U.S. cu credința fermă că votează astfel 
pentru minunatele condiții de muncă, pregătire 
și viață pe care statul nostru socialist le creează 

tuturor tinerilor spre deplină afirmare în sport, 
ca și in activitatea de studiu sau productivă. 
Candidații care au făcut posibile răsunătoarele 
succese obținute de mișcarea sportivă românească, 
în anii care au trecut de la precedentele alegeri, 
în marile confruntări internaționale și, mai ales. 
Ia ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice, de 
unde reprezentanții României socialiste s-au în
tors cu un splendid buchet de 78 de medalii. Vo
tul lor, al sportivilor, va însemna totodată prino
sul de recunoștință față de partid, față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale cărui permanente 
și prețioase indicații, valoroase inițiative — intre 
care crearea marii competiții naționale „Daciada* 
— au propulsat puternic spre înălțimi activita
tea de educație fizică și sport din țara noastră. 
Va însemna, totodată. încrederea lor deplină in 
viitorul prosper al patriei și, în acest cadru, al 
sportului nostru de masă și de performanță, dar 
și angajamentul ferm al tuturor celor ce se vor 
afla In fața urnelor de a nu precupeți nici un 
efort la locurile lor de muncă șl pe terenurile 
de sport pentru înfăptuirea marilor obiective ee 
stau tn fața națiunii noastre, precum și a obiec
tivelor importante șl onorante ce le revin ca 
reprezentanți ai sportului românesc.



&

Act constituțional fundamental și eveniment politic de mare însemnătate în viața întregii 
țări, alegerile constituie o nouă și puternică manifestare a democrației noastre muncito- 
rești-revoluționare, un prilej de reafirmare a voinței și hotărîrii întregului nostru popor de 
a acționa într-o unitate indestructibilă în jurul Partidului.Comunist Român, al secretarului său

general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESC 
socialist, pentru progresul și înflorirea scum 
pe calea socialismului și comunismului.

(DIN MANIH

Generoasa inițiativă a tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU

MAREA COMPETIȚIE
u

INTEGRATA TOT MAI MEET

Și 
la 
turistice

• Participanți la „Daciadă"
• Complexul sportiv „Sport
• Practicanți ai gimnasticii
• Participant! la acțiunile

IN VIATA TINERETULUI
Din cei 40 de ani de viață 

nouă, ultimii 5 (1980—1985) re
prezintă, firesc, o culme. Prin 
bogatul bilanț al realizărilor, 
această perioadă, corespunzînd 
celei de a VIII-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale, a 
ridicat la un nivel record șta
cheta progresului si bunăstării, 
dovadă grăitoare a abnegației 
cu care întregul nostru. popor

Două 'dintre atletele cu 
formanțe de aur' 

Melinte ji Ella

,per- 
Doina 

Kovacs

rală a general 
tinerea și înt< 
a puterii de 
după orele <

sănătate" 
locul de mi

cu aproape 9 ani in 
către marele ctitor 
tovarășul NICOLAE 

secretarul gene-

lui, cum ar fi 
locul de muncă 
1,3 milioane de

OR

Crosul, mijloc îndrăgit de practicare a sportului, de întărire a sănătățiiIvan Pa- 
Simionov,Toma 

i Si 
la

mobilizați 
partidului 
gener. 
de un

Inițiată 
urmă de 
de țară. 
CEAUȘESCU, 
ral al partidului, președintele 
Republicii, „Daciada" s-a bucu
rat, încă de la prima ei edi
ție, de o bogată si entuziastă 
participare. întrecere fără pre
cedent în istoria sportului ro
mânesc. marea competiție spor
tivă națională angrenează peste 
8 milioane de participant!, cei 
mai mulți dintre aceștia ajun- 
gind adepți convinși ai miș- 

ai unei 
care ilus- 
precedent 
de masă

carii in aer liber, 
ramuri de sport, fapt 
trează un avînt fără 
al activității sportive 
din patria noastră.

aciada" a însemnat, în a- 
i timp, o modalitate de 
ificare superioară a tra- 

li de la noi, 
lenta acumulată 

O do-

man. Argeș, Suceava. Bihor, 
Vrancea, Gorj, Alba sau Să
laj. Toate acestea și-au găsit 
un larg făgaș de exprimare, , laborator sau 
alături de alte forme și mij
loace de practicare sistematică 
a exercițiilor fizice și sportu- 

gimnastica la
(cu aproape 
participanți),

Receptivitate 
fată de marea 
tivă națională 
printr-o suită 
tinate să apro 
tineretul, oan

gimnastica de înviorare în că
mine și în școli. Complexul 
„Sport și sănătate" (peste 5 
milioane își trec anual nor
mele), activitatea turistică (a- 
proape 4 milioane de amatori

fenomenul si 
oane și săli < 
bazine și part 
Desprindem^!

de concursuri

muncește zi de zi
deplinirea politicii __________
Elaborate cu contribuția hotă- 
rîtoare și sub directa îndru
mare a secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, obiectivele aces
tei politici de un inalt uma
nitarism, nobile prin esența 
conținutului lor. au determi
nat și un puternic avînt al 
mișcării noastre sportive. Spor
tul de performanță românesc și-a 
făurit în acești ani — ca pri
nos de recunoștință pentru mi
nunatele condiții asigurate de 
partidul și statul nostru — un 
palmares fără precedent Cele 
415 medalii cucerite — dintre 
care 117 reprezintă titluri de 
campioni olimpici. mondiali, 
europeni și ai Universiadei — 
«testă ascensiunea spectacu
loasă. elogiată pretutindeni, a 
«portului din țara noastră.

La baza acestor performante 
de seamă se află creșterea ba
zei materiale a sportului, cre
area unui imens rezervor de 
talente în cadrul creat de com
petiția națională «Daciada*, 
continua ștlmțifizare • pro
cesului instructlv-educatlT. pre
cum și permanenta creștere 
a nivelului calitativ < școTtl 
«portului românesc. Puternic

pentru !n- 
partiduluL

a parc 
as conac 

care nouă g 
arena perfoi 
lente, mai i 
bine pregătite, mai capa 
împlinească aspirațiile 
iubitorilor sportului de la noi 
România socialistă este astăz 
o mare forță sportivă, iar la 
consolidarea poziției sale a 
contribuit hotăritor succese! 
din această ultimă perioadă.

1980—1935 sînt anii perfor
mantelor aplaudate pe mapa
mond reușite de Nadia Coma
neci. Sanda Toma, 
tzaichin 
Corneliu 
Stefan 
Jocurile 
de la 
sînt anii 
de titluri 
cucerite 
Angeles, ai reînăl
țării atletismului 
nostru in 
de legendă 
cordurilor 
di ale și a 
gătorilor premiați 
cu ramuri de măs
lin. ai continuării 
drumului fascinan
telor izbînzl ale 
gimnasticii, ai per
formanțelor de vîrf 
la lupte și haltere, 
la canotaj și judo, 
la caiac-canoe și 
tir, la atîtea alte 
discipline 
urcat in 
întărind 
sportului 
nesc, dîndu-i șl 
mai multă putere.
Aceste succese, mal multe și mai 
frumoase ca oricind, au șl un e- 
fect propagandistic, stimulator 
In rîndurile copiilor Și tineri
lor. Tot mal multi dintre el 
intră pe poarta stadioanelor, 
tot mal multi urmează exem
plul marilor campioni, mun
cind cu dăruire pentru desă-

țiunlla lor vor 
los.rja cr.nj' r
de succizela
cum pentru no

trepte, supa
stars. de pr<
Votul Ier est 2. in
si an'ia •amcraiui
munci cu și mai
Cetire — zti t in
si pentru riidicar
sportive —, pent
rea exemplarâ a «
sate de ma rc’e j

Ion 
Rusu 
Olimpice 
Moscova, 
celor 20 

1 olimpice 
la Los

lumea 
a re- 
mon- 

învin-

care au 
ierarhii, 
familia 
româ-

i același timp, 
ferm de 

i multă insa 
producție, c 

rea măiestriei 
tru indeplini- 
sarcinilor tra- 
forum al co- 

munstilor. al XIII-lea Congres

Luptătorul .Vasile Andrei, campion olimpic

al P.C.R., de a contribui cu 
tinerețea, entuziasmul și în
treaga lor putere de creație la 
prosperitatea patriei noastre 
dragi. România socialistă.

Hristache NAUM 
Fotografii Aurel D. NEAGU

bună- 
izație.

vadă întrecerile de trîntă 
voinicească, cele de oină, ser
bările populare organizate sub 
forma festivalurilor sportive 
sătești sau duminicilor cultural- 
sportive, excelent organizate, 
îndeosebi în județele Teleor-

de drumeții și excursii inițiate 
pe plan local). Așadar, un e- 
vantai larg de posibilități de 
petrecere a unei părți din 
timpul liber în mod plăcut și 
util totodată, cu efecte reale 
pentru dezvoltarea multilate-

zervate copiild 
prin unitățile 4 
casele pionieri 
patriei, cu- prd 
tism, gimnasti] 
patinaj, schi, J 
nis de masă, 1J

E

ZESTREA EDILITAR-SPORTIVÂ A TUTUROR JUD
Marile progrese realizate de 

mișcarea noastră sportivă in pe
rioada ultimilor 5 ani 
permanent

au , fost 
însoțite de extinderea 

bazei sale materiale. Noi stadi
oane, săli polivalente, bazine de 
înot, poligoane de tir sau piste 
de atletism au contribuit în mare 
măsură la dezvoltarea impetuoasă 
a activității competiționale 
masă și de performantă.

Astăzi, numărul bazelor sportive 
complexe și al diferitelor tere
nuri și săli se ridică la peste 
15 000, dintre care 33 săli poli
valente cu tribune intre 1 000 și 
2 000 de locuri, 945 săli pentru 
diverse activități sportive, 26 ba
zine acoperite și 184 descoperite, 
23 patinoare artificiale, dintre care 
4 acoperite, și 62 baze nautice și 
de agrement De asemenea, în 
peisajul sportiv al satelor și ora
șelor ce mai află alte numeroase 
amenajări de Interes local, apă-

de

rute din inițiativa cetățenilor sau 
deputaților consiliilor populare, 
ele fiind realizate prin activități 
de muncă patriotică, prin iden
tificarea și valorificarea resurse
lor proprii.

în ultimii ani, am fost cu toții 
martorii marilor eforturi depuse 
pentru a se putea ajunge 
cele peste 15 000 de baze 
terenuri, dotate cu aparatura 
instalațiile necesare menținerii ni
velului inalt și . J ___
sportului românesc în arena mon
dială și olimpică, . capabile, 
odată, să satisfacă 
care" 
exercițiului fizic și sportului.

Pe măsura dezvoltării econo
miei, mișcarea sportivă a primit 
tot sprijinul necesar pentru spo
rirea zestrei sale materiale, ulti
mele două decenii, cele mai fer
tile. oferind numeroase și grăi
toare dovezi în acest sens. In

la 
Și 
și

competitivității

tot—
.setea de miș- 

a milioanelor de prieteni ai
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UTERNIC
RAWEST!
continua întărire a statului nostru 
patrii, pentru înaintarea ei neabătută

HUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE)

Mari și spectaculoase realizări in toate domeniile 
vieții și activității economico-sociale a cunoscut 
țara noastră in ultimii 5 ani. Grandioase edificii 

□ u îmbogățit patrimoniul economic și social-cultural, din- 
du-i impresionante dimensiuni. Dacă ar fi să amintim 
numai de monumentala realizare care este canalul 
Dunăre-Marea Neagră, construcție care a impresionat 
lumea, parcă tot ni s-ar părea suficient. Dar cite alte 
mari obiective economice, cite alte construcții sociale și 
edilitare nu i s-au adăugat in acest răstimp ?

