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președinția tovarășului 
Ceaușescu, secretar 

„_____ al Partidului Comu
nist Român, Joi, 23 mai, a avut 
loc ședința Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P CA.

în cadrul ședinței a fost 
examinat și aprobat Raportul 
privind evoluția prețurilor 
și tarifelor in trimestrul I 
1985. S-a apreciat că, pe an
samblu, nivelul preturilor 
se menține bun. In trimestrul 
I al acestui an. evoluția pretu
rilor cu amănuntul și a tarife
lor, precum și a prețurilor de 
producție șl de livrare în in
dustrie se situează la limitele 
minime planificate pentru a- 
cest an. Prețurile medii la 
principalele bunuri de con
sum puse la dispoziția popu
lației an marcat o tendință de 
scădere, situindn-se. la mul
te din aceste produse, sub 
nivelul înregistrai ia aceeași 
perioadă a anului trecut. In 
ce privește indicele preturile» 
de pe plata țărănească, acesta 
a fost, tn trimestrul I al aces
tui an. eu 2,1 la sută nai mie
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Campionatele europene de haltere seniori

0 NOUA MEDALIE (de bronz) PENTRU
• Constantin Chiru, locul III la cat. 60 kg

KATOWICE, 23 (prin tele
fon). Joi. la Palatul sporturilor 
.Rondo", am trăit o nouă bucu
rie- In prima reuniune, la cat 
64 kg, reprezentantul nostru, 
Constantin Chiru (27 ani), * 
realizat cea mai frumoasă per
formantă din cariera sa de 
halterofil: medalie de bronz la 
.smuls*,  cu 1» kg, după bul
garul Naom Șalamanov și so
vieticul Iurik Sarkisian. dar 
înaintea lui Andreas Letz. din 
?,DG. (fost recordman mon
dial), care a avut aceeași per
formanță. Reprezentantul nos
tru a fost insă mai ușor. Tre
buie să menționăm faptul că nu 
a lipsi: mult ea sportivul ro
mân să obc.-’ă medalia de ar-

încheiat Întrecerile la categoria 
56 kg din cadrul C.E. de hal
tere pentru seniori, găzduite în 
Palatul sporturilor „Rondo“. în 
lupta pentru medalii au fost 
angajați bulgarul Neno Terziis
ki, sovieticul Oksen Mirzoian 
(fost campion mondial in 1983) 
și Frank Mavius (RD.G.) —
de fapt, aceasta a și fost or
dinea la total. Reprezentantul 
nostru, Gheorghe Maftei (me
daliat In Spania, anul trecut, 
cu bronz, la total — 260 kg), a 
ocupat, finalmente, din cauza 
unei exagerate emotivități, o 
poziție sub posibilități, adică 
abia locul 5, cu 250 kg (recor
dul național, care-i aparține.

SPORTIVII ROMÂNI
262,5 kg). De altfel, și Neno 
Terziiski a cîștigat cu totalul 
de 280 kg, la mare distanță de 
recordul mondial — 305 kg —, 
deținut de compatriotul său 
Sulelmanov.

Iată rezultatele categoriei 56 
kg : smuls — 1. Neno Terziiski 
120 kg, 2. Frank Mavius 122,5 
kg, 3. Oksen Mirzoian 117,5 
kg..., 5. Gheorghe Mafiei 110
kg ; aruncat — 1. Neno Ter
ziiski 160 kg. 2. Oksen Mir
zoian 152,5 kg, 3. Frank Mavius 
147,5.» 5. Gheorghe Maltei 140 
kg : total — 1. Neno Terziiski 
230 kg, 2. Oksen Mirzoian 270 
kg (mai ușor la cîntar 
Mavius). 3. 
kg.,.. 5.
250 kg.

dedt
Frank Mavius 270 
Gheorghe Maftei

Ion OCHSENFELD

PLENARA CONSILIULUI
NATIONAL AL F.D.U.S
Sub președinți*  tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintei» 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste. Joi dimineața a 
avut loe Plenara Consiliului 
Național al F.D.U.S.

Pe ordine*  de ii au 
înscrise :

1. Chemare*  Consiliului 
țional al Frontului Den
ției și Unității Socialiste adre
sată organizațiilor eomponente 
In vedere*  organizării «nor 
ample acțiuni care să exprime 
voința poporului român pri
vind oprirea cursei ia armări
lor. realizarea dezarmării, asi
gurarea securității și păcii ia 
lume.

SUCCESE ALE TINERILOR NOȘTRI RUTIERI»
formației Bulgariei, sosită a 
IlI-a. Echipa României a fost 
alcătuită din Zsolt LSrincz, Va
lentin Buduroi, Dumitru Rășca- 
nu și Petre Santa. Dacă în for
mație s-ar fi aflat și Ludovic 
Kovacs (în aceste zile în exa
mene școlare), cu siguranță că 
,.4“-ul nostru ar fi realizat un 
timp mult mai bun. Șl așa el 
este deosebit de promițător 
pentru actualul sezon interna
țional. Felicitîndu-1 pe tinerii 
noștri rutieri pentru succesele 
realizate în competiția de la 
Burgas, pe antrenorul lor Con
stantin Voicu, precum și 
tehnicienii de Ia cluburi, le 
licităm acestor speranțe 
sportului nostru cu pedale
mai multă sirguință la antre
namente. ambiție și dîrzenie in 
susținerea șanselor In impor
tantele competiții ale sezonului 
ciclist ’85.

Intre 17 și 19 mai, o selec
ționată de rutieri juniori, con
dusă de antrenorul Constantin 
Voien. a participat la compe
tițiile internaționale de la Bur
gas, organizate de forul ciclist 
de specialitate din Bulgaria. 
Juniorii noștri au avut o com
portare apreciată de tehnicienii 
prezenți la Burgas, de presă și 
de spectatori.

Astfel Zsolt Lorincz a ciș- 
tigai atât cursa de fond (120 
km), disputată la 18 mai. cit și 
cursa pe circuit (65 km), care 
a avut loe la 19 mat El a fost 
declarat, firesc, cel ma: bun 
rater al acestei competiții in
ternaționale. In cursa de con- 
tratmp pe echipe (75 km), des
fășurată la 17 mai. 
taxi va țârii noastre a 
timpul de lKfTdl.U 
clasat pe locui II. La 
de de rea a Polonie: 
și eu 36 de secunde

reprezea- 
realizat 

și »-*  
5 secun- 
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Ieri, in campionatul Diviziei „A“ de fotbal

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU,

împreuna cu tovarășa

POLITEHNICA IAȘI, PERFORMERA ETAPEI!

ELENA CEAUSESCU,
in județul Olt

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu. au efectuat, joi. o 
vizită de lucru in unități indus
triale și agricole din județul 
Olt.

întilnirea secretarului general 
al partidului cu oamenii muncii 
din județul Olt a avut loc in 
atmosfera de puternică angaja
re patriotică in care comuniștii, 
întregul popor se pregătește să 
cinstească, prin noi fapte 
muncă, 
cenii 
IX-lea 
istorică 
țiunii noastre, cînd in fruntea 
partidului a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a cărui 
nume și activitate strălucită 
sint legate toate marile reali
zări ale acestor două decenii.

Vizita a constituit, ca de fie
care dată, un prilej de a exa
mina împreună cu factori de 
răspundere, reprezentanții orga
nelor locale de partid și de 
stat, specialiști, alți oameni ai 
muncii rezultatele obținute, 
experiența acumulată, de a 
stabili măsurile ce se impun 
pentru a îndeplini in cele mai 
bune condiții sarcinile ce le 
revin în actuala etapă de dez
voltare a tării.

de 
împlinirea a două de- 
de la Congresul al 
moment de însemnătate 
in viata tării si a na-

Recunoscători partidului pen
tru transformările profunde 
caro s-au produs in munca și 
viat*  lor. * tuturor cetățenilor 
tării, locuitorii Județului au 
trăit eu deosebită bucurie, eu 
puternică satisfacție reintilnirea 
ea tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Conducătorul partidului și 
statului nostru este Însoțit de 
tovarășii Emil Bobu si Silviu 
Curticeanu.

Județul Olt, asemeni întregii 
țări, a cunoscut in anii socia
lismului și. Îndeosebi, in pe
rioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, prefa
ceri spectaculoase in toate do
meniile de activitate.

Simțămintele de aleasă stimă 
și înaltă prețuire și-au găsit 
o vie expresie tn primirea vi
brantă făcută secretarului ge
neral al partidului la sosirea in 
județ, tn localitatea Osica de 
Sus.

Pe stadionul din localitate, 
unde a aterizat elicopterul pre
zidențial, o gardă alcătuită din 
ostași ai forțelor noastre arma
te, din membri ai gărzilor pa
triotice și al formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea 
onorul. A

patriei, a prezentat 
fost intonat Imnul

(Continuare in pag. 2—3)
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REZULTATE TEHNICE
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„Poli” Timișoara - Steaua 1-1 (1-1)
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Olt 6-1 (5-0)
Sportul studențesc - S.C. Bacău 5-1 (2-0)
F.C Baia Mare - Politehnica lași 0-1 (0-1)
Jiul Petroșani - Gloria Buzău 2-1 (2-0)
Rapid - Corvinul 1-0 (1-0)
F.C. Bihor - Univ. Cratova 2-0 (1-0)
F.C.M. Brașov - Dinamo 2-0 (0-0)
Chimia Rm, Vilcea - F.C. Argeș 0-0

ETAPA VIITOARE (duminică 9 iunie) 

3

F.C. Argeș - F.C. Baia Mare (0-2)
Dinamo - „Poli" Timișoara (0-0)
Politehnica lași - Jiul Petroșani (0-2)
Steaua - F.C. Bihor (3-1)
Corvinul - Chimia Rm. Vilcea (1-1)
Univ. Craiova - F.C.M. Brașov (0-2)
S.C Bacău - Rapid (1-2)
Gloria Buzău - A.S.A. Tg. Mureș (0-0)
F.C. Olt - Sportul studențesc (0-2)

înscrie primul 
cinci poluri ale 
bucure steni in 
3.C. Bacău.

