
Tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU
a participat ieri la lucrările Plenarei lărgite

a Consiliului Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii

și Gospodăririi Apelor

Ceaușescu, 
Partidului

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat, vineri, la lucră
rile Plenarei lărgite a Consi
liului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Gospodăririi Apelor, 
care s-a desfășurat în Capitală 
în zilele de 29, 30 și 31 mai.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a fost primit, 
la sosirea în Sala Palatului Re
publicii, unde au avut loc lu
crările plenarei, cu deosebită 
căldură și entuziasm, cu aplau
ze și

In 
branl 
luat 
Ceausescu, membri și membri 
supleanți ai Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai Biroului Executiv al 
Consiliului National al Agricul
turii, Industriei 
Silviculturii și 
Apelor.

Pe ordinea de zi 
plenarei au figurat :

1. Raportul privind realizarea 
planului de producție, exportu
lui. investițiilor 
noului mecanism 
nanciar. Măsuri 
plinirea integrală 
întregul an și creșterea 
cienței economice.

2. Raportul cu privire la pro
iectul Planului de dezvoltare a 
agriculturii, industriei alimen
tare, silviculturii și gospodări
rii apelor pe anul 1986.

3. Programul privind organi
zarea și desfășurarea în hune 
condiții a campaniei agricole 
de vară.

4. Programul privind realiza
rea integrală a sarcinilor de 
plan pe anul 1985 in domeniul 
contractării. achiziționării și 
preluării produselor agricole de 
la gospodăriile populației, i 
tățile agricole cooperatiste 
unitățile agricole de stat.

în prima zi a lucrărilor 
avut loc, de asemenea, Plenara 
Consiliului Uniunii Naționale

urate.
această atmosferă de vi- 
patriotism, in prezidiu au 
loc tovarășul Nicolae

Alimentare, 
Gospodăririi

a lucrărilor

și aplicarea 
economico-fi- 
pentru inde- 
a planului pc 

efi-

uni
și

au

dea Cooperativelor Agricole 
Producție, Plenara Consiliului 
Silviculturii și ședința Comisiei 
Centrale a producătorilor agri
coli din localitățile necoopera- 
tivizate.

în timpul celor trei zile, lu
crările s-au desfășurat in plen 
și pe sectoare de activitate. Au 
luat cuvîntul 427 de 
panți.

Pe baza 
țiiior date 
Ceaușescu 
tensivă a pămintului, utilizarea 
cit mai bună a baze: tehnico- 
materiale si forței de muncă, 
generalizarea experienței uni
tăților fruntașe, a rezultatelor 
obținute de cercetarea științi
fică, participant» la dezbateri 
au analizat, cu inalt simț dc 
răspundere, în spirit critic și 
autocritic, activitatea din cam
pania de primăvară și au sta
bilit măsurile necesare pentru 
buna pregătire și desfășurare 
a tuturor lucrărilor agricole din 
acest an, pentru îndeplinirea 
planului la producția agricolă, 
vegetală și animalieră, la cea 
industrială, Ia export și inves
tiții, pentru asigurarea realiză
rii prevederilor actualului cin
cinal.

în cadrul lucrărilor ultimei 
ședințe, participant» au apro
bat documentele supuse dezba
terii, precum și Hotărîrea-apel 
a Plenarei lărgite a Consiliului 
Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor-

Primit cu puternice și înde
lungi aplauze, cu ovații, care 
au dat expresie sentimentelor 
de dragoste și prețuire ale tu
turor celor prezenți, 
cuvintul tovarășul 
CEAUȘESCU, secretar general 
al partidului, președintele 
Republicii.

Magistrala cuvintare a con
ducătorului partidului și sta
tului nostru a fost urmărită 
cu deosebită atenție și interes, 
fiind subliniată, in repetate 
rinduri, cu puternice aplauze 
si orale.

pârtiei-

indica- 
Nicolae

sarcinilor și 
de tovarășul 
privind folosirea in-

a luat 
NICOLAE

Proletari din toate țările untft-vdl
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La campionatele mondiale de popice ale juniorilor

ALTE DOUĂ MEDALII PENTRU SPORTIVII ROMÂNI

MARIAN ANDREI

FRANKFURT pe MAIN, 31 
(prin telefon). întrecerile ce
lei de-a doua ediții a Campio
natelor mondiale de popice 
la juniori, care s-au desfășu-

LA

® Aseară,
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general al sportivilor
și 2 bronz)
șase zile in loca-
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a devenit
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(1 aur,

rat timp de 
litate. s-au încheiat vineri sea
ra cu disputarea probei indivi
duale, 
două 
ticipat 
prezenți la C.M.. cei clasați pe 
locurile 1—20, fete și băieți, 
in probele pe echipe și pe
rechi. întrecerile •- finale au 
dat loc la dispute aprige, mai 
ales la băieți, unde 
lumii, vest-germanul 
a avut un plus de 
fată de medaliatul 
reprezentantul tării
Marian Andrei.