Mari și impresionante realizări a obținut in această 
legislatură 1980-1985 și mișcarea noastră sportivă, atit 
pe tărimul inzestrării bazei sale materiale, cit și pe cel 
al continuei dezvoltări a activității de masă și de per
formanță. »

O legislatură în care marele avint al sportului româ
nesc a fost determinat de documentul cardinal pe care 
l-a constituit Mesajul adresat in martie 1982 de secreta
rul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
Conferinței pe țară o mișcării noastre sportive. Ca 
urmare a transpunerii în fapt a prețioaselor indicații și 
direcții de dezvoltare date acestui domeniu, a crescut 
continuu numărul practicanților exercițiului fizic și spor
tului, sporindu-se astfel aportul acestor activități la în
tărirea stării de sănătate a populației, s-au obținut cele 
mai răsunătoare succese românești in marile competiții 
internaționale. Cu mindrie justificată pentru aceste fru
moase realizări și cu deplină încredere în viitor se vor 
prezenta miine sportivii țârii la urnele de vot.

ieri — gata de start

PRIMUL NOSTRU VOT,
DIN TOATĂ INIMA, CANDIDAJILOR F.D.U.S.
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les- 
îult 

de

ndi- 
de 

ent.
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iilor 
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udo, 
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nico-aplicative ; apoi elevilor 
din licee și școli profesionale, 
prin intermediul organizațiilor 
U.T.C., la atletism (crosuri mai 
ales), baschet, handbal, schi 
badminton, sau oamenilor 
muncii din întreprinderi și in
stituții, cu sprijinul sindicate
lor, sub forma tradiționalelor 
festivaluri sportive muncito
rești, cu multe reușite in ju
dețele Hunedoara. Galați, Dolj, 
Vaslui, Buzău, Bacău. Caraș- 
Severin, Brăila -și Mureș.

O mare extindere cunoaște, 
sub impulsul „Daciadei“, spor
tul feminin, nu numai la o- 
rașe, ci chiar și In cele mai 
izolate colțuri ale țârii, cum 
este cazul Apusenilor, în Albac 
și Arieșeni, de pildă, practi
cantele sportului numărîndu-se, 
astăzi, cu sutele. Reținem, .pen
tru eficienta dovedită, festiva
lurile sportului feminin din 
Suceava (cu accent pe spor
turile de iarnă). Prahova (pon
derea avînd-o sporturile spe
cifice). Harghita (la toate ca
tegoriile de profes'i). Voinți- 
ada fetelor la atletism, Festi
valul fetelor vrîncene. al fete
lor de pe Tîrnave, „Cupa Fe- 
rnina" la atletism, handbal, vo
lei, baschet etc., foarte bine 
organizate, îndeosebi în Bucu
rești, Bacău. Baia Mare. Plo
iești, Timișoara, Craiova, Cluj- 
Napoca, Galați etc. Existența 
— sub egida „Daciadel" — a 
unei rețele tot mai largi de 
centre de inițiere în sport la- 
nivelul majorității județelor, 
în special pentru fete, repre
zintă, paralel cu alte iniția
tive lăudabile, o modalitate de 
a atrage continuu elementul 
feminin în activitatea sportivă 
de masă.

Veritabilă Olimpiadă a spor
tului românesc, „Daciada“ se 
înscrie tot mai viguros pe dru
mul afirmării ei ca o largă 
mișcare sportivă de masă.

Tiberiu STAMA

Cu dragoste și emoție
Sigur, am emoții, votez pentru prima 

oară. Votez cu dragoste și încredere pe 
cei mai vrednici fii ai țării — candidata 
Frontului Democrației și Unității Socia
liste. Votez, în această sărbătorească zi 
de 11 martie, cu conștiința faptului ci 
noi, Canotorii din lotul reprezentativ. în
soțim votul nostru cu cele sase meda'.-li 
de aur și două de argint cucerite, mu 
trecută, la Jocurile Olimpice de la Let 
Angeles. 11 însoțim totodată cu angaja
mentul, cu încrederea ci, prin munca 
noastră, vom reuși și în viitor soi ase
menea performanțe, întregind — și pe 
această cale — frumosul prestigiu de care 
România socialistă se bucuri is lume.

Duminică vom fi, desigur, printre pri
mii in fața urnelor de votare. Vobu! -r- 
tru, al tinerilor, al tuturor cetățenuor pa
triei noastre, va fi votul certitudinii tn- 
truchipate de candidatul întregului popor 
— tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Va 
fi votul pentru marile impt.-.-.ri de cri. 
pentru mărețele izbtnai de mSne, pentru 
progres și pace.

ELISABETA OLENIUC 
campioană olimpică la canotaj

Condiții minunate pentru 
o deplină afirmare

Aștept eu fireuscă emetie ziua de 17 
martie. Pentru ci este ziua « care vos 
fi prezent — pentru prima ca-i H rs«a 
mea — la alegerile de depistați ta Marea 
Adunare Națională și îs consiliile popu
lare. Voi vota din toată inima candida:.; 
Frontului Democrației și Umtătii Socia
liste, menifestindu-mi astfel — alături de 
întregul nostru popor — deplina încre
dere in îndeplinirea programului de în
florire multilaterală a României socia
liste, jalonat cu atita claritate de isto
ricele hotărifi ale Congresului al XlII-leu 
al partidului.

Văd fn aceasta • garanție depKud a 
realizării mele ca tir.âr cetățean și ea 
sportiv de performanți aflat H plini afir
mare, căruia societatea noastră socialistă 
i-a creat condiții minunate de viată și 
de muncă, de împlinire a celor mai cu
tezătoare aspirații. In cazul meu. aspira
ția — fn plan sportiv — de ă fi titular 
al echipei reprezentative de rugby a Ro
mâniei și al campioanei tării noastre.

LAURENȚ1U CONSTANTIN 
component al lotului reprezentativ 

de rugby

Un act de responsabilitate, 
un act de recunoștință

Fac parte din generația Uniri care, 
miine, se va prezenta in fața urnelor 
pentru a-și exercita pentru inti-.a oari 
dreptul politic fundamental, acordat prin 
Constituția țării — DREPTUL LA VOT.

INTR-O CONTINUĂ CREȘTERE
de al lX-lea 

pi au fost 1- 
Sporturilor și 
țletism, bazl- 
iri din parcul 
ipitală. stadi- 
Brașov, Alba 

letism acope- 
i Cîmpulung- 
ente din PIo- 

Tg. Mureș, 
. Tulcea, Cra- 
Oradea, Tîr- 
Bistrița, Rm. 

Suzău și din 
■irea Ciuc si 
atinoare arti- 
Sinaia a fost 
>ista betonată 
va și Miercu- 
renajate piste 
iuni olimpice

au fost con- 
îion cu 20 000

de locuri de la Petroșani, splen
didele bazine acoperite de înot 
de la Pitești, Aratj, Sala sportu
rilor din Reșița, patinoarele arti
ficiale din Iași, Sf. Gheorghe, 
Brăila, Tg. Mureș. Cimpulung- 
Muscel, cel acoperit din Gheor- 
gheni, pistele de atletism acope
rite din Bacău, Suceava și Iași, 
sala de tenis de masă din Arad 
și alte importante obiective. Ac
tualitatea șantierelor sportive a- 
duce în prim-plan construcții noi 
la Bacău, Drobeta-Tr. Severin, 
Sibiu, Orșova, Timișoara sau ex
tinderi ale bazelor sportive exis
tente la Constanța, Miercurea Ciuc, 
Rădăuți, Vatra Bornei, Baia Mare 
etc. Zestrea de baze sportive de
vine, astfel, cu fiecare an. tot 
mal bogată și mai bine ampla
sată, pe întreg teritoriul țării.

Troian lOANÎfESCU

Cu acest prilej, încerc un sentiment fi
resc de mindrie patriotică, dar și de emo
ție reali deoarece, la drept vorbind, din 
acest moment mi simt integrat cu ade
vărat fn mc-ea familie a cetățenilor țării, 
chemați să-și aleagă in med liber depu
tății ia Marea Adunare Națională și fn 
ecnsiliile populare.

Ca orice tinâr, născut ți crescut in cei 
«ui fertili ani ai socialismului, am fost 
beneficiarul unor condiții minunate de 
viață și ixrâjitură — azi fiind student 
iu asul I la AS.E. Facuitataa de co
me-?. Afirmarea mea pe plenul spor
tului de performanți t datorez, in pnmul 
fi n i. grijii deosebite pe care partidul 
ți statul nostru o poartă tuturor tinerilor 
Rominiei socialiste. Iată explicația ap- 
țiuuii mele, dza toată tssima, pentru can
didați; Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Vo tind candidații F.D.U.S., vo
tez pentru împlinirea aspirațiilor de pro
gres. fericire n pace ale generației mele, 
pentru viitorul himinoș și continua în
florire a patriei noastre libere și inde
pendente.

GHEORGHE HAGI
coecpcceat el echipei naționale de fotbal

Ni se deschid ta fața
orizonturi nelimitate

Aștept cu nerăbdare și emoție ziua de 
Ii martie, ciad mi voi prezenta pentru 
prima tari ia fața urnei de vot. Este un 
moment solemn ia viața mea, care para
fe azi certificatul de maturitate al fiecărui 
cetățean dzn patria noastră. Pentru mine, 
acest moment se leagă de o seamă de 
realii i ti pe cere le-cos trăit și le trăiasc 
n nespusă bucurie și pentru care tini 
edinc îndatorată țării mele, partidului, in- 
eercatului să» ecnduceto’, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU.

Fi-1 tedo-sii, ți fără falsă modestie, nu 
este puțiu txeru pentru a tineri de 20 
de c—.i ca mine si fie studentă la A.S.E. 
ți. in același timp, șaAistd fruntași, ma
eștri a sportului, vicecampioană europea
nă de junioare ți de foarte puțină vreme 
maestri FJJJH-. prima treaptă spre con
sacrarea intemațională. Am jucat in echi
pa Ror-.iniei !a Olimpiada de șah din 
toamna trecută, striduindu-mi să contri
bui ca forțele mele la cucerirea medali
ilor de brom, cere fac cinste mișcării 
sportive din Șam noastră. Acum, mi pre
gătesc să debutez ia turneul zonal din 
cadrul campionatului mondial feminin.

Conștientă de faptul că in societatea 
noast-i ni se deschid orizonturi nelimi
tate de afirmare, eerindu-ni-se, firește, să 
tarășăm. să ntuncias, să ne autodepășim, 
t-.i ro: da votul din toată inima candi- 
dctilor FJJ.U^., chezășia mersului nostru 
neîntrerupt înainte, pe calea progresului 
ți prosperității.

GABRIELA OLĂRAȘU 
componentă a echipei reprezentative 

de șah

Angajament de muncă și de viață
Am fost intrebat ce sentimente îmi 

trezește ziua de 17 martie și am răspuns 
că, în primul rind, pe acela al unei mari 
minării, generată de exercitarea dreptului 
cetățenesc și patriotic de a vota candida
te F.D.U.S. pentru noua legislatură. Voi 
vota pentru prima oară, firește cu emoția 
și cu bucuria că mi se acordă această 
încredere pe care mă voi strădui să o 
răsplătesc cu cea mai înaltă responsabi
litate in întreaga mea activitate. Anul 
trecut, la Los Angeles, am cucerit me
dalia olimpică de aur la haltere. Anul 
acesta, in prima lună, am fost primit in 
rindurile Partidului Comunist Român, ti
tlu pe care-l voi cinsti așa cum se cu
vine in întreaga mea viață. Voi munci 
cu toată abnegația, cu tot entuziasmul ti
nereții, așa cum o vor face, desigur, toți 
sportivii fruntași ai țării. Să punem umă
rul pentru a da la o parte greutățile din 
calea noastră și să clădim. Să clădim 
pentru nai, ca și pentru urmașii noștri. 
Votul meu din 17 martie il voi da cu 
toată încrederea că hotăririle istoricului 
Congres al Xlll-lea vor prinde viață pen
tru binele țării, al nostru al tuturor.

NICU VLAD
camp log olimpic la haltere

Gindurile de azi,
realitățile <ta miine

Împreună' cu milioanele de cetățeni din 
țara noastră, duminică voi fi și eu la vot. 
Este ș>entru prima oară că îmi exercit 
acest drept și o voi face cu toată dra
gostea și recunoștința, acordîndu-mi votul 
candidaților Frontului Democrației și_ U- 
nității Socialiste. Ca și alți tineri_ de virsta 
mea, voi proceda astfel convinsă fiind că 
cele mai îndrăznețe visuri pot deveni rea
litate.