Min. 20 : Bozeșan reia 
capul ji 
tre cele 
denfitor 
tida cu

CLASAMENTUL

2-3.

1. STEAUA 31 22 7 2 66-17 51
2. Dinamo 31 18 10 3 53-29 46
3. Sportul stud. 31 18 e 5 66-27 44
4. Univ. Craiova 31 15 5 11 54-42 35
5. A.S.A. Tg. Mureș 31 12 7 12 30-27 31
6. F.C Bihor 31 13 4 14 37-39 30
7. Gloria Buzău 31 11 8 12 46-48 30
8. „Poli" Timișoara 31 11 8 12 32-46 30
9. Rapid 31 10 9 12 35-37 29

10. Corvinul 31 13 2 16 47-50 28
11. F.C.M. Brasov 31 12 4 15 31-38 23
12. F.C. Olt 31 12 4 15 32-43 23
13. F.C. Argeș 31 10 7 14 40-35 27
14. Jiul 31 11 5 15 35-51 27
15. Chimia Rm. V. 31 10 6 15 24-47 26
16. S.C. Bacău 31 9 6 16 32-40 24
17. F.C. Baia Mare 31 10 4 17 27-42 24
18. Politehnica lași 31 6 8 17 31-55 20

Crenicile iecuriler de ieri In pag.



Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, 

împreună cu tovarășa 
ELENA CEAUSESCU, 

in județul Olt
(Urmare din pag. 1)

de stat al Republicii Socialiste 
România.

Intr-o mașină deschisă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au străbă
tut șoseaua care trece prin mij
locul localității. întreaga su
flare a comunei, căreia i s-au 
alăturat mii de cetățeni, tineri 
și virsinici, bărbați, femei și 
eopii din așezările învecinate 
au ieșit să intîmpine cu toată 
căldura inimii oaspeții dragi.

Secretarul general al partidu
lui s-a oprit ia un lan de griu 
aparținind întreprinderii agri
cole de stat Piatra Olt.

In imediata apropiere a fost 
examinat un lan de porumb al 
Cooperativei agricole de pro
ducție Osica, unde cooperato
rii efectuează cea de-a doua 
prașilă manuală.

In continuare, secretarul ge
neral al partidului a luat cu
noștință de activitatea ce se
desfășoară in unul dintre cele
mai importante sectoare de
activitate ale cooperativei a-
gricole de producție — zooteh
nia.

S-a vizitat în continuare fer
ma legumicolă a C.A.P., sector 
care deține o pondere impor
tantă in gospodărie.

Dialogul purtat de secretarul 
general al partidului cu oamenii 
muncii din județul Olt a con
tinuat la întreprinderea agri
colă de stat Corabia.

Vizita a continuat pe platfor
ma industrială a orașului Cora
bia. Mii de locuitori ai orașu
lui, aflafi de-a lungul traseului 
străbătut, au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, o caldă și 
entuziastă primire.

A fost vizitată întreprinderea 
de fibre sintetice, realizată la 
indicația secretarului genera! al 
partidului, unitate reprezen- 
tînd cel mai tinăr vlăs

„ÎN SPRIJINUL CAMPIONATULUI, ÎN SPRIJINUL HANDBALULUI IIOMÂNISC" In cadrul „Daciadei"

Ecouri de la tehnicieni

Publicat în ziarul nostru (nr. 
11013, din 15 mai a.c.), artico
lul „tn sprijinul campionatului, 
în sprijinul handbalului româ
nesc" a avut un puternic ecou 
în rîndurile tehnicienilor. De 
acord cu cele două propuneri 
ale redacției noastre — stabi
litatea sistemului competițional 
și participarea cu regularitate 
la competițiile europene de 
club — antrenorii își argumen
tează opțiunile. Publicăm astăzi 
cîteva dintre opiniile lor.

Antrenorul emerit LASCAR 
PANĂ (antrenor la H.C. Minaur 
și la lotul național de seniori): 
„Pentru creșterea generală a 
valorii handbalului românesc și 
— implicit — pentru mărirea 

ADMINISTRAȚIA Of STAI lOfO-PmOSPORI INFORMEAZĂ

tar al industriei de fibre sinte
tice românești și, totodată, cea 
mai nouă unitate din Corabia, 
oraș care în anii din urmă a 
cunoscut o puternică dezvol
tare.

Au fost vizitate principalele 
secții ale unității dotate eu 
utilaje moderne, de inaltă teh
nicitate, in marea lor majoritate 
realizate de unitățile aparținind 
centralei de profil.

Vizita in județul Olt s-a în
cheiat cu un moment solemn, 
cu profunde rezonanțe in viața 
orașului : dezvelirea Monumen
tului Independenței, realizat la 
indicația secretarului general al 
partidului ca atitea alte mo
numente care slăvesc și cinstesc 
istoria milenară a patriei.

Pe placa de marmură se află 
înscrise cuvintele „Inaugurat 
in prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general a! 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, mai 1985“.

Luindu-și rămas bun de la 
cei prezenți, secretarul general 
al partidului a indicat organe
lor locale de partid și de stat 
să acționeze pentru dezvoltarea 
in continuare a orașului, pentru 
amenajarea zonei unde se află 
amplasat Monumentul Indepen
denței. conferindu-se astfel a- 
eestei așezări frumusețea cu
venită.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la județul 
Olt s-a constituit intr-un 
fructuos dialog cu oamenii 
muncii din industrie, cu lucră
torii ogoarelor și specialiști din 
agricultură, în cadrul căruia 
au fost stabilite măsuri de o 
deosebită însemnătate pentru 
dezvoltarea șî modernizarea 
agriculturii, realizarea produc
ției industriale, a exportului, 
creșterea susținută a eficienței 
economice în toate sectoarele 
de activitate.

competitivității reprezentativei 
naționale se impun : un sistem 
competițional stabil, cu două 
tururi, astfel ca fiecare echi
pă să evolueze și in fata pu
blicului propriu, precum și 
participarea an de an la cu
pele europene. Prezența în 
competițiile internaționale ofi
ciale de club reprezintă o pu
ternică motivație pentru 'spor
tivi, cluburi și spectatori, un 
mijloc eficient de creștere a 
nivelului unui mare număr de 
sportivi".

Ing. CONSTANTIN JUDE 
(antrenor la Politehnica Timi
șoara) : „Consider că prin par
ticiparea echipelor românești la 
cupele europene se stimulează

cîștiguri suplimentare șl pentru 
5 și 4 numere din 10 șl cîștiguri 
speciale și pentru 3 din 8, 4 și S 
din 16. Se pot obține cîștiguri 
cumulate. Cîștigurile suplimenta
re se suportă din fondul special 
al sistemului. Se poate participa 
pe variante simple, variante 
combinate șl combinații „cap de 
pod“, achitate sută la sută sau 
In cote de 25 la sută. Marți 28 
mai a.c., este ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 17 MAI 1985

Categoria 1 : 2 variante 25% — 
autoturisme Dada 1300 ; catego
ria 2 : 1 variantă 100% a 26.012 
lei și 11 variante 25% a 6.503 
lei : categoria 3 : 16 variante a 
6.097 lei ; categoria 4 : 37 varian
te a 2.636 lei ; categoria 5 : 171,50 
variante a 569 lei ; categoria 6 : 
357,50 variante a 273 lei ; cate
goria X : 1 973,50 variante a 100 
lei.

Report la categoria 1 : 332.111 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, au revenit parti- 
clpanțlior : Stanciu Vaslie din
Brăila și Fisu Florea din Segar- 
cea. județul Argeș.

PLENARA 
NATIONAL 

(Urmare din paj. 1)

te, pentru înfăptuirea dezar
mării, în primul rind a dezar
mării nucleare, pentru promo
varea unei politici de largă 
colaborare și înțelegere in
ternațională, bazată pe princi
piile respectului independenței 
și suveranității naționale, ne
amestecului in treburile interne 
și egalității în drepturi, nefo- 
losirii forței sau amenințării cu 
forța in relațiile dintre state.

Participanții la dezbateri au 
adus un fierbinte omagiu secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
patriot și revoluționar înflăcă
rat, făuritorul și promotorul 
întregii politici interne și ex
terne a statului nostru, care de 
două decenii, de cind se află 
in fruntea partidului și a țării, 
conduce cu înțelepciune și 
clarviziune mersul neabătut al 
României pe drumul luminos 
al socialismului și comunismu
lui.

Cu sentimente' de vibrantă 
mindrie patriotică și adincă 
recunoștință, vorbitorii au dat 
glas profundei stime și înaltei 
prețuiri pe care întregul nos
tru popor le manifestă față de 
activitatea neobosită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu pusă 
in slujba păcii și colaborării 
internaționale, devotamentul, 
abnegația și pasiunea revolu
ționară cu care militează pen
tru împlinirea celor mai scum
pe năzuințe ale poporului ro
mân dc a trăi intr-o lume fără 
arme și războaie, ferită de pe
ricolul unei catastrofe nucleare.

Plenara a reliefat preocupa
rea constantă a partidului și 
statului nostru față de situația 
existentă în lume, hotărîrea în
tregului popor de a acționa 
cu fermitate pentru înlăturarea 
pericolului de război, pentru 
edificarea unei lumi a păcii, co
laborării și înțelegerii intre 
națiuni.

Exprimînd atașamentul profund 
al cetățenilor României socia
liste față de acțiunile de poli
tică externă ale președintelui 
României, cei care au luat 
cuvintul au dat glas voinței 
milioanelor de membri ai or
ganizațiilor componente ale 

întreaga activitate din țară, 
precum și creșterea valorii ju
cătorilor, echipelor și — totoda
tă — a selecționatei naționale. 
O orientare care mi se pare 
dețpășită a condus la trecerea 
organizării campionatului Divi
ziei „A“ pe turnee, în orașe 
„neutre". Dacă se acceptă a- 
ceastă idee, campionatul va in
tra în anonimat și vor fi înre
gistrate importante deficite fi
nanciare".