La lupta pentru cele 
titluri supreme au par

cei mai buni jucători

campionul 
Gabelain 

numai 2 p 
cu argint, 

noastre.

IBOLYA MATHE(Continuare in pag a 1-a)

Ediția a XXX-a, jubiliară,

a „Internaționalelor”

ATLETI DIN 11 TARI* >

STARTUL ÎNTRECERILOR
Parcă ieri am sărbătorit, cu 

fast, inaugurarea 
competiții atletice. Campiona
tele internaționale ale Româ
niei — în 1948 fiind, in fe
lul ei, unică pe continent — 
și iată că acum îi aniversăm 
jubileul, a XXX-a ediție. 
Întrecerile care vor avea loc 
azi și miine pe stadionul

unei mari

La

1 Iunie, Ziua copilului

DE TRECI POARTA LA „TITANII
DAI DE »» LUMEA FERMECATĂ11

August" vor fi 
prezenți sportivi 
din Cehoslovacia, 
R. P. Chineză. Ci
pru (pentru prima 
pară la startul a- 
cestei 
Cuba, 
R. D, 
Iugoslavia, 
nia, U.R.S.S., 
garia și România. 
Alături de atleții 
români, 
unguri au fost pre
zenți la toate -ediți
ile de pină acum ale 
acestei tradiționale 
atletice internaționale.

între competitorii de astăzi și 
miine se află multi atleți ti
neri, care se vor strădui, de
sigur. să înregistreze astfel de 
rezultate care să-i consacre. 
Marile vedete ale competiției

competiții). 
Finlanda, 
Germană, 

Polo- 
Un-

sportivii

Cirul vorbim de 1 iunie, simțim, parcă, re
zonanța clinchetului de argint al clopoțelului 
din primele zile de școală, iar in inimi emoția 
de a ne gindi, intr-un fel anume, in această 
zi, la viața copiilor noștri, căci e ziua lor. Și-i 
vedem, cu ochii minții, in zborul lor spre viață, 
fericiți, intr-o epocă fericită. Iar pentru acest 
zbor, spre cele mai îndrăznețe vise, pe deplin 
realizabile în acești ani îi dorim ii vrem să

nătoși și viguroși și frumoși la trup și Ia 
minte, virtuți cultivate și prin joacă, prin miș
care in aer liber și prin sport.

în aceste zile, in întreaga țară au fost orga
nizate atractive și spectaculoase acțiuni și în
treceri sportive dotate cu „Cupa 1 iunie" și 
înscrise sub genericul „Daciadei". In rîndurile 
de mai jos, însemnări din Parcul copiilor „Ti
tanii" din Capitală.

Cine știe ? Poate dintre începătorii de azi* se vor ridica marii performeri de miine
Foto : Aurel D. NEAGU

De treci poarta la „Titanic 
dai de „lumea fermecată a 
basmelor pentru cei mici zu
grăvite pe zeci și zeci de oa- 
nouri de iscusiți pictori, a

bucuriilor sportive trăite de 
zei mai mărișori — a lume 
cu șoimi ai patriei in șep
cuțele lor nostime, plonjind

curajoși pe tobogane, a purtă
torilor cravatelor roșii cu tri-

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2—3)

Cele trei mărșăluitoare din R.P. Chineză 
la antrenament pe pista stadionului din 
parcul sportiv „23 August"

Foto : Aurel D NEAGU

sărbători sînt cele trei mărșăluitoare din 
R. P. Chineză, cele mai bune 
din lume : Yan Hong, Xu Yong- 
jiu si Wang Yan. Dintre aces
tea. Yan Hong. spre exemplu

(Continuare in oco 2—3)