Anul trecut, spre exemplu, mi-am rea
lizat cele mai bune performanțe in cursele 
de 800 m și 1 500 m, dar ele nu însemnau 
totuși prea mult in comparație cu ceea 
ce au realizat marile noastre campioane 
Maricica Puică, Doina Melinte, Fița Lo
vin. Am avut insă, încă de pe atunci, 
convingerea că sini și eu in stare de mai 
mult, că pot obține performanțe bune și 
victorii. Era un vis frumos, pentru care, 
săptămini de-a riadul, sub îndrumarea 
antrenorului meu, tovarășul Ortwin Schei
ble, la Deva, am muncit foarte mult. Am 
visat că aș putea deveni campioană de 
sală, la Atena. Și, iată, am devenit cam
pioană I Nu a fost ușor, dar am izbutit 
Acum visez ca Vt vară, la Kobe, să ciștig 
un titlu de campioană mondială universi
tari. Sigur, nu-mi va fi ușor. O știu bine, 
dar pentru ca și acest vis frumos să 
ștoată deveni realitate, n-am să știu ce 
e odihna și am să mă pregătesc ca nici- 
cind altădată, in condițiile foarte bune asi
gurate de partidul și statul nostru spor
tivilor fruntași ai țării.

ELLA KOVACS
campioană europeană de atletism

■Sala sporturilor se încadrează armonios in noul peisaj al municipiului Reșița Foto : V. BAGEAC



PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI „B" DE FOTBAL-EDIȚIA 19844985
ETAPA A XVIII-a (simbătâ 16 martie)

PairtLzan.nl Bacău —
Olâmp. Rm. Sărat — 
CS. Botoșani —
Chimia Fălticeni — 
Metalul Plopeni — 
CSM Suceava — 
Petrolul Ploiești — 
FCM Prog Brăila — 
Dunărea CSU Gl —

Oțelul Galați 
FEPA *74 Birlad 
Prahova CSU PL 
AS Mizil
FC Constanța
CFR Pașcanii
Ceah P Neamț 
Metalul Mangalia 
U n.area Din. Foc.

(0— î) 
(3-0) 
(0—5) 
(1—1) 
(0-2) 
(1—2) 
(1-1) 
(0—2) 
a—o)

CS Botoșani
Chimâa Fălticeni
Petrolul Ploiești 
AS Mizil
Dunărea CSU Gl 
FCM Prog Brăila 
Unirea Du Foc 
Ceah. P. Neamț

— FC Constanța
— CSM Suceava
— Metalul Mang
— CFR Pașcani
— FEPA 14 Brflad
— Partizanul Bc
— Oțelul Galați
— Prahova CSU PI

(1-2)
C2-2)
(2-1) 
(1-S) 
(2—1) 
(1—© 
(1—3) 
(0-2)

ETAPA A XXm-a (duminică 21 aprilie)

ETAPA A XlX-a (duminică 24 martie)

AS Miza — Petrolul Ploiești
Otelul Galati — FCM Prag Briaa
FEPA ’74 Birlad — Ctiimia Fălticeni 
Prahova CSU PI. — Dunărea CSU Gl
Ceah. P. Neamț 
FC Constanta 
CFR Pașcani 
Uabraa Din. Foc.

— CSM Suceava
— Partizanul Bc
— Olimpia Rm S
— CS Botoșani

Metalul Mangalia — Metalul P'.openl

(2—5) 
(0—T> 
(0—1) 
(1-2)
(1—4)
(1—0) 
(1—0) 
(1—2) 
(0—2)

CSM Suceava 
Unirea D n Foc 
Petrolul Ploiești 
CFR Pașcani 
Ceah P. Neamț 
FC Constanța 
Otelul Galați 
Olimpia Rm S 
FCM Prog Br

— CS Botoșani
— Metalul Plopenl
— Prahova CSU PI
— Chimia Fălticeni
— Partizanul Bc
— Metalul Mang
— Dunărea CSU Gl
— AS Mzl
— FEPA -74 Birlad

(2-3) 
(»—3) 
(1—0) 
(3—1) 
(1—2) 
(•—0) 
(0—2) 
(»—2) 
(1-2)

ETAPA A X.vtV-a (duminică ZI aprilie)

ETAPA A XX-a (duminică 31 martie)
Metalul M.-mgal-a — Unirea Dm Foc

FCM Prog. Br. — 
Petrolul PL —
FC Constanța — 
Partizanul Bacău — 
Dunărea CSU Gl. — 
O’imp. Rm. Sărat — 
Metalul P l openi — 
Ceah. P. Neamț — 
CSM Suceava —

Prahova CSU PI 
CS Botoșani 
Otelul Galați 
FEPA 11 Birlad 
Metalul Mangalia 
Cffîntia Fălticeni 
AS Mizil
CFR Pașcani 
Unirea Din Foc

m-B 
<0-0) 
(1—3) 
a—2) 
m-© 
a—<) 
(0—© 
a—D 
a—o

AS Mmil
FEPA T4 Btriad 
CSM Suceava 
Chmaia Fălticeni
Oțelul Galați 
Prahova CSU P!

— Ceah P Neamț
— CS Botoșară
— Petrolul Ploiești
— FCM Prog Br
— CFR Pașcani
— FC Constants
— Dunărea CSU Gl 

Rm S
Metalul P’.openi
Part-ra- rt Bacău — CXxnpia

(1—3) 
(3—2) 
(0—1) 
(1-0) 
(0—1) 
(0-D 
(l-«) 
(1—S) 
(1—3)

ETAPA A XX V -a (duminică S mai)

ETAPA A XXI-a (duminică 7 aprilie)

CFR Pașcani — 
Partizanul Bacău — 
CS Botoșani — 
Oțetul Galați — 
Chimia Fălticeni — 
MetakH Plopene — 
FEPA 14 B Triad — 
Prahova CSU PI — 
Metalul Mangalia —

Dunărea CSU Gl (1—2) 
Unirea D.n Foc (4—1)
Olimpia Rm S W-3
CSM Sjceâ-.i <•—n
Ceah p. Neamț •—«>
FCM Prog Br (1—3)
FC Constanța «•—«
AS M-zS <•—n
Petrolul Ploiești (•—©

Olimpia Rm S — Ceah p Neamț (1—S) 
Metalul Plopeni — PraiKr.-a CSU Pl (1—»; 
D-jnirea CSU Gl — Partzzanul Bc (3—0) 
CS Botoșani — Ch-ma Făltăceni 40—7)
Pecrokil PSoieșc — Oțeful Galați (1—11 
FCM Prog Brăia — CSM Suceava rc-?> 
AS M-ja — Metalul Mang (0—S)
CFR Pașcani — FEPA 14 Birlad (•—M 
FC Coeatmxa — C.1TM Dm Foc 0—2)

ETAPA A XXVI 12 mai)

ETAPA A xxil-a (duminică 14 aprilie)

Metalul — Olimpia Rm S (1—©

CER Pașcani — FC Coaotama <1—O
CSM Saceava — Metaăul Mang (•—P 
Chinua FăteeeM — MetaXM Pțopent (0—î) 
Ceah P. Neamț — FCM Prog Br C—S)

Seria a II-a
ETAPA A XVIII-i (slmbătă 18 martie)

Gaz metan 
Unirea Alex
IMASA 
Automatica 
Chimica Tirn 
Progresul Vulcan 
CS Tîrgoviște 
Metalul Buc 
Minerul Motru

— Flacăra Moreni
— CSM Dr Tr S
— Mec fină Steaua
— Ș otoui IP A
— Dinamo Vitoria
— Tractorul Bt
— AutolmzslBBe
— IP Aluminiu
— Carpati Mirșa

o-r 
(»—«)
(•— 1) 
(»-» 
(»—» 
0-2) 
P-» 
0-0 
(•—»

ETAPA A XXm-a (duminică Q aprilie)

CSM DrTr S — FLacăra Moreni (•-a
Mineral Motru — Unxrea Alex (»-r)
Mec fini Steaua — IP Aluminiu •
CS Tîrgoviște — Automatica Buc (V-î>
Dinamo Victoria — Tractorul Bv
Șoimii IPA — MetaBM Bac <1-U
Aatotanal Bue — Gaz metan (1—s
ChisJca Tlxu — Carpați M_-șa <*—u

Unirea Aîex
•.3_:
IMASA
Șotarti IPA
A-^somatica Buc

ETr^PA A XlX-a (duminică 24 martie)

Dinamo Victoria 
Flacăra Moreni 
IP Aluminiu 
Carpați Mirșa 
Autobuzul Buc 
CSM DrTr S 
Șoimii IPA 
Mec fină Steaua 
Tractorul Bv

— CS Tlrgo . -Ș‘.e (1-J)
— Automatica Buc -»—T>
— Chimica Tîm (1—3)
— Progresul Vulcan -9-T)
— IMASA o—:)
— Metalul Boe r.—o
— Gaz metan (i—©
— Minerul Mo«m •>—r
— Urrfrea AJex C—3J

Flacăra Moceil 
tMraa Alex 
Autobuzul Bac 
CS Ttrgc .^ște 
Tractorul Bt 
Sounr IPA

ET AP A 1 IUV1

— M_r.eru. MXTQ O—2)
— Caz metan 0—4)
— Progresul Vulcan (1—f)
— CStflBleaTlr* (t—O
— CSM Dr Tr S (1—3
— IMASA CI—2)

— IP Alumtsiu <1—I)
— We (1—•

ETAPA A IX-a (damindră XI martie)

Automatica 
Unirea Alex 
CS Tirfoviște 
Chimica Tirn 
Progresul Vulcan 
Gaz metan
IMASA 
Șoimii IPA 
Metalul Buc.

— Mec Haă Steaua
— CP Aîntnta
— Tractorul Br
— Flacăra Moresi
— Dteam-o Victoria
— Carpați Mtrșa
— Minerul Motru
— CSM Dr Tr S
— Auto&ozul Buc

(1—D 
o-r 
o-* 
O-T» 
o—» 
ra—r- 
-4—r 
o—I) 
<1—D

ETAPA A XXV-a

mtnrtra TVs — Atwosz: Bac 1»-»
IP Alurmniu — CS Tîrgov^te n-n
IMASA — U-.srea Alex W-s»
MeuM B je — Cams »Cr»a r.—o
Gaz nsesaa — Mec fină Steaua i»
Automaiica Bae — Minerul Motru <»—»>
Tractors: Bv — Șoimti IP A (♦- 3>
CSM Dr Tr S — DJtaroo Victoria c:-n
Progresul Vztican — Flacăra Moreni 0—1)

S mai)

ETAPA A XXl-a «duminică 7 aprilie)

Carpați Mirșa - Soîmu IPA a—©
Tractorul Bv — Mec ană Steaua 0—3)
Automatica — CSM DrTr S (4—B
Gaz metan — IMASA (4—©
Metalul Buc — Unirea Alex '9—4
Minerul Motru — Autabzzul Buc (4—31
Progresul Vulca-1 — OvmxraTîra 
Flacăra Moreni — CS Ttrgovtște 
IP Aluminiu — Dinamo Victoria

0—2) 
0-1) 
<i—n

ETAPA A XXVI-a (dominieă 12 mai)

CS Tîrgoviște — Gaz metan (3-3>
Mmerul Motru — Progresul Vulcan (*-n
Carpați Mirșa — Tra clorul Bt (1-3)
EMnamo Victoria — Șoimii IPA (1-0
IP Aluminiu - IMASA n—i)
Flacăra Moreni - Metalul Buc (*-i>
Mec fină Steaua — Chimica Tirn ra—D
Unirea AJex — Automatica Buc (•—<)
Autobuzul Buc — CSM Dr Tr S (•-«

ETAPA A XXn-a (duminică 14 aprtBe)

IM AS A — Progresul Vulcan (1—I)

Metalul Buc 
Tractorul Bv 
Gaz metan 
CSM DrTr S

— Dinamo Victoria
— Flacăra Moreni
— Minerul Motru
— Carpați Iflrpa

a—z) 
(9—o 
O-D 
O-D

Seria a IlI-a
ETAPA A XVIII -> (simbăxă 16 martie)

Minerul Cavnic 
CFR Timișoara 
Avîntul Reghin 
Met Cugir 
Aurul Brad 
FCM UTA 
CSM Reșița 
Ind sîrmel CT 
Minerul Lupeni

— _.U- Cluj-Napoca
— Stic’.a Aneșu! T
— Gloria Reșița
— Strungul Arad
— Armătura Zalău
— Mureșul Deva
— Unirea Alba Iulia
— Olimpia S M
— Gloria Bistrița

a-* 
O-«) 
(1—2) 
(1—J) 
0-4’ 
(4-4) 
(1-4) 
(1—7) 
(9-2)

Mureșul De'.z — 
Unirea Alba Iulia — 
CSM Reșița
FCM UTA —
Armătura Zalău — 
Gloria Bistrița — 
Minerul Lupeni — 
CFR Timișoara —

Au--.il Brad 
Olimp-a S M 
Strungul Arad 
Ind tiroMi C T
M-c Cugir
Gloria Reșița 
Minerul Cavnic 
„U* Cluj-Napoca