Am mai primit opinii asemă
nătoare de la antrenorii Eugen 
Bartha (Știința Bacău, antrenor 
al lotului național de senioare), 
Ion Gherhard (Chimistul Rm. 
Vîlcea), Gh. Ionescu (Construc
torul Oradea), Traian Eucovală 
(Hidrotehnica Constanța) și 
alții.

Azi și miine, la Blaj

FINALA „CUPEI M. A. I. A.“ LA OINĂ
In organizarea Liceului agro

industrial din Blaj și a Fede
rației române de oină are loc 
azi și mîine finala „Cupei Mi
nisterului Agriculturii și In
dustriei Alimentare" la oină, 
competiție rezervată elevilor 
liceelor de profil din întreaga 
țară. Pentru etapa finală s-au 
calificat următoarele 10 for
mații ale liceelor agroindustria
le : nr. 3 Suceava, Rm. Sărat, 
Țăndărei (jud. Ialomița), Olteni

In ziua de 22 mai a înce
tat din viață, după o grea 
suferință, prof. univ. IOAN 
ȘICLOVAN, figură proemi
nentă a sportului românesc, 
care s-a dedicat cu toată 
priceperea și dăruirea mun
cii pedagogice și de organi
zare în cadrul mișcării de 
educație fizică și sport din 
țara noastră. în calitate de 
șef de catedră și rector 
al Institutului de Educație 
Fizică ri Sport a contri

CONSILIULUI
AL F.D.U.S.

F.D.U.S. de a milita cu 
toată hotărirea pentru * * contri
bui la edificarea unui climat 
de pace, destindere, încredere 
și securitate, care să ducă in 
cele din urmă la desființarea 
concomitentă a blocurilor mili
tare, la soluționarea justă și 
durabilă, prin tratative, a ma
rilor probleme care confruntă 
omenirea.

• Tragerea obișnuită LOTO 
de astăzi 24 mal a.c., va avea 
loc în București. în sala Clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, cu 
Începere de la ora 16.30. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate 
la ora 19 pe programul H, la 
ora 23 pe programul L precum 
șl sîmbătă dimineața, la ora 8,55, 
tot pe programul I.

• ASTĂZI șl MITNE sînt ul
timele zile pentru procurarea 
biletelor Ia cea de a doua tra
gere LOTO 2 din această lună, 
respectiv de duminică 26 mai a.c. 
Jucat! din timp numerele dv. 
preferate.

O Informăm participanții că a 
Început vînzarea biletelor la 
tragerea SPECIALĂ PRONOEX- 
PRES ce se va desfășura 
miercuri 29 mal a.c. La această 
tragere, participanții au posibi
lități sporite de a obține ciștl- 
guri în autoturisme „DACIA 
1300" (la faza I obișnuită și la 
faza a IlI-a specială), excursii 
în R.D. Germană, precum și 
mafi sume de bani — cîștiguri 
fixe (începînd cu cele de 50.000 
lei) și variabile. Se efectuează 
6 extrageri în 3 faze cu un to
tal de 38 numere. Se acordă

Referitor la ultimul punct al 
ordinii de zi, participanții Ia 
dezbateri au arătat că, ae- 
ționînd in lumina indicațiilor și 
orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consiliile 
F.D.U.S., sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de par
tid. au acordat o deosebită a- 
tenție intensificării și perfec
ționării controlului oamenilor 
muncii in toate sferele vieții e- 
eonomico-sociale — expresie 
elocventă a largului democra
tism, a participării tuturor ce
lor ce muncesc Ia adoptarea, 
înfăptuirea și asigurarea reali
zării corespunzătoare a hotă- 
ririlor.

Plenara a adoptat in unani
mitate documentele înscrise pe 
ordinea de zi.

In încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

Cuvintarea a fost urmărită cu 
deosebită atenție, subliniată in 
repetate rînduri eu vii și în
delungi aplauze, cu deplină a- 
probare.

Lucrările plenarei s-au în
cheiat prin intonarea Imnului 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste „E scris pe tri
color unire 1", într-o vibrantă 
atmosferă, aplauzele și acla
mațiile adresate secretarului 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, eonstituin- 
du-se intr-o fierbinte manifes
tare de dragoste față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de 
profundă recunoștință pentru 
activitatea sa fără preget în
chinată poporului, patriei noas
tre, cauzei socialismului și păcii 
in lume, colaborării și înțele
gerii internaționale.

DE AZI, „ZONELE“

LA BASCHET
De azi pînă duminică se des

fășoară întrecerile fazei de zonă 
a „Daciadel” la baschet de per
formanță (echipe de seniori șl 
senioare), în următoarele locali
tăți : BĂIEȚI, zona I, la Plo
iești (participă selecționatele 
Bihor, Mureș, Sibiu, Timiș, Bra
șov, Prahova); zona a Il-a, la 
Constanța (Cluj, București, Con
stanța, Iași, Vilcea) ; FETE, zo
na 1, Ia Bacău (Bacău, Vrancea, 
București, Iași, Mureș) ; zona a 
Il-a, la Oradea (Bihor, Brașov, 
Cluj, Timiș, Satu Mare). Prime
le trei echipe clasate In fiecare 
serie se vor califica pentru tur
neele finale (26—30 iunie).

(Teleorman), nr. 40 Oradea, Si
mian (Mehedinți), Beclear 
(Bistrița-Năsăud), Dumbrăven 
(Sibiu), Tecuci (Galați), precurr 
și reprezentativa Liceulni din 
Blaj.

Le Blaj, prin grija președin
telui comisiei de organizare 
ing. Virgil Florea — directorul 
Liceului agroindustrial — ar 
fost luate toate măsurile pen
tru ca întrecerile să aib’ 
loc în cele mal bune condiții.

buit la pregătirea multor 
cadre din sport. A elaborat 
manuale, studii șl cercetări, 
a militat pentru continua 
dezvoltare a mișcării spor
tive, el însuși fiind sportiv 
de clasă internațională. A 
fost membru al Comitetului 
director al Federației Inter
naționale de Educație Fizică.

Prin dispariția prof. univ. 
loan Șidovan, mișcarea 
sportivă suferă o grea pier
dere.

DE LA 3-1 IN

Divizia

BAIA MARE, 23 (prin tele
fon). Marea surpriză a etapei 
s-a produs la Baia Mare, unde 
„Poli" Iași, dominată aproape 
total de-a lungul celor 90 de 
minute, s-a apărat cu lucidi
tate, a contraatacat de cîteva 
ori foarte periculos și, in min. 
43, a reușit neașteptatul gol 
prin BIRO I, care a șutat de 
la 12 m, lăsindu-1 fără repli
că pe Mia. Faza a început-o 
Ciocîrlan, care a cîștigat un ba
lon la marginea terenului, a- 
proape de linia de mijloc, a 
înaintat cițiva metri și l-a tri
mis lui Damaschin I, care, vă- 
zindu-1 liber pe Biro I, i-a tri
mis mingea. A urmat șutul 6> 
golul. Situații ca acestea au 
mai fost, pentru că apărarea 
băimăreană, atrasă prea mult 
de poarta lui Dohot, a oferit 
„bulevarde" prin care Damas
chin I (min. 60) și Filip (min. 84) 
au trecut cu mare ușurință, dar 
prima dată balonul s-a dus 
pe lingă poarta goală, iar a 
doua oară. Mia a intervenit 
salvator.

Ce s-a întîmplat în restul 
timpului ? Așa cum arătam, 
F. C. Baia Mare a dominat a- 
proape total, s-a „jucat" (efec
tiv s-a „jucat") cu ocaziile de

gol ; s: 
au fos 
jucător 
fi absa 
merăm 
mințim 
11, 15 
a rata 
sau 5 
Dohot 1 
el nu 
cind. 11 
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cu cap 
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ACȚIUNILE LUI VAI
telefon), 
victorie

BRAȘOV, 23 (prin 
Dornici să obțină o 
de maie importanță pentru ei, 
brașovenii joacă de la Început 
cu multă vigoare, în timp ce 
dinamoviștii, cînd intră în po- 
sesia balonului, plimbă mult, 
fără a ataca decis poarta. Pri
ma ocazie de gol o au gaz
dele (min. 7), dar șutul puter
nic al lui Cristea trece puțin 
peste „transversală". Treptat, 
Dinamo devine mai periculoa
să și își creează două situații 
bune: în min. 12, Polgar (ex
celent în tot meciul)_ respinge 
în 
in 
de 
Cu

corner șutul lui Tulba, iar 
min. 25, Augustin șutează 
la 6—7 m pe lingă bară, 
un minut înainte de înche

ierea reprizei, gazdele au o 
bună ocazie, dai șutul de la 
12 m al lui Șoarece trece pe 
lîngă bară.

După pauză, F.C.M. joacă 
într-un ritm mai susținut, în 
timp ce Dinamo practică ace
lași joc lent, fără „explozie" In 
atac, pe care îl arătase și in 
primele 45 de minute. La trei 
minute după reluare, Văidean

(deosec 
teza $ 
tante) 
șutul s 
lîngă 1 
tot VJ 
pe spa 
plaseaz 
gul, la 
In mi( 
stingă, 
trează 
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vează.j 
Frinciș 
în mii 
ternic 
portari 
corner 
colț, 

în 
sp<^| 

ben^
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UNIVERSITATEA (din nou)
ORADEA, 23 (prin telefon)

Meci desprins de zonele !n- 
crîncenate ale clasamentului și 
tocmai de aceea dezinvolt, 
senin, vioi, F.C. Bihor a dat 
măsura posibilităților sale rea
le, jucînd cu aplomb, ofensiv, 
cu o mare sete de gol. Nu e 
mai puțin adevărat că Univer
sitatea Craiova, pe curba des
cendentă din acest retur, nu 
și-a revenit nid în orașul de 
pe Criș. Propunînd un joc ne- 
inchegat. tributar întîmpiării. 
Din vechea „mașină de pase" o 
singură piesă a rămas activă, 
capabilă de turația maximă : 
Geolgău, dinamic, penetrant, 
cu virtuți de dispecer și am
biție de finalizator.