„TURNEUL PRIETENIA44 LA POLO 
ÎNAINTEA MECIURILOR DECISIVE

Competiția internațională de 
polo rezervată juniorilor, care 
se desfășoară în bazinul Di
namo din Capitală, a avut vi
neri zi de pauză. înaintea locu
rilor din ultimele două zile 
care vor stabili ordinea finală 
a clasamentului ediției a 18-a 
situația în grupe este urmă
toarea :

Grupa A
1. România A
2. Bulgaria
3. Cehoslovacia
4. Polonia

Grupa B
1. Cuba
2. Ungaria
3. U.R.S.S.
4. România B

3300 47-15 6
3201 27-28 4
3102 26-30 2
3003 18-45 0

3300 35-18 6
3201 33-28 4
3102 24-32 2
3003 23-37 0

Pentru definitivarea clasa
mentului final, astăzi și miine 
vor avea loc meciurile decisive: 
primele două echioe din fieca
re grupă vor juca între ele 
pentru locurile 1—4 (contează 
rezultatele din cadrul grune- 
lor). iar următoarele — Dent.-u 
locurile 5—8. în aceste condiții 
programul jocurilor este urmă
torul: SÎMBĂTĂ de la ora 16: 
Cehoslovacia — România B 
U.R.S.S. — Polonia. Cuba — 
Bulgaria și România A — Un
garia ; DUMINICA, de la ora 
8,30. se vor desfășura jocurile : 
Polonia — România B. Ceho
slovacia — U.R.S.S., Bulgaria — 
Ungaria, România A — Cuba.

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR ÎN TURCIA
La Sakarya (Turcia) s-a des

fășurat un turneu international 
de lupte greco-romane. la care 
au participat sportivi din cinci 
țări (Franța. Iran. Maroc. Ro
mânia si Turcia). Competiția a 
fost dominată net de echipa 
reprezentativă a tării noastre 
(cu 9 luptători In formație), 
care a obtinut 8 victorii sl un

loc secund. S-au clasat oe ori- 
mul loc ; Mihai Cișmaș (cat. 
52 kg). Gheorghe Savu (62 kg). 
Stefan Negrișan (68 kg). Ște
fan Rusu (74 kg). Sorin Hertea 
(82 kg). Iile Matei (90 kg) Va- 
sile Andrei (100 kg) si Iun 
Grigoraș (+100 kg). La cat 
57 kg, Nicolae Zamfir a ocupat 
locul 2.



Turneul final al „Cupei României14 la oină

0 FRUMOASĂ 
ÎNTRECERE

ECHIPA BUCUREȘTIULUI - CAMPIOANA EVOLUȚII Dl BUN NIVEL IN PRIMA ZI
LA RUGBY (juniori)

DE POPICE
de popice ,,Carpati“' 
s-a desfășurat, timp 
zile, o interesantă 

sub genericul «Da-

Pe arena 
din Sinaia 
de două 
competiție
ciadei". finala pe tară a con
cursului rezervat lucrătorilor 
din agricultură si industria a- 
limentară. Au participat spor
tivi. femei si bărbați, din toa
te județele tării si municipiul 
București. După întreceri a- 
tractive și de bun nivel tehnic 
— s-a jucat la probele de 40 
și 60 lovituri mixte — pe pri
mele locuri s-au clasat :

FEMEI : 1. Maria Tufan (Tîr- 
goviste) 156 pd, 2. Gica Arteni 
(Sinaia) 152 pd, 3. Mariana 
Handragel (Suceava) 141 pd. 
BĂRBAȚI : 1. Dan Armașu
(Drobeta Tr. Sev.) 245 pd, 2. 
Paul Cernat (Brașov) 238 pd. 
3. Ion Haram (Buzău) 231 pd.

Competiția a fost organizată 
In foarte bune condiții de că
tre Uniunea sindicatelor pe ra
mură si Consiliul orășenesc al 
sindicatelor Sinaia. (V. FELD
MAN — coresp).