O—<) 
(4-3) 
(1—1) 
O—i) 
(9-7) 
0—1) 
0-4- 
0—3)

ETAPA A XXTIV-a (dwmiuieă 21 aprilie)

ETAPA A XlX-a (duminică 24 martie)

Gloria Reșița — Ind sîrmel C T O—O
Armătura Zalău — FCM UTA (2—1)
Sticla Arteșul T - Minerul Lupeni (9—4)
Olimpia S M — Minerul Cavnic (9—4)
„U“ Cluj-Napoca - CSM Reșița (9—2)
Unirea Alba Iulia — CFR Timișoara (0—3)
Strungul Arad — Aurul Brad (9—9)
Gloria Bistrița — Avîntul Reghin (1—1)
Mureșul Deva — Met Cugir (9—0)

ETAPA A XX-a (duminică 31 martie)

Mureșul Deva — Strungul Arad (0—1) 
Minerul Lupeni — Aurul Brad (1—2)
Armătura Zalău — CFR Timișoara (0—1) 
Ind sîrmel C T — „U“ Cluj-Napoca (1—5) 
MLnerul Cavnic — Gloria Bistrița (0—3) 
Olimpia S M — Gloria Reșița (2—2) 
Met Cugir — Avîntul Reghin (9—3)
FCM UTA — Unirea Alba Iulia (9—1)
CSM Reșița — Sticle Arleșul T (1—1)

ETAPA A XX|-a (duminică 7 aprilie)

UnLrea Alba Iulia — Armătura Zalău (0—2)
CFR Timișoara — Gloria Bistrița (0—2)
Ind sîrmel C T — CSM Reșița (0—2)
Strungul Arad — Olimpia S M (1—3)
Met Cugir — Minerul Lupeni (0—3)
Avîntul Reghin — Minerul Cavnic (9—1)
;,U“ Cluj-Napoca - Sticla Arleșul T (1—0)
Gloria Reșița — Mureșul Deva (0—3)
Aurul Brad — FCM UTA (2—3)

ETAPA A XXII-a (duminică 14 aprilie)

Sticla Arleșul T — Avîntul Reghin (0—2)

Met Cugir — CFX T.nușoara 0—1)
CSM Reșița — Cloni Reșița (2—•'
Avîntul Reghin — Armătura Zalău (1—3: 
Minerul Lupeni — ..V Cluj-Napoca O—T 
Olimpia S M — Mureșul De. a (1—3) 
Ind sîrmel C T — Sticla Arleșul T (2—4: 
Minerul Cavnic — Unirea Alba I (9—3) 
Gloria Bistrița — Aurul Brad 0—1»
FCM UTA — Strungul Arad (l—î)

ETAPA A XXIV-a (duminică 2S aprilie)

Aurul Brad — CSM Reș.ța (9—1)
Avîntul Reghin — Olimpia S M (4—9
Gloria Reșița — FCM UTA (•—3)
Unirea Alba I — Gloria Bistrița O—9)
Strungul Arad — Sticla Arleșul T O—l)
„U“ Cluj-Napoca — Met Cugir (C—9)
Mureșul Deva — Minerul Lupeni (2—2)
CFR Timișoara — Minerul Cavnic (1—3)
Ind sîrmel C T — Armătura Zalău (0—2)

ETAPA A XXV-a (duminică S mat)

Minerul Lupeni — Ind sîrmel C T (2—2)
Gloria Bistrița — „U“ Cluj-Napoca io— 1)
CSM Reșița — Avîntul Reghin (1—2)
Armătura Zalău — Mureșul Deva (0—3)
Olimpia S M — CFR Timișoara (0—2)
Aurul Brad — Unirea Alba I (0—2)
FCM UTA — Met Cugir (0—2)
Sticla Arieșul T — Gloria Reșița 0—2)
Minerul Cavnic — Strungul Arad- 0—2}

ETAPA A XXVI-ji (duminică 12 mai)

Olimpia S M — FCM UTA 0—3'
Sticla Arieșul T — Munerui Cavnic (9— 
„U“ Cluj-Napoca — Unirea Alba Iulia (2—1) 
Avîntul Reghin — Minerul Lupeni (1—3)

Unirea Din Foc — AS țAizil (D—2)
Prahova CSU Pi — o Km plia Rm S (1—1) 
Partizanul Bc — CS Botoșani (0—1)
Dunărea CSU Gl — Petrolud Ploiești (0—1) 
FEPA ’74 Birlad — Oțel-uâ Galați (0—3)

ETAPA A XXVII-a (duminică 19 mai)

Metalul Plopeni — CSM Suceava (0—3) 
FCM Prog Br — Dunărea CSU Gl (0—1>) 
Petrolul Ploiești — CFR Pașcani (0—r) 
Unirea Din Foc — Olimpia Rm S (0—3) 
Oțelul Galați — Prahova CSU Pl (1—1) 
AS Mizil — CS Boifoșainii (0—3)
Ceah P Neamț — FEPA ’74 Birlad (1—3) 
Metalul Mangalia — Partizanul Bc (0—3) 
FC Constanța — Chim Fălticeni (0—2)

Metalul Plopeni — CS Botoșani (0—2)
AS Mizil — Partizanul Bc (2—3)

ETAPA A XXXI-a (duminică 16 iunie)

FCM Prog Brăila — CFR Pașcani (0—3) 
Petrolul Ploiești — Partizan ud Bacău (2—1) 
Chimia Fălticeni — Oțelul Galați (0—0) 
Ceah P Neamț —Metalul P’.openi <*»_•»•> 
Dunărea CSU Gl — CS Botoșani (0—0)
Olimpia Rm S — FC Constanța (0—1> 
Unirea Din Foc — Prahova CSU Pi (1—i) 
CSM Suceava — AS Miz Q (2—4)
Metalul Mangalia — FEPA ’74 Birlad (1—3)

ETAPA A XXXII-a (joi 20 iunie)

ETAPA A XXVIII-a (duminică 26 mai)

CS Botoșani — Metalul Mang (0—0)
FEPA 14 Birlad — AS Mizil (2—3)
FC Constanța — Ceah p Neamț (0—1) 
Petrolul Ploiești — FCM Prog Br ’ (0—2)
Chimie Fălticeni. —Unirea Din Foc (0—I) 
CFR Pașcani — Prahova CSU PI (0—1)
Oțelul Galați — Metalul Plopeni (1—1)
Olimpia Rm S — Dunărea CSU Gl (0—2)
CSM Suceava — Partizanul Bc (0—2)

ETAPA A XXIX-a (duminică 2 iunie)

Unirea Din Foc — 
Olimpia Rm Sărat — 
FCM Prog Brăila — 
CS Botoșani — 
Prahova CSU PI — 
Du n Area CSU G4 — 
Metalul Mangalia — 
Partizanul Bc — 
FEPA 14 Birlad —

Ceah P. Neamț 
Petrolul Ploiești 
AS Mizil
Oțelul Galați
CSM Suceava 
FC Constanța 
Chimia Fălticeni
CFR Pașcani 
Metalul Plopeni

a—2)
(0—1)

j-n
ETAPA A XXX-i (duminică 9 iunie)

Prahova CSU PI 
O*eîu< GaLați 
CFR Pașcani 
FC Constanța 
CT.-ma Fălticeni 
Ceah P Neamț
CSM

— FEPA 14 Birlad (1—2)
— Oiixnpia Rm. S (•—1)
— Unirea Dtn Foc (4—3)
— FCM Prog Brăila (1—2)
— PrtroM Plo ești (4—6
— Metalul Marg (1—2)
— Dunărea CSU Gl (1—3)

— Chimica Tlm
— Mec tină Steaua
— CS Tîrgoviște
— IP Aluminiu
— Progresul Vulcan

(3—0
O-2)
O-2) 
(1—1) 
(2—1)

ETAPA A XXVH-a (duminică 19 mai)

CSM Dr Tr 8 — Mec fină Steaua O-2)
Metalul Buc — Minerul Motru (9—4)
Carpați Mirșa — Dinamo Victoria (1—3) 
Automatica Buc — IMASA (4—1)
Flacăra Moreal — Șoimii IPA (1—O
IP Aluminiu — Autobuzul Buc (9—5) 
Chimica Tlm — Tractorul Bv (1—O 
Progresul Vulcan — Gaz metan (2—1)
CS'nrgoNtște — Unirea Alex O—l)

ETAPA A XXVm-a (duminică 26 mal)

Gaz -retan — IP Alumixtiu O—3)
Autobuzul Bac — Unirea Alex (1—1)
Tractorul Bv — Metalul Buc O—l)
Mec ftnă Steaua — CS Tîrgoviște (1—3) 
Chimica Tlm — Automatica Buc (1—2) 
Carpați Mirșa — IMASA O—3)
Șoimii IPA — Progresul Vulcan (1—2)
Dinamo Victoria — Flacăra Moreni (1—1) 
Minerul Motru — CSM Dr Tr S O—l)

ETAPA A XXIX-a (duminică 2 iunie)

Unirea AJex — Șoimii IPA o—I)
Mec fină Steaua — Dinamo Victoria (1—4)
rMASA — Flacăra Moreni (1—1)
Automatica Buc — Autobuzul Buc (4—0)
Tractorul Bv — Gaz metan (9—2)
Progresul Vulcan — Metalul Buc (5—2)
CSM Dr Tr S — Chimica Tirn (9—2)
IP Aluminiu — Minerul Motru (1—9)
CS Tîrgoviște — Carpați Mirșa (9—1)

ETAPA A XXX-a (duminică 9 Iunie)

Minerul Motru — Tractorul Bv (9—2)
Automatica Buc — Carpați Mirșa (1—4)
Șoimii IPA — CS Tîrgoviște (9—2)
Progresul Vulcan — IP Aluminiu (9—3)
Flacăra Moreni — Autobuzul Buc (2—3)
Metalul Buc — Chimica Tirn (9—2)

Giona Reșița 
Mureșul Deva 
Strungu' Arad 
Met Cugir
CFR T.mișoara

— Armătura Zalău
— CSM Reșița
— Gloria Bistrița
— Ind sirmei C T
— Aurul Brad

(4—4) 
(4—n 
(1—3) 
(9-4)
(4—2)

ETAPA A XXVII-a (duminică 19 mai)

Mureșul Deva — Avîntul Regb. t 
Ind sirmei C T — Gloria Bistrița 
Met Cugir — Minerul Cavrk
A-mătura Zalău — Stria Arieșul 
Un .rea Alba Iulia — Strungul Arad 
Aurul 3rad 
FCM UTA
Mîaerat Lupeaft 
Gloria Reșița

— Otxnpța S M
— CSM Reșița
— CFR T<n -soara
— „U“ Cluj-Napoca

(ă—T)
N-4) 
(4—1) 
0-3) 
(I—1) 
(4—3) 
<4—4) 
(4-F

ETAPA A XX Vin-a (duminică 26 mai)

Gloria Bistrița 
Strungul Arad 
CSM Reșița 
,.U" Cluj-Napoca 
Sticla Arieșul T 
CFR T.m șoara 
M.neruă Cavnic 
Olimpia S M 
Avlaml Reghin

— Met Cugir
— Gloria Reșița
— Minerul Luperr.
— FCM UTA
— Aurul Brad
— Mureșul Deva
— Ind. simei C. T
— Armătura Zalău
— Unirea Alba Iulia

(0-4) 
(9—1) 
(4—1) 
(4-4) 
(4—2) 
(1-3) 
(7—1) 
a—3) 
(9-2)

ETAPA A XXIX-a (duminică 2 iunie)

Aurul Brad
Mureșul Deva
Unirea Alba Iulia— Gloria
CSM Reșița
FCM UTA
Armătura Zalău 
Met Cugir 
Ind sirmei C T 
Minerul Lupeni

„U“ Cluj-Napoca 
Sticla Arieșul T 

Reșița
— Minerul Cavnic
— Avîntul -Reghin
— Gloria Bistrița
— Olimpia S M
— CFR Timișoara
— Strungul Arad

(0—2) 
(0-0) 
(2—1) 
(0-3)
(0—0) 
(0—1) 
(0-3) 
(0—3) 
(1—5)

ETAPA A XXX-a (duminică 9 iunie)

FCM UTA 
Avîntul Reghin 
Gloria Bistrița 
Sticla Arieșul T

— MLnerul Luperd (0—4)
— Strungul Arad (0—1)
— Mureșul Deva (0—2)
— Unirea Alba Iulia (0—1)