Gazdele au deschis scorul in 
min. 6 prin MIHUȚ, căruia 
Georgescu, după o cursă teri
bilă, i-a pasat ideal în mijlocul 
careului. încurajați de perspec
tiva unei victorii onorante, bi-

horenii 
apărari 
cînd-o, 
unde ii 
nu — 
„se sin 
poată 
postura 
ga (sit 
de Un 
rea dir 
dă în d 
Grosu, 
du-și i 
care 
clară, 
sprijin i 
țînd ol 
jocul I 
fundași 
contras 
și Bicu 
punctul 
(șutul 
„transv 
îhsă.

CHIMIA RM. VILCEA 0
F.C. ARGEȘ 0

Stadion „1 Mal” ; teren exce
lent ; timp frumos ; spectatori — 
circa 16 000. Șuturi : 12—3 (pe
poartă : 6—1). Cornere : 20—I.

chimia : Ravel — LAZAR, 
BASNO. PREDA, Cinci — Vergu 
(min. 69 Udrea), lovan, Caraba- 
gaac — Tcfteșpan. Buduru (min. 
54 Verlgeanu). Ancuța.

F. C. ARGEȘ î CRISTIAN I — 
BADEA, STANCU, PtRVU. B.limi
tă — TOMA, Moiceanu, lovi
ri eseu (min. 89 Tănase) — D. 
Zamfir (miin. 73 Ignat), Nlca, 
Jurcă.

A arbitrat foarte bine Ș. Necșu- 
lescu ; la linte : M. Icneacu 
(ambii din Tîrgovlște) șl R. Matei 
(București).

Cartonașe galbene t BADEA, 
ANCUȚA. PREDA, TOMA, CRIS
TIAN I, D. ZAMFIR.

Trofeul Petschovschi : 8.
La speranțe : 1—1 (1—0)
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ȘTAFETA" BOZEȘAN - HAGI - CORAȘ DOAR O REPRIZA
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F.C. BAIA MARE 
POLITEHNICA IAȘI

Stadion „23 August" ; 
bun ; timp frumos ; spectatori —
circa 15 000. Șuturi : 15—4 (pe 
poartă : a—2). Cornere i 13—0 ; A 
marcat : BIR O I (min. 43).

F. C. BAIA MARE : Mia — Pin
ter, Ignat. Raț. Laiș — Condruc 
(min. 48 Sepi), Sabău, L Mure- 
șan — BALAN, Nemțeanu (min.
74 D. Moldovan), Cadureac.

POLITEHNICA : DOHOT -
Munteanu, GHEORGHIU, URSU, 
CIOCIRLAN — Pavelluc, CANA- 
NAU, Burdujan (min. 88 Kereszi) 
— DAMAsemN 1, Biro I (min.
75 AntoniU). Filip,

A arbitrat bine A. Gheorghe ; 
la linie : Gh. Vodă (ambii din P. 
Neamț) șl C. Gheorghe (Suoeava).

Cartonașe galbene : PAVELIUC. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2—0 (1—0).
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a fost 
Mure- 

poartă, 
la o 

Și tot 
Baia 

Iteral, ac- 
lumai pe 
enii erau 
nu a In- 

rarea ad-

le

.a.

versă, a trimis pase în contra
timp și a ratat incredibil din 
poziții excelente.
Politehnica pleacă 
două puncte mari, 
aid, la Baia Mare, 
echipei nu este în 
reflectată de poziția în clasa
ment.

Și, astfel, 
la Iași cu 
demonstrind 
că valoarea 
nici un caz

Mircea TU DO RAN

DECIS REZULTATUL

Partidă importantă pentru 
echipa băcăuană, aflată in 
zona retrogradării, dar oas
peții vor aborda meciul timo 
rați și vor evolua lent. fără 
aplomb pînă in final, deschi- 
zînd. ei în primul rînd, 
larg victoriei la scor 
ținută de alb-negrii din 
gie“. 
întîi 
ȘAN 
nute, 
(Și-a 
driblat, a pasat, 
ratat 
min. 3 și 8 și a marcat un 
eu capul, în min. 20, la a treia 
lovitură de colț executată de 
Hagi. Din acest moment a 
intrat în rol principal Hagi. 
care a făcut și el cam tot ce 
se poate face în fața unor 
adversari fără vlagă. în fata 
unei apărări cu un funda; 
central — Cărpuci — aflat in 
zi foarte slabă. HAGI * 
majorat scorul în min. 24, in 
urma unei pase primite de Ii 
Coraș, după care a 
poziții ideale (min. 
Au mai fost și două 
prima parte a jocului 
min. 26 și Șoiman — 
dar Bozeșan și Hagi 
tins prin travaliu, 
și eficacitate.

Imediat după pauză, Spor
tul studențesc și-a mărit a- 
vantajul printr-un gol în
scris de MUNTEANU II, la o 
fază la care tușieruî G. Maoa- 
vei ar fi trebuit să semnalizeze 
ofsaid. Apoi a venit la rampă 

al alb- 
eare a în- 

după o 
(min. 57), 

(min.

SPORTUL STUDENȚESC 5 (2)
S.C. BACĂU 1 (0)

Aceștia 
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care, timp de 
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i gol

ratat din 
32 și 42). 
bare în 
(Coras — 
min. 40). 
s-au dis-

tehnică

al treilea jucător 
negrilor, CORAȘ, 
scris spectaculos, 
cursă eu driblinguri
l-a imitat M. SANDU
65 — gol cu™ eălciiul) dar, tn-

Stadion „Sportul studențesc" : 
teren foarte bun ; timp călduros: 
spectatori — circa 8 000. Șuturi : 
18—9 (pe poartă : 10—4). Cornere: 
5—0. Au marcat : BOZEȘAN (min 
20). HAGI (min. 24), MUNTEANU 
n (min. 48), CORAȘ (min. 57). 
M. SANDU (min. 65). respectiv 
VISCREANU (min. 62).

SPORTUL STUDENȚESC : Spe- 
riatu — M. Minau, Cazan. Iorgu- 
lescu. MUNTEANU H (min. 70 
Munteanu I) — Șerbănică, Pană 
(min. 46 Terheș). BOZEȘAN, CO
RAȘ — M. SANDU. HAGI.

S. C. BACAU : Mangeac — An- 
drieș, Cărpud (min. 70 Penof), 
Borcea, Elisei — A vădan el, C. 
Solomon Tismănaru — Șoiman. 
Iamandi (min. 56 Adolf), vis- 
CKEANU

A arbitrat bine Fl. Popescu ; 
la linie : I. Coț (ambii din Plo
iești) și. eu semnalizări eronate 
G. Macavel (Deva).

Cartonașe galbene : BOZEȘAN 
Trofeul Petschovschi : .10.- 
La speranțe : 1—0 (1—0).
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F.C.M. BRAȘOV 
DINAMO

2
0

(0)

______________  __ foar- 
timp frumos ; spectatori 
20 000. Șuturi : 9—14 (pe 
4—6). Cornere : 8—6. Au
VAIDEAN • — ’

(min. 70).
BRAȘOV :

trie aceste faze 
tacol, marcase 
NU. eu boltă, 
(min. 62).

In ultimele 
nu se va mal 
deosebit tempoul partidei 
scăzind treptat poate și din 
cauza căldurii. In această 
perioadă doar Hagi va mai 
Încerca cite ceva, el dorind 
mult să se desprindă în frun
tea clasamentului celor mai 
eficace jucători. Efortul său 
nu va fi răsplătit însă cu încă 
un gol, deși în min. 74 l-ar 
fi putut marca, dar s-a opus — 
cu piciorul — portarul bă
căuan.

25 de minute 
intimpla nimic

Lau.-e.niu DUMITRESCU

1 min. 
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Stadion Tineretului; teren 
te bun ;
— circa 
poartă : 
marcat : 
BENȚA

F.C.M.
Bălan, MOLDOVAN, 
61 Anghel), V. ȘTEFAN 
rece. Spirea (min. 66 Cramer), 
Cristea — VATDEAN. Bența, Man
ei o ca.

DINAMO : Moraru — Vlad, AN- 
DONE, Zare, Frtncu — IVAN, 
Dragnea (min. 60 Orac), Redinic
— Țălnar. Augustin (min. 55 S. 
Răducanu), TULBA.

A arbitrat foarte bine M. Salo- 
mir (Cluj-Napoca) ; Ia linie : 
L. Sălăgean (Satu Mare) și M. 
Stănesou (Iași).

Trofeul Petschovschi : 10.
La

FRUMOASELE RATARI...
(min. 52) și

POLGAR — 
Naghi (min.

Șoa-

speranțe : 1—1 (1—0)

toiii 
pe. 
gere 
au meritat victoria.

au aplaudat ambele echi- 
Pentru plusul de convin- 
arătat în teren, gazdele

Radu URZICEANU

F.C. BIHOR 2 (1)
UNIVERSITATEA CRAIOVA 0

Stadion „F. C. Bihor" ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori — 

(pecirca 20 000. Șuturi : 13—7
poartă : 7—3). Cornere : 8—3. Au 
marcat : MTITUȚ (min. 6) șl 
GEORGESCU (min. 91).

F. C. bihor : Liliac — Dlanu, 
I. MARIN. Dumitrescu, Bucico — 
TÂMAȘ, GROSU, Biszok — Be, 
MIHUȚ. GEORGESCU

UNIVERSITATEA : Lung — Un- 
gureanu, Tilihoi, Ștefănescu, Ma
tei (min. 60 Bîcu) — A. Popescu, 
Mănăilă, Irimescu — GEOLGAU, 
Cămătaru (min. 25 O. Popescu), 
CIrțu.