Selecționata de rugby-juniori 
a Bucureștiului a devenit cam
pioană a „Daciadei", întrecînd, 
în finală, cu scorul de 48—3 
(22—3) echipa județului Iași. 
Meciul, programat pe stadio
nul Farul din Constanța, a a- 
vut o desfășurare interesantă, 
cu multe șarje încheiate prin 
eseuri, nu mai puțin de 8, în
scrise de „15“-le Capitalei, prin 
Boldor — 2, Podeanu, Dumi
trescu, Vlad, Nicu Zoe, Jabin 
și Drăghici — cite unul. Cele
lalte puncte ale învingătorilor 
le-au realizat Bucur (2 l.p. și 
2 transformări) și Necula (3 
transformări). Pentru ieșeni a 
înscris Arhip (Lp.). Sublinieri 
pentru Boldor („aripă" de la 
Steaua), Iosif și Răducanu 
(fiankeri, de la Locomotiva), 
precum și pentru antrenorii e-

chipel campioane, prof. N. Vi
zitiu și H. Făgărășanu. Partida 
a fost condusă de C. Stanca 
(Constanța), ajutat la margine 
de L Popa și Gh. Daros.

Pentru locurile 3—4, pe ace
lași stadion, au jucat echipele 
județelor Arad și Argeș. Ti
nerii rugbyști arădeni au ter
minat victorioși cu scorul de 
11—6 (7—0), prin punctele în
scrise de Varga și Virag, ese
uri, și Crișan, l.p. Argeșenii 
au redus din handicap prin Co- 
jocaru — eseu transformat. A 
arbitrat V. Chirondojan (Con
stanța), ajutat la tușă de Gh. 
Stoica și D. Gheorghe.

De subliniat condițiile foarte 
bune de desfășurare a jocuri
lor asigurate de clubul Farul 
și CJ.E.F.S. Constanța.

MANGALIA, 31 (prin telefon). 
In mijlocul interesului major al 
localnicilor și al numeroșilor tu
riști aflațl pe Litoral, pe stadio
nul „23 August* din localitate a 
început vineri dimineață o nouă 
ediție a unei competiții mult 
prețuite de iubitorii sportului 
nostru național : turneul final al 
„Cupei României* Ia oină. Ca și 
în alți ani, fazele de masă au 
reunit la start numeroase echi
pe — mai ales sătești și din aso
ciații sportive muncitorești —, 
toate dornice să ocupe un loc 
între ceje 10 cu drept de a par
ticipa la turneul final. O mal 
puțin inspirată schimbare de re
gulament (potrivit noilor regle
mentări se prevede ca un județ 
sau municipiul București să fie 
reprezentate ia finală doar de 
către o formație) a privat două 
echipe din Capitală — pentru a 
ne opri aici cu exemplificările 
—, Combinatul poligrafic „Casa 
Scinteii* (de peste zece ori cîș- 
tigătoare a „Cupei României*) și 
Universitatea de a candida la 
cucerirea trofeului.

Aici, la Mangalia, pe o vreme

Internaționalele
de atletism

(Urmare din pap. 1)

deține recordul mondial Ia 
10 km eu rezultatul (omologat 
de IAAF) de 45:39,5, obținut 
la Copenhaga, la 13.5.1984. Cele 
trei atlete au realizat in acest 
sezon rezultate excelente In 
cursa de S km (programată du
minică. te ora 945) : 21:42,8, 
21:42,0 gi. respectiv. 22.05,0. In 
compania lor. mărșăluitoarele 
noastre vor avea, desigur, po
sibilitatea să Înregistreze re
zultate de valoare.

Un rezultat bun deține si 
sprintera sovietică Bena Vi
nogradova : 22,87 ■ te cursa 
de 200 m, care o recomandă 
ea principală favorit* a aces
tei probe, dar (i te 100 m. Cu 
19,92 m, cehoslovacul Richard 
Novara se anunți ca aruncăto
rul nr. 1 te greutate, dar spe
răm totuși ea Seria Tîriehiță 
să-i dea o replică pe măsură. 
Cipriotul Marios Hadjiandreou 
(16,37 m) și cehoslovacul Ivan 
Sleonar (16,46 m) vor fi ad
versarii principali ai săritorilor 
noștri de triplu (Ene, Bran, 
Dima, Simioa șl, poate. Cio
banul.

Concursul, ta care studenții și 
elevii au intrare liberă, se va 
desfășura după următorul pro
gram : SlMBATA : serii — ora
16 î — 
ora 
400
17 :
ora ___ _____
suliță ; ora 17,45 : 
finale), ora 17,55 
ora 18,05 : 400 m : 
time, ora 12,18 : MO m (finală), 
greutate, ora 18,30 : 110 mg (fi
nală), lungime, ora 18,40 : 1500 m 
(serii c.t.), ora 18,55 : 100 m F
(finală), disc F, ora 19,05 : 100 m 
(finală), ora 19,15 : 15000 m F
(serii c.t.), ora 19,30 : 400 mg F 
(finală), ora 19,40 : 10 000 m.