Gloria Reșița — Met Cugir 
.,U“ Cluj-Napoca — Olimpia S M

(1-1) 
(1-1)

Prahova CSU PI 
AS Mizil
FEPA ’74 Birlad 
Olimpia Rm S 
Partizanul Bc 
Oțelul Galați 
CFR Pașcani 
FC Constanța 
CS Botoșani

— Chimia Fălticeni (0—1)
— Dunărea CSU Gl (0—4)
— Unirea Din Foc (0—0)
— CSM Suceava (1—4)
— Metalul Plopend (1—5)
— Ceah P Neamț f2—0)
— Metalul Mangalia (0—1)
— Petrolul PI o ești (2—3)
— FCM Prog Brăila (0—3*

ETAPA A XXXIII-a (duminică 23 iunie)

AS Mizil
Metalul Plopend 
Dunărea CSU Gl

— FC Constanța
— CFR Pașcani
— Chimia Fălticeni

CS Botoșani — Ceah P. Neamț
CSM Suceava — FEPA ’74 Bîrtad 
FCM Prog. Brăila — Olimpia Rm S 
Partizanul Bacău — Prahova CSU PI 
Metalul Mangalia — Oțelul Galați 
Petrolul Ploiești — Unirea Din Foc

cr^-n 
(1—3) 
(1—0» 
(1—2) 
(1—7) 
(6-1)
(0-r> 
(0—4) 
(2—2)

ETAPA A XXXIV-a (duminică 30 iunie)

U narea Din Foc — FCM Prog Br
Oțelul Galați — AS Mizil
Olimpia Rm Săra — Metalul Plopend
Chimia Fălticeni 
Prahova CSU PI 
FEPA 14 Blrtad 
FC Constanța 
CFR Pașcani 
Ceah P Neamț

— Partizanul Bc
— Metalul Mang
— Petrolul PI
— CSM Suceava
— CS Botoșani
— Dunărea CSU Gl

(0—3)
(0—1) 
(0—4)
(0—2)
(0—2)
CO—4)
(1—3) 
(0—2)
(0-2)

Unirea Alex 
CSM DrTr S
Gaz metan

— Mec fină Steaua (2—3)
— IMASA (1—2)
— Dinamo Victoria (0—3)

ETAPA A XXXI-a (duminică 16 iunie)

(P Aluminiu — Automatica Buc (0—1) 
Gaz metan — CSM Dr Tr S (0—2)
IMASA — Metalul Buc (0—1)
Mec fină Steaua — Șoimii IPA (0—2)
CS Tîrgoviște — Progresul Vulcan (0—2) 
Dinamo Victoria — Unirea Alex (0—0)
Chimica Tirn — Minerul Motru (1—1) 
Autobuzul Buc — Tractorul Bv (1—0) 
Carpați Mirșa — Flacăra Moreni (1—4)

ETAPA A XXXn-a (joi 20 iunie)

CSM Dr Tr S — CS Tîrgoviște (0—1) 
Progresul Vulcan — Mec fină Steaua (1—2) 
Unirea Alex — Carpați Mirșa (0—4) 
Metalul Buc — Automatica Buc (2—2) 
Minerul Motru — Șoimii IPA (1—3)
Chimica Tîm — Gaz metan (1—1)
Dinamo Victoria — Autobuzul Buc (3—1) 
Flacăra Moreni — IP Aluminiu (0—4)
Tractorul Bv — IMASA (1—1)

ETAPA A XXXnl-a (duminică 23 iunie)

Șoimii IPA — Autobuzul Buc (1—0)
Flacăra Moreni — Unirea Alex (0—0),
Automatica Buc — Gaz metan (0—1)
Minerul Motru — Dinamo Victoria (0—4) 
Progresul Vulcan — CSM Dr Tr S (1—1)
IP Aluminiu — Tractorul Bv (0—2)
Metalul Buc — CS Tîrgoviște (2—6)
IMASA — Chimica Tîm (0—3)
Carpați Mirșa — Mec fină Steaua (1—2)

ETAPA A XXXIV (duminică 30 iunie)

Unirea Alex 
Chimica Tirn 
Mec fină Steaua 
Gaz metan 
Autobuzul Buc 
CS Tîrgoviște 
Tractorul Bv 
CSM Dr Tr S 
Dinamo Victoria

M înecul Cavnic 
CFR T m șoara 
Aurul Brad

— Progresul Vulcan (1—2)
— Șoimii IPA (0—3)
— Flacăra Moreni (1—2)
— Metalul Buc (0—0)
— Carpați Mirșa (1—5)
— Minerul Motru (1—1)
— Automatica Buc (2—0)
— IP Aluminiu (0—0)
— TMASA (0—0)

— Armătura Zalău (4—5)
— CSM Reșița (1—2)
— Ind. sirmei C. T (0—0)

ETAPA A XXXI-a (duminică 16 iunie)

Ind- sirmei C T 
Met Cugir
A vin tui Reghin
M ne^xl Luoeni 
Olimpia S M 
CFR Timișoara 
CSM Reșița 
Strungui Arad 
Mrnecjf Cavnic

— Mureșul Deva (0—1)
— Unirea Alba Iulia (0—0)
— Aurul Brad (0—1)
— Armătura Zalău (0—5)
— St da Arieșul T (1—3)
— FCM UTA (1—2)
— Gloria Bistrița (0—2)
— ,.U“ Cluj-Napoca (0—1)
— Gloria Reșița (0—3)

ETAPA A XXXII-a (joi 20 iunie)

Gloria Reșița — Aurul Brad (0—1)
Strungul Arad — CFR Timișoara (0—1) 
Unirea Alba Iulia — Ind. sârmei C T (7—3) 
Mureșul Deva — Minerul Cavnic (1—3) 
Armătura Zalău — CSM Reșița (1—1)
Olimpia S M — Minerul Lupeni (t—3) 
St id a Arieșul T — Met Cugir (0—4)
Gloria Bistrița — FCM UTA (1—2)
„U“ Clul-Napoca — Avîntul Reghin (1—0)

ETAPA A XXXIII-a (duminică 23 iunie)

Gloria Bistrița 
Aurul Brad 
CFR Timișoara 
Ind. sir mei C T 
Minerul Lupeni 
PCM UTA 
Armătura Zalău 
Mureșul Deva 
CSM Reșița

— Sticla Arieșul T
— Met Cugir
— Avântul Reghin
— Strungul Arad
— Gloria Reșița
— Minerul Cavnic
— „U“ Cluj-Napoca
— Unirea Alba Iulia
— Olimpia S M

C0-«> 
(0—1) 
(0—24 
(0—3) 
(0—2) 
(2—6) 
(1-2) 
(1—3) 
(0—6)

ETAPA A XXXIV-a (duminică 30 iunie)

Strungul Arad — Armătura Zalău (0—7)
r„U“ Cluj-Napoca — Mureșul Deva (1—1)
Minerul Cavnla — Aurul Brad (3—4)
Gloria Reșița — CFR Timișoara (0—O
Avîntul Reghin — Ind sîrmel C T (2—3)
Olimpia S M — Gloria Bistrița (0—2)
Met Cugir — CSM Reșița (0—3)
Sticla Arieșul T — FCM UTA (0—4)
Unirea Alba Iulia — M.nerul Lupeni (1—2)

PairtLzan.nl


DiviziaAstăzi

DOMINATA

STEAUA CONDUCE

Șl IN „CLASAMENTUL

ADEVĂRULUI"

Astăzi, începe returul Diviziei „B“

0 ETAPA
DE CUPLAJUL
• Klein, Mateuț, Gabor et 
comp, avertizați de revenirea 
lui Bălăci • De miercuri, 
„Poli" a trecut peste F.C. Ar
geș in clasament și vrea să-și 
păstreze poziția • Grea pia
tră de incercare pentru Rapid 
in deschiderea cuplajului bucu
reștean I • A.S.A. Tg. Mureș 
primește vizita echipei-revelație 
din etapa trecută • C. Oțet 
a luat punct, in 
chiar la Craiova I
fosta-i echipă. • In vedeta de 
pe „23 August", un meci - 
sperăm - Ia înălțimea „po
diumului* clasamentului • La 
Brașov, un examen sever pen
tru Viorel Mateianu • Din nou 
o remiză la Rm.

BUCUREȘTEAN I
galitate perfectă (in clasament) 
înaintea jocului F.C. T" 
F.C. Baia Mare. Ce 

astăzi ?

Bihor 
va fi

toamnă
- de la.

Vilcea ? • E-

CLASAMENTUL

1. STEAUA 20 15 4 1 46-10 34
2. Dinamo 20 12 8 0 38-16 32
3. Sportul stud. 20 12 5 3 45-16 29
4. „U- Craiova 20 10 4 0 38-30 24
5. Gloria Buzău 20 7 8 5 30-29 22
7. Corvinul 20 9 2 9 34-26 20
7. „Poli* Tim. 20 0 7 7 17-28 19
8. Chimia 20 7 5 8 18-32 19
9. F. C. Argeș 20 7 4 9 26-23 18

10. Rapid 20 6 6 8 22-24 18
11. A.S.A. 20 c 0 8 16-20 18
12. Jiul 20 7 3 10 19-31 17
13. F.C.M. Bv. 20 7 2 11 23-28 16
14. F.C. Olt 20 7 2 11 21-33 16
15. F.C. Baia M. 20 6 3 11 18-29 15
10. F.C. Bihor 20 6 3 11 19-30 15
17. S.C. Bacău 20 5 4 11 18-27 14
18. „Poli" Iași 20 3 8 9 21-37 14

Hunedoara:
O. Ștreng — M. 
Timișoara: 
I. Tărcan

Cu victoria de la. Baia Mare, 
echipa Steaua a devenit lideră 
și în „clasamentul adevărului44, 
devansînd la golaveraj pe prin
cipala sa rivală la titlu, formația 
Dinamo. Dar cea mai pasionantă 
luptă s© dă în „subsol*, acolo 
unde un insucces pe teren pro
priu poate răsturna de la o etapă 
la alta ordinea teoretică a celor 
care suportă cel mai acut dogoa
rea Diviziei „B“. Acum- a apărut 
și o echipă cu —5, cazul Iul F. C. 
Baia Mare, formațiile moldovene 
rămînînd în continuare cu —6. 
Trei echipe sînt la ..cota —4", 
iar două au —3, dar grupul ce
lor „implicate* poate să se mă
rească.

înaintea etapei a 21-a, 
mentul adevărului' 
rea configurație (între 
este trecută diferența 
veraj) :

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Sportul studențeso
4. Univ. Craiova
5. Gloria Buzău
6. Corvinul
7. „Poli" Timișoara
8. Chimia Rm. Vîlcea
9. Rapid •

10. A.S.A. Tg. Mureș
11. F. C. Bihor
12. Jiul
13. F. C. Argeș
14. F.C.M. Brașov
15. F. C. Olt
16. F. C. Baia Mare
17. S. C. Bacău
18. Politehnica Iași

.clasa- 
are următoa- 

paranteze 
de gola-

(+361 
(+22)

(-11) 
(-14) 
(- 1) 
(- 4) 
(-11) 
(-U) 
<+ ») 
(- 5) 
(-12)

(- ») 
(-16)

„TROFEUL

București:
R. Petrescu

Tg. Mureș:
M. Niculescu

lași:
I. Igna — D.

București:
D. Petrescu

Brașov:
Al. Mustățea

Rm. Vilcea: 
V. Antohi

PROGRAMUL Șl ARBITRII-------------------
CORVINUL - F.C. OLT

Ne$u (ambii din Oradea) și A. Grama (Bistrița) 
POLITEHNICA - F.C. ARGEȘ

P. Bogdan (ambii din Reghin) și Fl. Popescu 
(Ploiești)

RAPID - STEAUA
(Brașov) — P. D. Manole șl Gh. Ionescu (ambii 

din București)
(stadion „23' August", ora 14)
A.S.A. - S.C. BACĂU

— N. Milea (ambii din București) și V. Curt
(Medgidia)

POLITEHNICA - UNIV. CRAIOVA 
Buciumau (ambii din Timișoara) șl C. Olteanu 

(Drobeta Tr. Severin)
DINAMO - SPORTUL STUD.