A arbitrat foarte bine D. Pe
trescu ; la linie : M. Constantl- 
neseu șl N. Voinea (toți din 
București).

Trofeul Petschovschi : 10. 
La speranțe : 3—0 (1—0).

nouă cursă furibundă Ia capă
tul căreia l-a scos și pe Lung 
din poartă, risipește orice emo
ție, majorînd scorul.

Ion CUPEN

Dacă ar fi să spunem ce 
ne-a rămas după meciul din 
Giulești, atunci, cu siguranță 
că, dincolo de cele două 
puncte atît de necesare gaz
delor, acum mai persistă 
doar frumoasele 
credibilele ocazii 
36. Atunci, după 
viarii deschiseseră 
MANEA,

RAPID 
CORVINUL

1 O)
0

; teren bun ; 
spectatori 
' : 21—5

in- 
min. 

fero-

ratări, 
din 
ce 

scorul prin 
care în min. 33 a 

insistat la o minge banală, a- 
părătorii hunedoreni s-an aș
teptat să tragă Agiu, însă ex
trema rapidistă a lovit ba
lonul scurt din 7 m„ Înscriind, 
In acel min. 36, spuneam, me
ciul acesta destul de sărac 
a oferit cîteva secunde de 
mare 
Agiu 
ga, a 
și St. 
fața 
respins 
nia 
prin 
xa, fie că 
„peste".
citeva zeci de secunde, 
moașe, 
Altfel, 
Feroviarii 
ma repriză 
căzii mari (Rada — min. 
Șt Popa — min. 40, Manea — 
min. 42), față de una a oaspe
ților (Mateuț — min. 9), Înce
puseră și actul II cu o bară 
(Sameș — min. 53), așa că ni
meni nu prevedea finalul greu, 
pe muchie de cuțit. Mai ales 
că giuleștenii rezistaseră bine 
căldurii pînă în ultimul sfert 
de oră, iar hunedorenii nu pă
reau puși pe fapte mari. Cum 
gazdele n-au mai punctat, 
deși o mai puteau face în min. 
63, prin Bacoș și în min. 74, 
cînd Agiu, care s-a trîntit mai 
tot timpul prin careu sau în 
afara lui, n-a mai fost cre
zut de arbitru în min. 74, deși 
a fost trîntit în suprafața de

spectacol și emoție, 
s-a angajat pe stîn- 
centrat, Paraschiv, Rada 
Popa au fost pe rînd în 
golului. însă 

Dubin ciuc 
porții, 

minune

fie că a 
de pe 11- 

fie că a scos ca 
portarul Ale- 

au tras rapidiștii 
Toate acestea ta 

fru- 
inegaiabile secunde 1 

jocul a fost modest 
terminaseră pri- 
bine, cu trei o- 

38,

E STERILĂ, FĂRĂ ORIENTARE TACTICĂ
[prin tele- 
bănuia, la 
; disputat, 
lupta pen- 
-$i insă 

calității.
Federe, ni- 
mediocru. 

âșit și li- 
mărturie 

Badea și 
ilar elimi- 
fără balon, 
avantajul 

;at echipa 
Ihimia a 
e, dar așa 
luciditate,

1, nu pu- 
ă se mai

juca un meci, nu numai 98 de 
minute, cit a durat acesta, eu 
prelungiri Justificate. Localni
cii au dominat, cum arătam, 
dar în primele 40 de minute nu 
au șutat decît o dată la poar
tă, în timp ce F. C. Argeiș s-a 

și 
un portar 
două faze 
două go- 
așa cum

apărat cu îndîrjire, exact 
a avut în Cristian I 
care, în min. 45, în 
consecutive, a „scos" 
luri aproape sigure, 
avea să o facă și în min. 83.

Ocaziile Chimiei le-am notat 
în min. 7 (Teleșpan, luft In 
careu), în min. 43 (lovitură li
beră executată de Ancuța și 
Cristian I a scos în corner), 
iar după pauză. In min. 56, 
cind Teleșpan a șutat de la

5 m in Cristian I șl In min. 89, 
dnd 
bară, 
atac 
Nica 
faze 
opus 
rest, 
acest 
meritele sale, dar și pentru că 
a avut în față o echipă care 
a jucat atît de slab, cum nu 
am văzut-o niciodată. In final, 
spectatorii, mîhniți de evoluția 
echipei favorite, s-au bucurat 
totuși de veștile_ care veneau 
pe calea unddlor, de pe stadio
nul Sportul studențesc și de 
pe cel de la Baia Mare.

Constantin ALEXE

Ancuța a tras pe Ungă 
F. C. Argeș «-a văzut ta 

ta min. 11, 16 și 17, dar 
și D. Zamfir au greșit în 
favorabile sau Pavel s-a 
la șuturile Iul Jurcă. In 
F. C. Argeș a mizat pe 
scor alb, realiztadu-1 cu

Stadion Giulești ; 
timp călduros ; t»pț 
circa 14 000. Șuturi : 21—5 (pe
poartă : 11—3). Cornere : 10—10. 
A marcat : MANEA (min. 33).

RAPID : Mânu — Cîrstea, M. 
GRIG ORE, Sameș, Bacoș — Goanță 
(min. 85 Damaschin II), Rada, 
Paraschiv ȘT. POPA — Agiu, 
MANEA.

CORVINUL : ALEXA — TlRNO- 
VEANU, Gălan, Dubinduc, Bog
dan — Petcu (min. 83 Cojocaru), 
Oncu (min. 46 Nicșa), MATEUȚ, 
Klein — Gabor, Văetuș.

A arbitrat bine Cr. Teodorescu; 
la linie : N. Gogoașă (ambii din 
Buzău) și M. Axente (Arad).

Cartonașe galbene : AGIU. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 0—1 (0—0).

■
pedeapsă. Și, cum cu un 
singur, fragil gol avantaj, 
rapidiștii se vor stinge în ul
timul sfert de oră, și cum an
trenorul V. Kraus face tîrziu 
schimbarea (de ce nu schim
bările ?!), tribuna Giuleștiului 
va trăi finalul cu sufletul la 
gură, mai ales că Mateuț va 
șuta viclean, cu pămîntul, in 
min. 82, dar Mânu va fi atent, 
iar excelentul Tîrnoveanu 
va crea, în min. 84, faza ega- 
lării, irosită de Gabor, fără 
prezență de spirit la nu
mai 5 m. de gol. Iar pentru 
a aminti de acele incredibile 
ratări din min. 36, rapidiș
tii au în min. 87 o altă mare 
ocazie prin Rada care, de la 3 
m, trimite în portar, după 
se executase o lovitură 
beră indirectă de la... 11

ce 
li

ni I

Mircea M. IONESCU

TIMIȘOARA, 23 (prin 
fon). Excepționalul 
manifestat de public 
această partidă, in care evolua 
lidera clasamentului, 
și virtuală campioană, 
onorat de cele două 
doar in primele 45 de 
printr-un joc de bună 
cu acțiuni și combinații în vi
teză, cu o alternanță de faze 
spectaculoase la ambele porți. 
In această perioadă golurile au 
plutit deseori în aer și cei 
care, după o suită de ocazii 
rămase nefiuctificate, atît la 
poarta lui Stîngaciu (min. 3 — 
lovitură liberă splendid execu
tată de Dumitru; min. 15 și 26 
— frumoase acțiuni ale lui 
Giuchici încheiate cu șuturi 
care și-au greșit cu puțin țin
ta), cit și la cea a lui Moise 
(min. 12 — excelent șut al lui 
Majaru; min. 23 — ezitarea lui 
Pițurcă în poziție foarte bu
nă), au reușit să deschidă sco
rul au fost timișorenii. Era în 
min. 28, cind o pasă lungă l-a 
găsit pe BOLBA în marginea 
careului bucureștenilor, porta
rul Stîngaciu a ieșit neinspirat 
in întîmpinarea atacantului ti
mișorean, iar acesta a trimis 
mingea, cu boltă, peste el, în 
plasă. Pe fondul unei evoluții 
aplaudate la „scenă deschisă" 
de public, gazdele trec pe lin
gă majorarea scorului în min. 
30 (din nou o lovitură liberă e- 
xecutată de Dumitru), 37 („cap“ 
al lui Bolba, deviat în corner) 
și 38 (dribling prelungit al lui 
Oancea). Dar bucureștenii, care 
echilibrează din nou jocul și 
iși creează la rîndul lor cîteva 
ocazii bune (min. 41 și 43, prin 
Iovan și 
vor reuși 
minut al

tele- 
in teres 
pentru

de fapt 
a fost 
echipe 

minute, 
calitate.

respectiv Lăcătuș) 
egalarea în ultimul 

reprizei, cind o pasă

„POLI" TIMISOAh 
STEAUA 1 (1)

Stadion ,i Mai" ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 50 000. Șuturi : 17—16 (pe
poartă : 8—6). cornere : 9—3. Au 
marcat : BOLBA (min. 26), res
pectiv PIȚURCĂ (min. 45).

politehnica : Moise (min. 71 
Leu) — Pascu, Șunda, Vușcan, 
Lehman — Rotariu, Dumitru, Vlă- 
tănescu — Bolba. Giuchici, Oan
cea (min. 68 Manea).

STEAUA : stîngaciu — Iovan, 
Bumbescu. Belodedici, Eduard — 
Petcu (min. 65 Tătăran), Balint, 
Boldni, Majaru — Lăcătuș (min. 
75 Radu II), Pițurcă.

A arbitrat bine N. 
(Rm Vîlcea) ; la linie : 
trescu (Brașov) și V. 
(Drobeta Tr. Severin).

Troful Petschovschi : io.
La speranțe : 0—0.