SlMBATA : serii
106 m F, ora 16,16 ; IM m,
18.30 : 400 m F, ora 10,45 : 

m, ora 11 : 4M mg F ; ora
festivitatea de deschidere,

17.30 : 110 mg (serii), prăjină, 
: 100 m F (semi- 
i : 100 m (s-fi, 
F (finală), taâl-

DUMINICA : ora 
marș (str. Maior 
9,15 : t km mar; 
100 mg F (serii), ora 10.15 
F (serii), ora 10,SO : 200 m (se
rii), ora 10,45 : 400 mg (serii) ; 
ora 1? : 100 mg F (s-f), triplu, 
disc, ora 17,10 : 200 m F (finală), 
ora 17,20 : 200 m (finală), ora
17,30 : 200 m (serii c.t.), înălți
me F, ciocan, ora 17,45 : 200 m F 
(serii c.t.), ora 10 : 100 mg F (fi
nală), greutate F, ora 12,10 :
2 000 m F, ora 18,26 : 5 000 m, su
liță F, ocra 18.35 : lungime F, ora 
18,50 : 400 mg (finală), ora 19,05 :
3 000 m obst., ora 19.20 :10 000 m F.

I : 28
Coravu), 
F, ora

km 
ora
10 :

200 m

1 IUNIE,
(Urmare din pag. 1)

color antrenați in intreceri pe 
zecile de terenuri de sport. Se 
desfășoară un adevărat buchet 
de competiții organizate in 
cinstea zilei de 1 iunie.

„Titanii" este unul din fru
moasele parcuri de agrement 
și sport din bogata salbă de 
amenajări asemănătoare in Ca
pitală, parc aflat in 
siliului organizației 
ți șoimilor patriei 
rul 3 — președinte

grija Con- 
pionierilor 
din secto- 

prof. Rodi-

COPIII, OASPEȚI AI 
AERODROMURILOR

SPORTIVE
In această dimineață 

vor fi oaspeți de onoare 
rodromurile sportive din 
ga țară. Cunoscută fiind atrac
ția exercitată de avioane asu
pra lor, Aeroclubul Central 
Român organizează „o zi de 
lucra model", întreaga activi
tate urmind să se desfășoare 
sub privirile celor mai tineri 
iubitori ai aeronauticii. Vor 
avea astfel prilejul să vadă de 
aproape plierea parașutelor, e- 
chiparea sportivilor și, bineîn
țeles, efectuarea lansărilor cu 
spectaculosul moment al ateri
zării In imediata lor apropiere. 
De asemenea, vor urmări re
morcaje de 
in formație 
cu avionul 
sportivi.

Inițiativa, 
de sărbătorirea ^Zilei 
Ini", le va înlesni o mai bună 
cunoaștere a acestui domeniu 
de activitate și, cu siguranță, 
peste cițiva ani mulți dintre ei 
se vor număra printre zbură
tori. (AI. PAȘENCO — coresp.).

copiii 
pe ae- 
întrea-

plonoare, zboruri 
și figuri acrobatice 
prezentate de piloți

inedită, prilejuităeopilu-

ZIUA COPILULUI
că Zugravu, prezentă aproape 
zilnic aici — și a Administra
ției domeniului public.

Așadar, de treci poarta la 
„Titanii"... te intimpină un om 
nu prea inalt de statură, Mihai 
Mogoș, cu ochii numai lumină 
și griji pentru această oază de 
verdeață, cu miresme de flori, 
om care și-a dăruit o jumătate 
din viață „Titanilor" — ce fru
mos nume ! Nea Mogoș știe 
tot ce se poate ști despre acest 
parc, de cină au fost acoperite 
gropile de odinioară și t-a 
plantat primul trandafir și pini 
azi. Știe tot și ne spune, ca un 
dascăl: „Aici se joacă copiii 
de la grădinițele 195, 196, 200, 
112, veniți cu educatoarele lor 
și „arbitrați", după cum vedeți, 
de bunicii și bunicile de pe 
bănci. Femeia aceea cu părul 
nins este Sofia Spătaru și vine 
zilnic cu cele două nepoțele 
gemene". Tresărim. Le-am gă
sit pe cele două nepoțele la ca
ruselul mic. Ca două picături 
de apă. Cum te efuamă ? „So
fia, ca pe bunicuța" — și ne 
face semn Spre bătrinica de pe 
bancă. Iar pe tine ? „Pe mine

Maria, ca pe mama". Și unde-i 
mămica acum? „14, e în schimb, 
Ia F.R.B." — și fug ținindu-se 
de mină.