— N. Voinea și L. Ciucu (toți din București) 
(stadion „23 August”, ora 16)
F.C.M. - JIUL

(Pitești) — M. Bădicl (Caracal) și N. Dlnescn
(Rm. Vilcea)

CHIMIA
Gh. Silion (ambii din

(P. Neamț)
F.C. BIHOR - F.C BAIA MARE

- GLORIA BUZĂU
Iași) *1 A. Gheorgbe

Oradea:
C. Teodorescu — N. Gogoașe și I. Neagu (toți din Buzău)

Cu excepția meciului Rapid - Steaua,, celelalte partide 
vor începe Io ora 16.

Hagi (mereu în prim-plan) produce panică în careul formației 
brașovene. Fază din meciul Sportul studențesc — F.C.M. Brașov, 
disputat în etapa trecută. Foto: Aurel D. NEAGU

PARTIDELE DE
Am 

a vă 
trale" 
tidele

FAIR-PLAY
SPORTUL**

Ultimele două etape ale Divi
ziei „A" nu au făcut front comun 
cu runda de debut a returului 
la capitolul disciplinar, cartona
șele de ambele culori Bind pre
zente in casetele tehnice. Totali
zing. ajungem la 
tuație a acestor 
minute de joc: 3 
și 33 galbene, 
mentul .Trofeului----- ---—, .
tul* a suferit modificări. In pre
zent, jumătate dintre diviziona
rele ..A* au coborit sub cota ce
lor 200 de puncte. Lideră, in, con
tinuare. in această competiție a 
sportivității, este echipa F. C. Olt, 
care acum are un avans de 15 
puncte față de celelalte două o- 
cupante ale podiumului, A.S.A. 
Tg. Mureș șl Gloria Buzău.

După 20 de etape, situația în 
„Trofeul fair-play Sportul* este

următoarea sl- 
ultlme IM de 
cartonașe roții 
Firesc, clasa- 
falr-play Spor-

„Trofeul fair-play Sportul4 
următoarea :

1. F. C. Olt
2— 3. A.S.A. Tg. Mureș 

Gloria Buzău
4. F. C. Bihor
5. F. C. Baia Mare

6— 7. ..Poli" Timișoara 
Rapid

8— 9. S. C. Bacău 
Univ. Craiova 

1Q—11. F.C.M. Brașov 
Sportul studențesc 

12—14. Dinamo
F. C. Argeș 
Steaua

15. Politehnica Iași
16. Corvinul

17—18. Chimia Rm. Vîlcea
Jiul

>«5 p 
13® P 
230 p
225 p
220 p
115 p
215 p
210 p
110 p
100 P 
IM p
105 p
105 p 
1*5 p
180 p
105 p
100 P 
IM p

• ASTĂZI, cu începere de ia 
ora 16, stadionul „1 Mal* din 
municipiul Slatina va găzdui o 
atractivă partidă amicală intre o 
selecționată a județului Olt și 
formația iugoslavă F. K. Vlnăa. 
(Cristian BUCHEA — coresp.)

PE STADIONUL „23 AUGUST"//

încredințat misiunea de 
prezenta „punctele cen- 
din etapa de astăzi, par- 
dintre formațiile bucu- 

reștene (găzduite 
mare stadion al 
norilor principali 
Să le dăm. deci.

VĂZUTE DE PE „BANCA TEHNICĂ"
de cel mai 

țării), antre- 
ai acestora, 
cuvîntul :

RAPID - STEAUA

fotbalului prin jocuri frumoase. 
Ne vom apăra șansele si locul 
prim din clasament cu toată 
ardoarea $i convingerea. Sper 
să obținem aplauze pentru fot
balul realizat in primul cuplaj 
bucureștean pe 1985“.

Viorel Kraus (Rapid) : „Tre
buie să învingem, mai toții, 
unele dificultăți 
formației. Mânu 
ușor

în alcătuirea 
Si Manea sint 

și. pină Ia 
știm dacă îi

DINAMO - SPORTUL 
STUDENȚESC

restene inaugurează sezonul 
1535 prin două jocuri de mare 
atracție. Trei dintre cele pa
tru protagoniste fac parte din 
grupul fruntașelor campiona
tului, iar Rapid s-a 
totdeauna în meciurile 
tante. Adeseori, din 
stări speciale de start,
zultat cuplaje de mare reu
șită, care au mulțumit pe nu
meroșii spectatori prezenți pe 
cea mai mare arenă a țării. 
Dorim să fie așa și acum !“.

regăsit 
impor- 
aceste 

au re-

AȘTEPTAM JOCURI DE CALITATE 
Șl AFIRMAREA TINERELOR TALENTE 
După obișnuita vacantă și 

citeva luni bune de pregătiri 
— din programul cărora n-au 
lipsit meciurile de verificare, 
multe în compania divizionare
lor „A“ —, astăzi (de la ora 
16) reîncep întrecerea și e- 
chipele din eșalonul secund.

Start în returul DIVIZIEI „B". 
Și cele 54 de formații își re
iau frumoasa 
începută 
întrecere 
teres de

lor competiție 
in toamna trecută, 

urmărită cu atîta in- 
__ sute de mii de iu

bitori ai fotbalului, entuziaști 
susținători ai acestor echipe. 
Aria geografică atît de largă 
a acestui eșalon, numele unora 
dintre competitoare, lupta pen
tru promovarea în prima divi
zie sau pentru evitarea retro
gradării. toate sporesc cota de 
interes fată de o competiție pe 
care O DORIM DE O CALI
TATE TOT MAI BUNĂ. CARE 
SĂ CONSTITUIE. CU ADEVĂ
RAT. REZERVORUL — PRO
DUCTIV — DE CADRE PEN
TRU DIVIZIA „A*. Acesta 
trebuie să fie obiectivul tutu
ror celor ce activează in peri
metrul Diviziei „B“ — jucă
tori, antrenori, conducători de 
cluburi, asociații si secții. Acti
vează în eșalonul secund for-

mâții cu nume de rezonantă 
în fotbalul nostru, de tradiție 
— unele 
ale tării 
mișcarea 
așteaptă _ 
tantă. Ne gîndim la Petrolul 
și Dunărea C.S.U., la F.C. Con
stanța. Progresul-Vulcan. C.S. 
Tîrgoviste. la „U" Cluj-Napoca 
și F.C.M. U.T.A., mai demult 
sau mai de curînd foste divi
zionare ,iA“.

De azi, se reia frumosul duel 
Dunărea C.S.U. Galați — Pe
trolul, despărțite doar de două 
puncte în lupta lor pentru re- 
venirea în prima divizie. își 
recapătă interesul încercarea 
echipei din Sibiu de a reface 
cele 4 puncte care o separă 
de un neașțcDtat. dar meri
tuos. lider. ' Dinamo Victoria, 
iar în seria a treia va fi ur
mărită cursa celui mai auto
ritar lider — „U" Cluj-Napoca 
—, aflat la 5 puncte de Gloria 
Bistrița. Și vor fi și meciurile 
din „zona fierbinte" a clasa
mentelor, o luptă pe care o 
dorim corectă. în jocuri fără 
durități, fără intimidări ale 
oaspeților și arbitrilor, lucruri 
care, din păeate. s-au intim- 
plat în sezonul de toamnă.

Constantin ALEXE

chiar foste campioane 
—. echipe de la care 
fotbalistică de la noi 
o contribuție impor-

în campionatul speranțelor

F.C. OLT-LIDERUL RETURULUI!
probabil, 
de ajuns 
demn de 
returului

Pornind și în retur lansată. 
Steaua s-a desprins în frun
tea clasamentului campionatu
lui de speranțe si. 
că va fi foarte greu 
din urmă. Dar. fapt 
remarcat, clasamentul
este dominat — frumoasă sur
priză — de F.C. Olt. In cele 
trei etape din acest sezon. F.C. 
Olt a jucat deschis, a marcat 
12 goluri și a primit doar 
nul, obținlnd maximum 
puncte : 8.

Campionatul speranțelor 
cepe să fie... încurcat puțin 
Gloria-Luceafărul. care,
motive mai mult sau mai puțin 
obiective, își amină meciurile. 
Are unul restantă tocmai de 
pe la
Miercuri n-a jucat partida de 
la Pitești din cauza unor Ju
cători accidentați. Adevărul 
este că meciurile trebuie ju
cate la timp, pentru a nu se

ti
de

În
de 

din

mijlocul turului 1

„deforma" o competiție Ia 
sfirșitul căreia se acordă — să 
nu uităm I — TITLUL DE 
CAMPIOANA.

Universita-

1. STEAUA 20 15 2 3 40- 9 32
2. Gloria 10 12 3 3 34-13 27
3. F. C. Argeș 19 13 1 5 30-11 27
4. „U" Craiova 20 10 4 6 31-21 24
5. S.C. Bacău 20 10 3 7 27-17 23
6. F. C. Olt 20 10 3 7 29-22 23
7. Dihamo 20 8 0 6 29-18 22
8. Corvinul 20 9 2 9 27-26 20
9. „Poli" Tim. 20 9 2 9 23-28 20

10. Sportul stud. 20 7 5 & 24-21 19
11. A.S.A. 20 5 9 6 22-20 10
12. F.C.M. Bv. 19 8 2 9 22-33 10
13. Chimia 20 7 4 9 26-30 18
14. Rapid 20 6 4 10 14-25 16
15. F.C. Bihor 20 6 3 îl 29-32 15
16. Jiul 20 7 1 12 23-49 15
1(7. F.C. Baia M. 20 3 5 12 10-37 11
18. „Poli" lași 20 3 2 15 10-51 8

• Partida Rapid — 
tea Craiova a fost omologată cu 
scorul de 3—0 pentru craloveni.

IN ATENȚIA CORESPONDENȚILOR NOȘTRI
Corespondenții ziarului nostru sînt rugați să transmită 

duminică 17 martie, intre orele 10—13, Ia numerele de 
telefon cunoscute, rezultatele tuturor competițiilor care se 
desfășoară astăzi.

UN CADOU CU SUR
PRIZE...

LOZUL MĂRȚIȘORULUI

accidentali 
ora jocului.

putea
— cumul de
— nu poate 
să mai subliniez 
partidei. Forma ! 
foarte mult. Am 
tens jocul pentru 
forța valoroasei 
versare. Sper că ' 
joc bun“.

Emerich Jenei (Steaua) : 
„Meciurile inter-bucureștene se 
înscriu, statisticile o dovedesc, 
în grupa partidelor *de trei 
semne». Dorim ca spectacolul 
fotbalistic să primeze. Dorim 
ca sportivitatea să guverneze 
întrecerea noastră. Spun toate 
acestea în special pentru că 
se anunță un număr-record de 
spectatori și avem datoria să 
facem un adevărat serviciu

vom
nu
utiliza. Șt. Popa 
cartonase galbene 
juca. Nu trebuie 

: dificultatea 
Stelei spune 
pregătit in- 
a contracara 
noastre ad- 

vom face un

Dinu (Dinamo) : „Am 
oferim o întrecere de 
In partida considerată

Cornel 
dori să 
calitate 
vedetă a cuplajului. Rămine să 
vedem cum va suporta tere
nul — aflat și el in debut de 
sezon — două meciuri. Despre 
joc. ce să spun ? Unul dintre 
cele mai grele din acest sezon. 
El este deschis oricărui re
zultat. Cred că formația noas
tră va avea forța necesară 
spre a contracara punctele 
forte ale unui „unsprezece** 
care se prezintă tot mai bine 
cristalizat. Nu-1 putem folosi 
pe Tulba, accidentat. Sper in
tr-un cuplaj al fair-play-ului“.

Constantin Ardeleanu (Spor
tul studențesc) : „Recomandate 
de o frumoasă tradiție, 
ficiind chiar și de un 
ment special întocmit de 
partidele dintre echipele

AD'llMSIRAțlA DE STAT

bene- 
clasa- 
presă, 
bucu-

L’t cviot clnrrn-r.^

LOZUL 
MĂRȚIȘORULUI

AUTOTURISME.OLTcn speciai? 
și numeroase clștiguri inbaru

• emisiune specială li
mitată —

Se atribuie :
• AUTOTURISME
„OLTCIT SPECIAL";
• IMPORTANTE SU

ME DE BANI

Cîștiguri suplimentare 
din fond special acor
date de AS. Loto-Pro
nosport.

UN LOZ — O ȘANSA 
DE FRUMOASE SATIS
FACȚII PENTRU DV„ 
UN CADOU PLĂCUT 1

Agențiile Loto-Prono- 
sport și vînzătorii vo- 
lanți din întreaga , țară 
vă stau la dispoziție.