Dinescu 
R. Pe- 
Titorov

E

a lui Fetcu l-a găsit complet 
nemarcat pe PIȚURCĂ și șu
tul acestuia n-a mai putut fi 
apărat de Moise.

Pe cit de alert și de frumos 
fusese însă jocul în prima re
priză, pe atît de lent și de 
anost avea să devină după 
pauză. Mulțumite evident de 
rezultat, cele două echipe au 
așteptat să treacă timpul, abu- 
zind de o circulație a balonu
lui fără urmări. Singurele faze 
mai clare și cu adevărat peri
culoase s-au produs în min. 46 
(„cap" Giuchici pe lingă poar
tă) și în min- 77 (șut al Iui 
Radu II apărat bine de tînă- 
rul portar Leu). Prea puțin, 
deci, pentru a mai mulțumi 
spectatorii, care începuseră să 
plece de la stadion înainte de 
a se încheia meciul.

Constantin FIRĂNESCU

PLOAIE DE GOLURI
TG. MUREȘ, 23 (prin tele

fon). Un meci la discreția gaz
delor, care au făcut — în 
prima repriză — cel mai bun 
joc in ultimii ani, așa cum 
susțin suporterii mureșeni
lor. Echipa lui Czako a pă
rut preocupată exclusiv 
corectarea golaverajului 
negativ, ajungînd 
zitiv care se potrivește 
mai mult cu evoluția ei 
ultima vreme. Golurile, 
mai frumos decît celălalt, 
datoresc unei mobilități 
sebite, jucătorii mureșeni 
țindu-se în largul lor 
toate zonele terenului. Ei au 
obligat echipa oaspete la o 
defensivă continuă. In acest 
meci au excelat cele trei vîr- 
furi, Ciorceri (prin sprinturi 
neîntrerupte), Fanici (prin 
forță și penetrație) și Soare 
(printr-o deosebită subtili
tate care a dat culoare aproa
pe tuturor acțiunilor de a- 
tac). F. C. Olt a jucat neaș
teptat de slab, cu un Bălăci 
resemnat și cu o circulație re
dusă, ceea ce a făcut ca toate 
acțiunile 
ultimul 
sortite 
echipa 
mul său 
75, la 
care a însemnat și golul de o- 
noare. Telegrafic, despre go
luri : 
reluare Soare în 
FANICI 
«unda...

A.S.A. TG. MURES
F.C. OLT

6 (5)
1 W)

teren bun ;

de 
său 

la un po- 
mult 

din 
unul 

se 
deo- 
sim- 

în

de atac, pînă în 
sfert de oră, să fie 

eșecului. De altfel, 
olteană a tras pri- 
șut pe poartă în min. 

executarea penaltyului

Telegrafic,
1—0 : centrare Ciorceri, 

bară și 
în se- 

SOARE 
greșit 

șutează

concretizează
40-a ; 2—0 : 

interceptează o minge 
jucată de Bălăci 

prin 
de 
Ciorceri, 
capul FANICI ;

Szabo, interca- 
gol MARTON ;

și 
surprindere, 
la 18 m ;

cen-

necruțător,
cu întoarcere.
3— 0 : cursă 
trare și gol cu
4— 0 : cursă 
Iare Ciorceri, __
5— 0 : pătrundere Soare, fault

O VICTORIE CU OCHII
PETROȘANI, 23 (prin tele

fon). Greu, foarte greu, s-a 
desprins Jiul în învingătoare, 
la capătul unui joc nu lipsit 
de emoții. Spre lauda lor, ju
cătorii Gloriei și-au apărat șan
sele corect, au opus o dîrză re
zistentă, cedînd pînă la urmă 
la Urnită. Jiul a „alergat" ex
trem de mult pentru cele două 
puncte, vitale, pe care le-a 
obținut grație unul joc avîn- 
tat, in care a păstrat mereu 
inițiativa. Prima mare ocazie 
a ratat-o Lasconi (min. 5), cînd 
a reluat balonul, din apropiere, 
afară. Peste două minute Do- 
san, dintr-o lovitură liberă de 
la 25 m, a expediat balonul pu
ternic și Lazăr a reținut cu 
dificultate. Emoții în tabăra 
gazdelor în min. 8, cînd M. 
Popa a pasat defectuos înapoi 
și Cavai a salvat de pe linia 
porții. In min. 13 Dosan a ex
pediat balonul în bară. Mari 
ratări în min. 17 și 25, ăvîn- 
du-1 ca autor pe Călin. în min.

...
38 Jiul reușește. în sfîrșit, des
prinderea : Băluță execută un 
corner de pe partea stingă și 
LASCONI reia „dintr-o bucată" 
în plasă. Peste două minute 
TICA trimite, nelnspirat, nn 
balon cu capul spre propria-i 
poartă și mingea intră în plasă, 
spre stupefacția coechipierilor. 
Pînă la pauză Lasconi (min. 
42) și Varga (min. 45) irosesc 
mari ocazii de gol.

La reluare, Gloria ■ joacă 
mult mai deschis și, în min. 
52, pe contraatac, Cramer este 
stopat de Cavai la marginea 
careului. Toi Cr_'_ZL.... C— 
62) reușește 
capătul linei 
el, înscriind, 
vinclu. Final __
în care Jiul controlează jocul... 
cu ochii Ia ceas și pînă la ur
mă reușește atît de prețioasa 
victorie de care avea nevoie 
ca de aer.

Gheorghe NERTEA

CRAMER (min. 
să puncteze Ia 
acțiuni create de 
eu „falsul", Ia 
plin de suspans

Stadion Municipal ;
timp frumos ; spectatori — circa 
7 000. Șuturi : 23—11 (pe poartă : 
16—3). Cornere : 3—7. Au marcat : 
FANICI (mm. 1, 15 și 58), SOARE 
(min. 13), V. MARTON (min. 20), 
CIORCERI (min. 37 din 11 m),
respectiv EFTIMIE (min. 75 din 
11 m).

A.S.A. : Varo — Szabo, BOTE- 
ZAN, ISPIR (min. 72 Blaga)-. Fo- 
dor — Popa, Both, V. Marton — 
CIORCERI, FANICI (min. 72 Smo- 
leac). SOARE.

F. C. OLT : Barba — Laurențiu, 
Cervenschi (min, 20 M. ZAMFIR), 
Cățol. Minea — Tânase (min. 46 
Sorohan). Bălăci, Eftimie — M. 
Popescu, Pena, Georgescu.

A arbitrat foarte bine I. Igna ; 
la linie : I. Ferenczl și D. Buciu- 
man (toți din Timișoara).

Trofeul Petschovschi : 10. 
La speranțe : 3—0 (2—0).

în careu Minea, penalty trans
format de CIORCERI ; 6—0 :
sprint Ciorceri, pasă la Popa, 
centrare, FANICI....... cap", gol ;
6—1 : pătrundere M. Zamfir, 
11 m, EFTIMIE — gol. Să mai 
notăm cele două „bare" ale 
mureșenilor (min. 35 Fanici, 
min. 72 Marton), precum și alte 
numeroase ocazii de gol. în 
compensație, „bară" Georgescu 
(min. 79),

<oar, CHIRIA

GOLGETERII
18 GOLURI : Hagi — 1 din

11 m ; 16 GOLURI : Pițurcă ;
15 GOLURI : Grosu — 7 din 
11 m ; 14
Cămătaru
GOLURI :
GOLURI :
din 11 m
cu. Cîrtu — 1 din 11

GOLURI : M. Sandu,
— 3. din 11 m ; 13

D. Georgescu 
Jurcă. Bolba 

; 10 GOLURI :

LA CEAS
JIUL
GLORIA BUZĂU

m.

teren

: ii
— 2 
Mar-

2 (2)
1 (0)
bun ; 
circa 

24—3 (pe poartă : 
_ _________ 11—1. Au marcat:

LASCONI (min. 36), TTCA (nr. m. 
40 — autogol), respectiv CRAMER 
(min. 62).

Stadion „Jiul" ;
timp frumos ; spectatori — 
7 000. Șuturi : 
8—2). Cornere

JIUL : caval — V. Popa, M. 
Popa, SZEKELI, P. GrigOre — 
Călin, Varga, GAMAN — Băluță 
(min. 51 Stoinescu ; min. 90 Să- 
lăjan). Lasconi, Dosan.

GLORIA : LAZAR — Năsoase, 
Tică, Mircea. Mogoș — Balaur, 
JuJis (min. 63 Nlculcioiu), GHIZ- 
DEANU — Mancu, D. Georgescu 
(min. 46 State), CRAMER.

A arbitrat foarte bine A. Po- 
rumboiu (Vaslui) ; la linie : M. 
Nlculeiscu șl G. loncscu (ambii 
din B-uourești).

Cartonașe galbene : MIRCEA, 
SZEKELJ.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 0—2 (0—0).



SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
în Turneul țărilor socialiste la scrimă

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
COMPORTARE NECONCLUDENTĂ IN PROBELE
PE ECHIPE LA FLORETA (f) Șl SPADĂ

EXECUTIV AL CC. AL P.C.R.
(Urmare din pag. 1)

bilirea prețurilor, astfel in
cit acestea să se încadreze 
strict in nivelul de pretori e- 
xistent, atit la produsele ale 
căror prețuri se stabilesc pe 
plan central, cit și la cele ce 
se stabilesc Ia nivelul unități- 
lor economice.
.Comitetul Politie Executiv 

a examinat și aprobat apoi 
proiectul de Decret privind 
fondul de participare a oame
nilor muncii la realizarea pro
ducției. a beneficiilor și ta im*  
pa.țirea beneficiilor. fondul 
de premiere pentru anul Ism. 
precum și cotele de constitui
re a acestor fonduri pe anul 
1985. Acest *«  normativ 
stabilește plafoanele maxime 
pentru constituirea fondu
rilor de participare a oameni
lor muncii la real'âarea pro
ducției și a beneficiilor. El 
prevede, totodată, cuantumul 
din beneficii ce urmează a fi 
acordate ea stimulente mate
riale oamenilor muncii. în
deosebi celor din întreprinderi
le economice care realizează 
producție pentru export.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv z dezbătut și a- 
probat Raportul cu privire 
la rezultatele aplicării, in anul 
1984. a unor măsuri pentru 
creșterea stimulării între
prinderilor și a oamenilor 
muncii in realizarea și depăși
rea producției pentru export.