LO-O PRONOSPORT ÎNTORCEAM
e astAzi este ultima 

pentru procurarea biletelor 
tragerea specială LOTO ce 
avea loc mîine, duminică. 
martie a.c. In cadrul a 7 
trageri, 3 faze, cu un total 
64 numere, participanții au 
sibilitatea obținerii unor impor
tante cîștiguri in autoturisme 
..DACIA 1300“, excursii în 
U.R.S.S. și mari sume de bani 
de valoare fixă (50.000 lei, 10.000 
lei. 5.000 lei etc.) și variabilă. 
Extrageri „legate" la toate cele 
3 faze. Se acordă cîștiguri pe 21 
de categorii.

a.c.

ZI 
la 
va
17 

ex- 
de 

po-

• Tot astăzi este ultima zi și 
pentru depunerea buletinelor la 
interesantul concurs PRONO
SPORT de mîine, duminică 17 
martie a.c., ce cuprinde multe 
meciuri „tari" din campionatul 
italian, diviziile A și B.
• Tragerea specială LOTO din 

17 martie 'se va desfășura în 
sala clubului din str. Doamnei

2, cu începere de la ora 16.
_ NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 15 MAR
TIE : EXTRAGEREA I : 77 22 29 
75 43 86 61 52 59 ; EXTRAGEREA 
A n-a : 45 83 88 50 44 10 58 35 64.

Fond total de cîștig : 1 317.339 lei, 
din care : 335.233 lei report la
categoria 1.
• CÎȘTIGURILE tragerii 

LOTO 2 DIN 10 MARTIE : Cat. 15 
2 variante 10iG% a 50.000 lei ; cat.
2 : 6 variante 100% a 11-445 lei șl 
15 variante 25% a 2.861 lei
3 : 28,75 variante a 3.881 lei
4 : 165,50 variante a 674 lei

caU 
cat. 

» i vaiiamc a ui a , Cat.
5 : 376,25 variante a 200 lei ; cat.

..........  ............................ .. Re-

nr.

6 : 2.698,25 variante a 100 lei. '■ 
port la categoria 1 : 11.588 lei.

Cîștigurile de 50.008 lei, de la 
categoria 1, au revenit participan- 
ților : Ardeleanu Nicolae din Bu
zău și. Gheorghiu Ecaterlna din 
București.



TURNEUL INTERNAȚIONAL

DE ȘAH AL ROMÂNIEI
SPORTUL

în runda a 5-a a Turneului 
Internațional de șah al Româ
niei, de la Călimănești, Raj 
Tischbierek, liderul întrecerii, 
a repurtat o nouă victorie, 
cîștigind la Ovidiu Foișor, care 
a greșit grav într-o poziție mai 
bună. Un punct important a în
scris Dorel Oltean în fața lui 
Peter Lukacs. Aurel Urzică 
l-a învins pe loan Mărășescu,

iar Lexis Ortega pe Dușan 
Indjici, Remize în partidele 
Paul Joița-Ralf Lau și Lazlo 
Hazay — Constantin Ionescu. 
Același rezultat în partida a- 
mînată dintre Lau și Hazay.

în clasament conduce Tisch
bierek (R.D.G.) cu 4 p., urmat 
de Olteanu 3'/i p, Ionescu 3 p, 
Lau (R.F.G.) 2 p, (1), Foișor, Joi- 
ța, Hazay (Ungaria) 2*/a p. etc.

Campionatul mondial de hochei

ÎN ETAPA DE MÎINE, 
MECIUL ROMANIA-SPANIA

FESTIVALUL
La Qăile Herculane sînt în 

cUrs de desfășurare concursu
rile cuprinse in programul Fes
tivalului șahist „Hercules ’85“. 
Cu deosebit interes sînt urmă
rite întrecerile din cadrul tur
neului internațional feminin, 
care se desfășoară <Sn frumoasa 
sală de festivități de la parte
rul hotelului Minerva. Se în
trec 13 jucătoare, reprezentînd 
cinci țări : Bulgaria, Iugosla
via, Polonia, Ungaria și Româ
nia.

HERCULES ’85“
După disputarea primelor 

trei 'runde, șapte jucătoare au 
acumulat cîte 1,5 puncte fieca
re și anume : Smaranda Boi- 
cu, Mariana Duminică, Gabrie
la Olteanu, Marina Pogorevici, 
Rodica Reicher (toate Româ
nia), Marta Kovacs (Ungaria), 
și Vesmina Sikova (Bulgaria). 
De menționat că în a doua 
rundă Rodica Reicher a în
vins-o pe campioana națională 
Marina Pogorevici, iar tînăra* 
Otilia Ganț a dispus de maes- 
tra poloneză Ewa Nagrocka.

MEGEVE, 15 (prin telefon). 
Trebuie să precizăm, de la bun 
început, că aceste rinduri le 
transmitem vineri cu multe ore 
înaintea partidei România — 
Iugoslavia, programată seara și 
care se va termina -după în
chiderea ediției noastre, ceea ce 
ne va și împiedica să vă anun
țăm scorul ei. Așa că, prin forța 
împrejurărilor, facem abstracție 
de scorurile partidelor din eta
pa a II-a a grupei „C“ a Cam
pionatului mondial de hochei, 
referindu-ne doar la jocurile 
de joi. După cum se știe, in 
meciul inaugural echipa Româ
niei a obținut o victorie cate
gorică, cu 11—3 (3—0, 2—2,
6—1), asupra reprezentativei 
Bulgariei, dar Scorul putea fi 
încă și mai mare. Intre altele, 
am remarcat cu bucurie ran
damentul bun al liniei a treia 
(Chiriță, Gerczuly, Lukacs) și

în proba individuală a .,Memorialului Mihai Savu“
__________________________________________________________________________________

TREI SPADASINI ROMÂNI!PE PODIUM,
Să ne fie permis a începe cro

nica cu ultimul act al reuniunii de 
ieri, petrecut seara, la capătul a 
12 ore de concurs. Pentru că 
realmente finala de opt a pro
bei individuale din cadrul ..Me
morialului Mihai Savu" a oferit 
u ’ spectacol de excelentă ținu
tă tehnică, in care spadasinii 
noștri au fost protagoniștii de 

i. cu nenumărate momente de 
sc mans, trecute, spre marea sa- 
1 :.’acție a spe?tator:'.or. cu suc- 
'ces de trei dintre reprezentanții 
noștri, Bodoczi, Nicolae și Szabo, 
aflați în dispute cu adversari de 
clasă internațională, ca ungurul 
Szekely, fost campion mon
dial, polonezul Mroz sau Prodske.

evoluție pe măsură in proba pe 
echipe, de milne, și, mal ales, 
in „Cupa Europei-, sub culorile 
clubulu* nostru campion. Steaua, 
In această primîfarâ.

In rest, o mențiune pe mar
ginea eșecului în bloc al spadasi
nilor francezi, care — după bunele 
rezultate de la ..patrulaterul- de 
joi — n-au reușit nici măcar ca
lificarea ta faza eliminărilor di
recte. Au participat la concursul 
de ieri 72 de spadasini din I țări: 
Bulgaria, Cehoslovacia. Cuba, 
Franța, R.D.G., Polonia, Unga
ria, România.

Iată rezultatele fina’»-: : «.
Bodoczi (România) — W. Mroz 
(Polonia) 1»—». R. Szabo (Româ
nia» — T. Bieler (RJJ.G.) 11—». 
F. Nicolae (România» — V. 
Prodske (RJJ.GJ — 12—11. Z. Sxe- 
kdy (Ungaria» — P. Jxhlkowski 
(Polonia» 12—11 : Bodoczi — 
Szabo 12—11. Nicolae — Szekety 
12—11 : pentru locurile 1—« : 
Rudolf Szabo — Zoi tan Szekety 
12—11 ; pentru locurile 1—2 : 
Nicolae Bodoczi — relix Nicolae 
12—11.

Paul SLÂVESCU

prestația sobră și precisă ‘ a 
portarului Gh. Huțan.

Franța, candidată și ea la ca
lificarea în grupa „B“, a obți
nut o victorie clară în parti
da cu Spania 12—1 (3—1, 4—0, 
5—0), dar, așa cum subliniază 
ziarul „Le Dauphine Liberee", 
cu un preț destul de mare! 
Este vorba de faptul că, în 
această partidă, trei dintre cei 
mai buni hocheiști francezi, 
Peioffy, Le Roudeau și Viile, 
s-au accidentat serios, partici
parea, în continuare, a celui 
dinții fiind total compromisă.

In sfîrșit, un meci de mare 
luptă, intre două candidate la 
locurile fruntașe : Iugoslavia — 
R.P. Chineză, la Saint Gervais. 
Cu o echipă nouă, tinără, în 
care s-a distins Klemenc, 
.plavii“ au ciștigat cu 7—3 
(1—2. 5—1, 1—0), repriza se
cundă fiind decisivă. Sportivii 
chinezi au evoluat foarte bine 
in prima treime a jocului, 
după care insă au fost depă
șiți, mai ales in privința vite
zei și a jocului în forță.

în al patrulea joc al zilei, 
Danemarca a învins R.P.D. Co
reeană cu 3—1 (0—0, 1—0, 2—1).

Vineri au avut loc meciurile 
etapei a doua, simbătă este o 
zi liberă, iar duminică echipa 
noastră va evolua, seara, cu 
Spania.

Călin ANTONESCU

• La. Sapporo au început 
întrecerile grupei „B“ a cam
pionatului mondial pentru ju
niori : Norvegia — România
7—1 (2—1, 3—0, 2—0), Olanda 
Austria 8—1 (2—1, 3—0, 3—0).

TELEX • TELEX
BOX • Italianul Ciro de Leva 

și-a păstrat titlul de campion eu
ropean la „cocoș" dispunind La 

. puncte; in L2 reprize, de spanio
lul Jose Ignacio Mart.nez, in
reuniunea de la Casella.

CICLISM • Erie Vanderaerden 
(Belgia) a ciștifiat la sprint cir
cuitul de 196,5 km de La San Be
nedetto di Tronto (5.19:35 — plu
ton de 20 alergători) iar olande
zul Joop Zoetemelk (28.21 :09) a 
învins în cursa celor două miri 
(Tireniană-AdriatiiCă). A fost ur
mat de portughezul Da Silva (la 
1:04) și elvețianul Mutter (La 
1 :l$).

HOCHEI A Meciuri amicale la 
Varșovia : Polonia — Ungaria
9—4 (3—0, 3—3, 3—1) și 14—0
(6—0, 3—0, 5—0).

PENTATLON MODERN • La 
San Antonio (SUA) — competi
ție internațională: bărbați : 1.
Laszlo Fabian (Ungaria) 5615,10 
p, 2. Richard Phelps (Anglia) 
5507,45 p, 3. Attila Mizer (Unga
ria) 5492,64 p; echipe : 1. Unga
ria 16436,90 p, 2. Franța 15857,14 
p, 3. Mexic 15556,01 p; femei : 
1. Wendy Norman (Anglia) 
5355,40 p ; echipe : Canada
14966,75 p.

SCHI • Concurs de fond 15 
km, contind pentru ..Cupa mon
dială", la Oslo : 1. Thomas
Wasberg (Suedia) 39:01,1, 2. Gun- 
de Svan (Suedia) 39:06.1, 3. Pal- 
Gunnar Mikkelplass (Norvegia) 
39:54,4.

ȘAH • Turneul de la Linares 
a programat doar două dintre 
partidele întrerupte, decizia de 
remiză fiind consemnată în în- 
tîlnirea Adorj an — Vaganian șl 
In cea dintre Vaganian — Kor- 
cinoi. Clasamentul : 1. Ljuboje- 
vici și Hiibner 4 p, 3. Korcinoi 
3,5 p, 4. Portisch 3 p, 5. Miles 
(1) și Spasski 2,5 p, 7. Polugaev- 
ski, Christiansen, Vaganian și 
Timman (1) 2 p, 11. Adorjan 1,5 
p, 12. Rivas 1 p.

TENIS • Turneul masculin de 
la Bruxelles pentru ..Marele pre
miu — Nabisco": Smid — Becker 
5—7, 7—6, 7—5, Giammalva — 
Hooper 7—6, 6—1, Jarryd — Hog- 
stedt 6—3, 6—1, Gunthardt — 
Amritraj 1—6, 6—3, 6—0, Ny- 
strom — Lloyd 4—6, 7—6, 6—4, 
Cash — Mițphell 7—5, 6—4.

4

Astăzi, în Capitală, un atractiv meci de rugby

din R. D. Germană. Astfel. 
-.Icoiae (revelația concursului), 
după ce a rezistat presiunii 
psihologice intr-un asalt decis de 
o singură tușă in fața lui 
Prodske. a remontat spectaculos 
de la 2—5 în disputa cu Szel-ely. 
cîștigind în prelungiri (12—11). 
^fo-t deosebit pe care l-a resim
țit din' plin in asaltul pentru 
desemnarea ciștigătorului ediției 
1985 a "rofeului. o crampă mus
culară drămaindu-i capacitatea 
in "ata .-oe minierului său de e- 
ch’pă naționâSă. Bodoczi. care a 
ciștigat cu 12—11.

Invi-gâtorul. Nicolae Bodoczi. 
luna l. ecută frnalist- la una din 
marile confruntări internaționale 
ale spad’i-'i'.lo. Cupa Monal. de 
la Paris, și-a dovedit marile re
surse tehnice, reușind să treacă 
cu succes peste citeva săptă- 
mîni de' inactivitate datorate 
unui accident, o promițătoare e- 
voluție a avut și celălalt repre
zentant al nostru in finală. Szabo 
care a urcat și* el pe oodium in 
urma victoriei asupra lui Sze- 
kely. Comportarea frumoasă a 
; cestui trio de spadasini interna
ționali ne face să sperăm într-o

STEAUA BUCUREȘTI — SELECȚIONATA ARMATEI FRANCEZE

„Cupa Poiana“ la schi alpin

Suedezul Gunde Svan (in _____ ___ ___ *.__ _____ i
acest an a „Cupei mondiale* __ ____ 2“
rile următoare: Tor-Haakon Holte (.Vorre;—,1 cu 117 
_____________ ___________________Aunl: (Xorre—j) și

Wassberg (Suedia) cu

loc» este e<M*n ăia
la. schi load, cu 152 p._ Pe locu- 

P. Ove
Thomas 
114 p.

Fo<o: Lefatikuva Oy-Helsinki

Stadionul Steaua jlin Capi
tală găzduiește astăzi, cu în
cepere de la ora 15. un meci 
de rugby de reală atracție. 
Se întilnesc campioana țării 
noastre. Steaua București, și 
Selecționata armatei franceze, 
într-o nouă ediție a unei par
tide cu o remarcabilă tradi
ție. urmărită întotdeauna cu 
interes de iubitorii sportului 
cu balonul oval.

Antrenorii echipei bucureș- 
tene. Theodor Radulescu și 
Radu Dufbac, intenționează să 
înceapă jocul cu următoarea 
formație : Codoi — M. Toader. 
David. Vârâaru. Hodorcă — 
Alexandru. T. Coman — Mu
rano; Gineai. Rădulescu — L. 
Constantin, Țepurică — Căi
nam. Moț, Ironie. Este po
sibilă introducerea iul C. Ho
rea in linia a treia și trece
rea lui Giueăl In linia a doua, 
in locul lui Țepurică. Rezerve 
vor mai fi Fuieu (cunoscutul

internațional este incomplet 
refăcut după accidentarea din 
toamnă). Enache, C. Comas, 
M. Ionescu, Dumitrescu.

Oaspeții au deplasat 
din care fac parte 
Blanc, Gounet, Ado, 
Berot, Bianchi, Campos, 
Garcio, Gaurel, Genet, 
lard, Larrie, Lavernhe, 
Monteis, Pongan. Rcbujent, 
lordo. Perdy, Dalpos, Iachdjian. 
Și. ca de fiecare dată, ei vin 
la București cu dorința reali
zării unui frumos spectacol, 
aidoma campionilor noștri... 
Arbitrul intilnirii : francezul 
M. Lamoulie.

un lot 
Robert, 
Andop, 
Dupuy,

Guil- 
Lopez,

CIBONA - REAL ÎN FINALA

ULTIMA COib'Ă A SLALOMULUI SPECIAL „TURNEUL CELOR CINCI
CEA MAI FRUMOASĂ

NAȚIUNI- LA RUGBY
clasamentul competiției 
ziată astfel :

POIANA BRAȘOV, 15 
!•>.». zăpada grea a 
t.j’j aceasta un adversar redu- 
ti j: penti. tinerii schiori alpini 
t e iș’ dispută întiietatea in con- 
c.sal internațional „Cupa Po- 
i i i precum >i în concu.sul repu- 
bi.c-an al copiilor pentru sportivii 
i; i noastre. Această ultimă 
cursă de slalom special a fost 
inimoasă și urmărită cu-deose
bit interes. Cehoslovaca Miloslava 
Socnotska (fete eateg. II) a ciș- 
tiga: din nou dar de data aceas- 

r avut mari emoții deoa- 
în manșa a doua. Mihaela 
se îndrepta spre o victorie 
insă cine mal avea foarte 
pină la final, a ezitat, a 
și a căzut. , pe locul se- 
Claudia P-stolache a făcut

(prin ce- 
fOSt de

tlga: 
ta -r 
rece 
Fe.j 
clară 
puțin- 
trinat 
cuijd. 
o primă manșă foarte tare, clnd 
a înregistrat șl cel mal bun timp 
dar neatentă a ratat o poartă 
și a fost 'lercaiificată. Luptă In
teresanta și la băieții de aceeași 
categorie. A învins iarăși. Tomas 
Kucera (Cehoslovacia) după o 
întrecere extrem de echilibrată ta 
care au fosi angrenați și ceilalți 
patru seniori români clasați In 
primele șase locuri : Ion Moraru 
Victor Nichlfor Attila Bonis și 
Mihai Meghea. De altfel, toți au 
fost departajat! de diferente de 
timp foarte mici

Le fete ca»ee I (mici), succes 
clar al tinerelor noastre schioare 
care au ocupat in masă primele 
șase tocuri ale clasamentului, tn- 
vlngătosrea Ștefana Palade, a

demonstrat frumoase calități și, 
bine îndrumată in continuare, ea 
poate deveni o senioară reduta
bilă intr-un viitor aprop.au La 
băieți (aceeași ategorie). bulga
rul Dimităr Manclov s-a dovedit 
imbatabil, deși Ion ~___________
Alin Gedeon și Mugur Popescu 
i-au amenințat ” 
poziția de lider.

REZULTATE TEHNICE : Sla- 
,om special, fete categ. n : 1. 
Miloslava Socnotska (Cehoslova
cia) 1:08,07, 2. Mihaela Fera (Ro
mânia) 1:08,22, 3. Iudith GSrOg
(România) 1:10.32. 4. Kalina Ka
menova (Cehoslovacia) 1:10.9». 5. 
Tunde Apzok (Ungaria) 1:12.00. s. 
Cristina Radu (România, 1:12.72 : 
băieți categ. H : 1. Tomas Kucera 
Cehoslovacia) 1:09.52. 2. Ivan Ni

te av (Bulgaria) 1:09.63. 3. Ion Mo
raru 1:09.85. 4. Victor Nichlfor
1:10.37 5. Attila Boniș 1:10.91. 6.
Mihai Meghea (toți România) 
1:11.44 ; fete categ. I : 1. ștefana 
Palada 1:08.18. 2. Ecatertaa Dinl- 
cu 1:10.60 3. Klnga Fleischman
1:12.6". 4 Ar.smaria Becze 1:12.17 
5. Slmona Podtaă 1:13.26 6. Llgia 
Șerbulea (toate România) 1:14.32 : 
băieți categ. I : 1. Dimităr ®ano- 
lov (Bulgaria) 1:05.56 2. Ion Ra- 
coveanu 1:06.69. 3 
1:07.19. 4. Mugur 
5. Lucian Frățilă 
1:08.16. 6. Mircio 
rla) 1:08.38.

se pre

1 Franța 3 1 2 0 35—27 4
2. Irlanda 2 I 1 0 33—30 3
3. Tara Galilor 1 1 0 0 25—21 2
4. Anglia 1 0 1 0 9— 9 1
5. Scoția 3 0 0 3 39-54 0

„C.C.E.“ LA BASCHET
Cu jocurile de joi s-au înche

iat preliminariile „Cupei campio
nilor europeni" la baschet mascu
lin. Ultimele partide au furnizat 
rezultatele : Grarfolo Bologna — 
Maccabi Tel Aviv 94—86 (45—43), 
Real Madrid — Banco di Roma 
97—90 (41—52), T.S.K.A. Moscova
— Cibona Zagreb 66—71 (29—33). 
Clasamentul final : 1. Cibona Za
greb și Real Madrid 17 p, 3. Ma
ccabi Tel Aviv 16 p, 4. T.S.K.A. 
Moscova și Banco di Roma 14 
p, 6. Bologna 12 p. Finala „C.C.E." 
se va desfășura la Atena, la 3 
aprilie, între primele două cla
sate Cibona Zagreb șl Real Ma
drid.

Racovear.u.

ta permanență

Alta Gedeon
Popescu 1:07.94. 
(toți România) 

Leopev (Bulga-

Paul IOVAN

FOTBA L meri d ia ne
• întrunit la Lisabona. Comite

tul Executiv al U.EJ.A. a holărit 
ca turneul final al C.E. din 1988 
să aibă loc ta R. F. Germania.
• Meci amical la Lima : Peru 

— Nacional Montevideo 2—2 (0—1). 
Gazdei au fost conduse cu 2—0 
egalarea productadu-se abia tn 
tata. 88 1
• Prima fază a campionatului 

Braziliei. Cîteva rezultate din eta
pa a n-a : Flamengo — Santa 
Cruz 7—0 Portuguesa — Fluml- 
nense t—2, Banta — Botafogo 
2—0 Sao Paulo — Guarani 3—3 
Cruzeiro — Curitiba 2—3. Goias — 
Palmelras 1—0 International — 
Cortatlans 1—1 Nautico — Ame
rica

« 
rile 
ale 
drid
Atletico Madrid 1—1, Real Socle- 
dad — Sabadell 1—0, Betls —

1—1.
Ctteva rezultate din meciu- 
tur ale ,,8‘-.mllor de flnalâ 
..Cupei Spaniei" : Real Ma- 

— Bilbao 1—0 Coruna —

Majorca 4—0, C. F. Barcelona — 
Hercules 5—0. Gljon — Valencia 
0—0. Returul la 5 aprilie.
• Programul ,.8“-lmllor de fi

nală ale . Cupei Franței" : Bas- 
tla — Sochaux, Nancy — Paris 
St. Germain Lille (care a elimi
nat pe Bordeaux, după prelun
giri) — Rouen.
Etienne. Nantes — Nimes, Sedan 
— Monaco R. C. Paris — Mul
house, Toulouse — Valence. Pri
ma manșă la 9 aprilie, returul 
la 16 aprilie.
• tn etapa 

tulul Turciei, 
lui, Beșlktaș. 
la Orduspor. 
latasarav — 
bahee — Denzlispor 0—0.
• Tocuri restante ta campiona

tul Angliei : Tottenham — Man
chester Utd. 1—21, Stoke — W. B. 
Albion 0—0 Sunderland — Watford 
1—1. Pe primele locuri : Everton

Lens St.

a 24-a a campiona- 
lidera clasamentu- 
a pierdut cu 0—1 

Alte rezultate : Ga- 
Bursa 1—2. Fener-

56 p Tottenham 54 p. Manches
ter 52 p.
• In semifinalele „Cupei Sco

ți i“ se vor tntîlnl : Motherwell 
— Celtic și Dundee Utd. — A- 
berdeen

O Anderlecht a fost eliminată 
din „Cupa Belgiei* de către F. C. 
Llăge. după executarea loviturilor 
de la 11 m. Pentru semifinale 
s-au calificat Beveren, Seralng, 
Cercle Bruges și F. C. Lifege.
• După 20 de etape tn campio

natul Greciei conduc Panathi- 
naikos șl PAOK, eu cite 30 p, 
urmate de Olymplakos șl Hera- 
klis cu cîte 28 p.
• Internaționalul vest-german 

Jakobs (Hamburger S.V.) a fost 
suspendat patru etape, ta urma 
eliminării sale de pe teren, ta 
meciul cu Karlsruhe, tn 14 ani 
de cînd activează el nu a mal 
fost eliminat din joc I tn această 
m .Unire portarul Kargus (Karls
ruhe) a apărat cel de al 17-lea 
penalty din cariera sa. Autorul 
ratării a fost fundașul Kaltz, care 
tn ultimii 15 ani a înscris 37 de 
goluri din lovituri de la 11 me
tri ! Joc restant : Bielefeld — 
K61n 1—0.
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