Comitetul Politie Executiv a 
apreciat că in anul 1984 me
canismul de stimulare a reali
zării cu prioritate a producției 
pentrn export a funcționat 
in general in mod corespun
zător. Ca urmare, s-au asigu
rat unităților economice be
neficii sporite in cazul în
deplinirii și depășirii sarcinilor 
de export. In același timp, s-a 
subliniat că în unele sectoa
re și locuri de muncă nu s-a 
manifestat atenția cuvenită 
indepiinirii exemplare a pla
nului de export, precum și în
cadrării în cursurile de re
venire planificate, ceea ce a 
dus la o diminuare a benefi
ciilor fată de prevederi.

în cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut, de 
asemenea, unele probleme 
privind asigurarea îndepli
nirii, in bune condițiuni, a pla
nului de stat pe luna iunie.

în legătură cu aceste pro- 
tovarășul Nicolae

a-

și

bleme,
Ceaușescu a subliniat că exis
ta toate 
asigurată baza materială 
cesară. astfel ea 
le de plan stabilite pentru luna 
iunie că fie în întregime rea
lizate.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv i fost infor- 

oficia- 
colonel 
preșe- 

Central 
al 

Rcpu- 
îm-

condițiile și este 
ne- 

prevedeii-

mat asupra vizitei 
le de prietenie pe cure 
Denis Sassou Nguesso, 
dintele Comitetului 
al Partidului Congolez 
Muncii, președintele 
blicii Populare Congo, 
preună cu tovarășa Antoi
nette Sassou Nguesso, a efec
tuat-o în tara noastră. în 
perioada 17—20 mai.

Comitetul Politic Executiv 
a apreciat în mod deosebit re
zultatele vizitei, care se în
scrie ca an moment de seamă 
în dezvoltarea bunelor re
lații româno-congoleze, în
interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, înțelegerii și coo
perării 
subliniat 
vorbirilor, 
Ceaușescu și Denis

Nguesso au exprimat voin
ța comună da a extinde și în
tări in continuare, colaborarea 
si conlucrarea dintre cele 
două târî si popoare, hotărîre 
e*  isi găsește expresie în

Ia 
cei 
si

!• aceri sens. Comitetul 
Exeewtrv a relevat

internaționale. S-a 
că, în timpul con- 

iovarășii Nicolae 
și Denis Sassou 

au

«onestele semnate, 
efceierea vizitei, de 
'■■'■'ători de partid

do- 
în- 
doi 
de

însemnătatea Tratatului de 
prietenie și colaborare între 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Congo 
și a Acord ulni-program pri
vind dezvoltarea pe termen 
lung a cooperării economice și 
tehnice și a schimburilor co
merciale dintre Republica 
Socialistă România și Re
publica Populară Congo,
preeiind că ele deschid noi 
perspectiv» pentru amplifi
carea conlucrării româno- 
congolese. vtit pe ptan bila
teral, rit si in sfera vieții 
internaționale.

Comitetul Petiție Executiv 
a aprobat toni luviiVr la care 
s-a ajuns ea prilejul noului 
dialog ta nivel iaatt Si a indi
cat guvernului. ministerelor, 
celorlalte instituții economi
ce centrale sâ ta măsurile 
necesare pentru realizarea, in 
bune condiții, a înțelegerilor, 
a tuturor obiectivelor stabilite 
privind dezvoltarea colabo
rării și cooperării dintre 
Români» si Republica Populară 
Congo.

Ia continuare, in cadrul șe
dinței C-omtwHului Politie 
Executiv a fost prezentată o 
informare asupra recentei 
întâlniri pe care președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae
Ceausescu. împreună eu to
varășa Elena Ceaușescu au 
avut-o eu președintele Re
publicii Arabe Egipt, Moha
med Hosni Mubarak, și cu 
doamna Suzanne Mubarak, 
care au făcut o scurtă vizită 
prietenească în tara noas
tră.

Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că această intilnire 
— care se înscrie in practica 
contactelor și consultărilor 
frecvente ce caracterizează re
lațiile româno-egiptene — 
marchează, prin rezultatele 
sale, o nouă contribuție de 
seamă la dezvoltarea tradi
ționalelor raporturi de prie
tenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare. A fost 
relevată importanta hotărî- 
rii României și Egiptului — 
exprimată în timpul convorbi
rilor de cei doi președinți — 
de a extinde și întări relații
le româno-egiptene pe tă- 
rim politic, economic, tehni- 
co-științific, cultural și in alte 
domenii de interes comun. Tot
odată, S-a evidențiat în
semnătatea 
reri pe 
României . _ .
Egiptului l-au avut într-o se
rie 
le 

iu mod deosebit, asupra ulti
melor evoluții ale 
din Orientul Mijlociu.

Comitetul Politic 
a apreciat, in mod 
faptul că tovarășul 
Ceaușescu a reafirmat, 

est prilej, hotărirea 
nă a României, a poporului 
.oman, de a-și aduce, în con
tinuare, contribuția activă 
Ia solutionarea pe cale politi
că a problemelor complexe din 
Orientul Mijlociu, corespun
zător dorinței popoarelor din 
această zonă de a trăi și a se 
dezvolta într-nn climat de 
pace, securitate și colabo
rare.

în continuare, a fost pre
zentată o informare despre 
vizita de stat pe_ care regele 
Spaniei, Juan 
preună eu 
întreprins-o

Aprobind 
rezultatele 
tul Politic Executiv a subliniat 
că aceasta constituie o ilus
trare a bunelor relații dintre 
cele două țări și popoare, a 
dorinței comune de a Ie 
extinde pe multiple planuri. 
A fost apreciată voința Româ
niei și Spaniei de a dezvolta 
și îmbogăți tradiționalele le
gături dintre cele două po
poare, de a intensifica schim
burile economice șl colaborarea

evidențiat 
schimbului de pă- 
care președintele
și președintele

de 
vieții

probleme generale 
internaționale și,

situației

Executiv 
deosebit, 

Nicolae 
si cu a- 

fer-

Carlos I, îm- 
regina Sofia, a 
în tara noastră, 
in unanimitate 

vizitei, Comite-

economică, tehnico-științiflcă 
culturală româno-spaniolă.

S-a reliefat importanța 
schimbului de vederi efectuat 
de președintele Nicolae 
Ceaușescn și regele Spaniei in 
probleme fundamentale ale 
vieții politice mondiale- A fost 
relevată însemnătatea sublini
erii făcută de cei doi șefi de 
stat că, in actualele Împreju
rări internaționale, deosebit de 
grave și complexe, este mai 
necesar ca oricind ca toate 
statele $> popoarele lumii, in
diferent de orânduirea lor so- 
eial-politieă, să conlucreze tot 
mai strins pentru încetarea 
cursei înarmărilor, îndeosebi 
a celei nucleare, înfăptuirea 
dezarmării și apărarea păcii, 
pentru oprirea evoluției pericu
loase a evenimentelor spre în
cordare și război, pentru afir
marea fermă a politicii de des
tindere, înțelegere și colaborare. 
Comitetul Politie Executiv a e- 
vidențiai colaborarea României 
și Spaniei pe arena mondială, 
in cadrul O.N.U. și al altor 
organisme internaționale și 
și-a exprimat convingerea că și 
in viitor cele două țâri vor 
conlucra activ pentru afirma
rea politicii de pace, securitate 
ti destindere.

Comitetul Politie Executiv 
a aprobat Hotărirea privind a- 
niversarea a 2» de ani de la 
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat, cu satisfacție, că in 
anii care au urmat Congresu
lui al IX-lea — moment de 
însemnătate istoriei în viața 
țării și a națiunii noastre — 
poporul român, sub conducerea 
incercată a partidului, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a străbătut 
un drum glorios, a înfăptuit o 
vastă operă constructivă, de 
prefacere radicală a întregii 
societăți, asigurind dezvoltarea 
și modernizarea industriei și 
agriculturii socialiste, înflorirea 
tot mai 
artei și 
tinuă a 
terial și 
muncii, 
prestigiului României pe are
na internațională.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat, și de această dată, 
că toate marile realizări obți
nute in ultimele două decenii 
sînt indisolubil legate de nu
mele și activitatea strălucită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care a condus și conduce cu 
clarviziune și fermitate revo
luționară partidul, patria, po
porul pe calea socialismului și 
comunismului, a 
și păcii.

Comitetul Politie 
hotărit ca istoricul 

viața partidului și poporu- 
împlinirea a două decenii 

la Congresul al IX-lea, să 
marcat prin numeroase și 

manifestări politice, 
, cultural-artistice,

g SLJMALKI, 23 (prin telefon). 
In prima zi a întrecerilor pe 
echipe din cadrul Turneului ță- 
rilor socialiste la scrimă sînt 
de consemnat mari surprize, 

g: La floretă fete, echipa U.R.S.S., 
marea favorită (4 titulare au 
fost finaliste la „individuale"), 

$ a pierdut atît în fazele pre- 
liminarii (la modesta echipă a 
Ungariei), cit și în finală, în 
fata mult mai puțin experi- 

?: mentatei formații i ~ ~
mane. Si au mai

-5 surprize.
Din păcate, din 

sel al surprizelor 
ij tut sustrage nici 

mininâ de floretă a tării noas- 
tre, cotată printre principalele 
favorite. Sînt necesare cîteva 
precizări. în condițiile unui e- 
chilibru valoric pregnant 

J; principalele competitoare, 
sența unui scrimer de 
dintr-o echipă capătă o 
dere deosebită, uneori decisi- 

g vi. Este ceea ce s-a întîmplat 
ă cu echipa noastră : handicapa- 

tă de absența Elisabetei Guz-

a R. D. Ger- 
fost și alte

acest caru- 
nu s-a pu- 
echipa fe-

între 
ab- 

bază 
pon-

BOXERII ROMANI
AU PLECAT LA C.E,

- - >
ganu-Tufan (indisponibilă in 
continuare), formația României 
a fost privată de un rezultat 
bun, pe măsura valorii reale, 
in condițiile prezenței TUTU
ROR titularelor.

In aceste condiții, fetele 
noastre s-au situat pe lo
cul 5, pe baza următoarelor 
rezultate : în grupă, 9—2 cu 
Bulgaria, apoi 8—8 — înfrîn- 
gere la 2 tușe — cu Polonia II 
și 7—9 cu R. D. Germană. A- 
vînd locul 3 In grupă, floretis- 
tele noastre au tras cu ocupanta 
locului 3 in grupa cealaltă, e- 
chipa Ungariei, cîștigînd eu 
9—5, și situîndu-se pe locul 5. 
Pe prima poziție în clasament: 
R.D. Germană (9—6 cu U.R.S.S.). 
Pentru locurile 3—4. Polonia 
I — Polonia II 9-2.

Spadasinii și-au meritat pa 
deplin locul anonim (6) în cla
sament, evoluînd, după o vic
torie clară, cu 8—6 la Ungaria, 
foarte slab în partida cu Po
lonia I (0—8) și ieșind, astfel, 
din disputa pentru locurile pe 
podium. Apoi, în întrecerea 
pentru locurile 4—6, România 
— Polonia II 5—9 și România — 
Cuba 9—6. Dar, prin jocul in
dicilor, formația tării noastre 
s-a clasat pe poziția a 6-a. 
Proba a revenit spadasinilor 
din U.R.S.S, (9—2 cu R. D« 
Germană).

DE LA BUDAPESTA Paul SLAVESCU

puternică a științei, 
culturii, ridicarea con- 
nivelului de trai ma- 
spiritual al oamenilor 

creșterea rolului și

Simbăiă, Palatul sporturilor 
din Budapesta va primi pe 
pârtiei panții la cea de a 
XXVl-a ediție a Campionatelor 
europene de box pentru se
niori. La întreceri și-au anun
țat prezența pugiliști din 27 de 
țări de pe continentul nostru. 
Delegația sportivilor români a 
plecat ieri la Budapesta și 
este formată din Dumitru 
Șehiopu (cat. semimuscă), Con
stantin Ți țoi u (muscă), Relu 
Nistor (cocoș), Nicolae Talpoș 
(pană), Dorel Stănciulescu (se- 
miușoară), Dragomir Ilie (ușoa
ră), Rudei Obreja (semimijlo- 
cie), Dănuț Lugigan (mijlocie 
mică), Doru Maricescu (mijlo
cie) Petre Bornescu, (semigrea) 
Gheorghe Preda (grea) și Do
rin Răcaru (supergrea), antre
nor, Calistrat Cuțov, medic, 
Petre Radovici, arbitru. Nicolae 
Dudu.

Reamintim că Doru Marices
cu este posesorul medaliei de 
argint de la precedenta ediție 
a Întrecerii, iar Constantin Ti- 
țoiu al celei de bronz.

PE SCURT
• Baschet feminin : R. P. 

Chineză — sei. Gdansk 82—67, 
Polonia — S.U.A. 95—77.

• Turul Italiei : etapa a 5-a 
a fost dștigat de Emanuele 
Bombini (5.54:20 pe 225 km), iar 
etapa a 6-a de belgianul Frank 
Hoste (232 km in 6.19:17). Li
der este Roberto Visentini, ur
mat la 28 s de Hinault.
• în cadrul „Cupei mondia

le*  de tenis, la Dusseldorf : 
Cehoslovacia — Suedia 3—0
(Lendl — Wilander 6—4, 6—3, 
Mecir — Jarryd 2—6, 6—3, 7—5, 
Lendl, Smid — Wilander, Jar
ryd 3—6, 6—3, 6—1), S.U.A. — 
Spania 2—1, Suedia 
2-0, ” • 
2—0 
6^, 
2-6,
• ___________

Garros, Andrei Dîrzu 
Tarr 2—6, 7—6, 7—5.

India 
Franfa — Cehoslovacia 
(Leconte — Lendl 2—6, 
6—4, Tulasne — Mecir 
6-0, 6—4).
în preliminarii la Roland 

- - • D.

FOTBALmerM diet ne
0 REMIZĂ ECHITABILĂ

prosperității

Executiv a 
eveniment

din 
lui, 
de 
fie 
ample i 
științifice, 
care să pună cu putere în lu
mină rolul conducător al Par
tidului Comunist Român, să 
evidențieze contribuția esenți
ală, determinantă, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și înfăptuirea întregii 
politici interne și externe a 
partidului și statului nostru, la 
toate marile înfăpturi care au 
făcut ca România să se afirme 
ca o tară liberă, puternică, in
dependentă.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat convingerea că 
toti oamenii muncii, in frunte 
cu comuniștii, intregul nostru 
popor, vor cinsti mărețul eve
niment prin remarcabile fapte 
de muncă, prin noi și strălu
cite succese, asigurînd înfăptu
irea neabătută a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII- 
lea, a Programului partidului, 
înflorirea multilaterală a pa
triei, înălțarea ei pe trepte 
tot mai înalte de civilizație și 
progres.

în cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curen
te ale activității de partid $i 
de stat.

învinși cu 5—0 în deplasare, la 
Londra, fotbaliștii reprezentati
vei Finlandei au mizat foarte 
mult pe jocul retur, cu Anglia, 
de miercuri, de la Helsinki, din 
cadrul grupei a 3-a a prelimina
riilor C.M.

In min. 5, in urma unei 
lovituri cu capul a lui Lahtinen, 
excelentul Shilton a respins, cu 
dificultate, dar în picioarele lui 
Rantanen care a introdus min
gea în plasă. încurajați de reușită 
și descurcîndu-se mal bine pe 
terenul denivelat șl mustos, fin
landezii se mențin in ofensivă, 
este adevărat cam dezordonată, 
iar englezii fac față cu greu si-

tuațiel. După pauză, în min. 50 
fundașul Anderson n lansează pe 
Mark Hateley, care își depășeș
te în viteză adversarii, pătrun
de în careu șl șutează fără spe
ranțe pentru portarul Olli nul- 
tunen, restabilind egalitatea.

Cel 24 OOO de spectatori de pe 
Stadionul olimpia au urmărit 
jocul echipelor : FINLANDA :
Huttunen-Lahtlnen, Ikalalnen, 
Kymălălnen, Niemlnen-Turunen, 
Houtsonen. Ukkonen-Llpponen, 
Rautlalnen Rantaneri ; ANGLIA : 
Shilton-Anderson, Butcher, Fen
wick, Sansom-Steven (Waddle, 
mln. 78), Robson, Wilkins, Bar
nes-Francis, Hateley.

O

RETURUL N-A AVUT STRĂLUCIREA AȘTEPTATĂ...
90 000 de madrileni, suporteri 

al Realului, au luat loa, 
miercuri seara, în tribunele sta
dionului „Santiago Bernabeu*  
După ce fotbaliștii Realului se 
impuseseră net, mal net chiar 
decît o arată scorul de 3—0 în 
partida tur, a finalei, cu Video
ton, la Szekesfehervar. nu cre
dem să fi existat vreunul dintre 
cei prezenți la întâlnirea retur 
oare să fi pus, cumva, la îndo
ială succesul formației locale. 
Dar... mingea-1 rotundă! Și iată 
că, în pofida unei dominări ca
tegorice a gazdelor, victoria a 
aparținut totuși oaspeților. care 
au înscris prin Majer în min. 
86.

Si astfel, sărbătorirea victoriei 
Realului n-a mal avut străluci
rea așteptată.

Belgianul Alexis Ponnet a con
dus formațiile : Real Madrid :
Miguel Angel-Chendo. Stlellke,
Camacho. Sanchis-San Jose. Bu- 
tragueno, Michel-Santlllana, Gal
lego. Valdano (min. 59 Juanlto): 
Videoton : Dlsztl I-Csuhay. Hor
vath. Disztl n, Vegh-Burcsa .

Majer, Csongradl (Wittman, min. 
59) — Szabo, Vadash, Novath 
(Palkovics. min. 51).
• CAMPIONATE NAȚIONALE: 

UNGARIA (et. 26), MTK — Va- 
sas 2—1, Eger — Ujpestl Dozsa
3— 1, Pecs — Tatabanya 3—2, 
Honved — Debrecen 2—1. Zalae- 
gerszeg — Haladas 1—1. Bekeso- 
saba — Szeged 3—2, Ferencvaros
— Raba Eto 5—2, Videoton —
Csepel amînat la 5 Iunie. Cla
samentul : 1. Honved 39 p, 2. 
Videoton 32 p (25 j), 3. Raba 
Eto 30 p... 15. Eger 22 p, 16.
Szeged 10 p.

R.D. GERMANA
— Dynamo Berlin 
Frankfurt/Oder — 
da 5—2, Chemie Leipzig — Loko
motiv Leipzig 0—1. Aue — Bran
denburg 2—1, Magdeburg — Ro
stock 6—3. Riesa — Erfurt 2—2, 
Jena — FC Karl-Marx-Stadt
4— 2. Clasamentul : 1. Dynamo 
Berlin 42 p, 2. Dynamo Dresda 
36 p, 3. Lokomotive Leipzig 36 
p., 13. Chemie Leipzig 16 n 11. 
Suhl 5 p.

s. p.

(et. 25) î Suhl 
0—8!, Vorwărts 
Dynamo Dres-