Parcul „Titanii" 
joaca copiilor. „El 
pentru oameni de 
le, setoși de aer 
frumuseți" — ne 
Mogoș, ca un dascăl. Ciți copii 
vin aici pe săptămînă ? Mii, 
și-i indrumă doi profesori ini
moși, Florin Ivan și Lucian 
Pop, ocupați pină peste cap. 
Ajungem la „canalul" ambar
cațiunilor. Tocmai coboară din- 
tr-o bărcuță un băiat și-o fată, 
fericiți după cursa pe apă. Cum 
vă numiți ? Se uită unul la 
altul, se inroșesc... „Eu, Angela" 
— spune fata, „și eu Sorin", 
zice băiatul. Și mai departe ? 
Numai at it I

Copiii noștri minunați in par
cul „Titanii" intr-o zi obișnui
tă, in preajma sărbătorii lor, 
veniți să crească mari și vigu- 
roși și frumoși. Și secvențe ea 
zea de pe „Titanii" se intilnesc 
pretutindeni pe numeroasele a- 
menajări sportive, din introaga 
tară, rezervate copiilor...

Astăzi, la baza Obor

nu-i numai 
este deschis 
toate vîrste- 
curat și de 
spune nea

Splendidă, Tricolorul Baia Mare 
(Maramureș), Vulturul Dej (Cluj), 
Viață Nouă olteni (Teleorman), 
Recolta Crasna (Gorj), Dinamo 
București (echipă care In ulti
mii șapte ani nu a cedat „Cupa"), 
Recolta Apoldu de Sus (Sibiu), 
Laminorul Roman (Neamț), Avin- 
tul Frasin (Suceava), Metalul 
Tirgoviște (Dîmbovița) și Ener
gia Rimnicelu (Buzău) se află in 
focul întrecerilor. Este, desigur, 
prematur să afirmăm că o e- 
chipă sau alta va clștiga trofeul. 
Cert ne apare Insă fantul că 
toți oiniștii s-au pregătit intens 
pentru această competiție, mun
ca lor concretizîndu-se acum în 
jocuri frumoase, atractive. Deci 
fără a anticipa, remarcăm star
tul foarte bun al dinamovlștilor 
bucureșteni, care, atît la bătaie, 
cit și la prinderea mingii, au 
arătat multă siguranță, îndeml- 
nare șl forță. Echipe sătești in 
ascensiune ni se par a fi Re
colta Apoldu de Sus și Viață 
Nouă Olteni, în timp ce Avin- 
tul Frasin a debutat cu trac din 
moment ce In primul meci (cu 
Energia Rimnicelu) a realizat 
doar trei puncte, dar in mod 
cert valoarea frăsinenilor este 
mult mai bună.

Iată primele rezultate : Vultu
rul — Recolta Crasna 15—1, Via
ță Nouă — Metalul 15—7. Lami
norul — Recolta Crasna 15—6. 
Metalul — Vulturul 16—3. în se
ria I ; Energia — Avintul 11—3, 
Tricolorul — Recolta Apoldu de 
Sus 11—9, Dinamo — Energia 
25—11, Recolta Apoldu de Sus — 
Avintul 16—13, în seria a n-a.

Vineri după-amiază, în pre
zența unui mare număr de spec
tatori, a avut loc festivitatea de 
deschidere a competiției. Nume
roși elevi ai școlilor generale din 
municipiul Mangalia au defilat 
împreună cu cele zece echipe, 
cărora 11 s-au adăugat și for
mațiile care duminică dimineață 
se vor întrece în „Cupa Calla- 
tls“, competiție organizată de 
C.J.E.F.S. Constanța (iat parte 
A.S.A. Constanța, Dinamo Con
stanța, Dunărea Ciobanul și I. M. 
București).

Ion GAVRILESCU

0 ATRACTIVĂ ACȚIUNE CULTURAL-SPORTIVA
Vechea și frumoasa bază spor

tivă Obor a C.S.Ș. 2 va fi, de la 
ora 11, gazda unei atractive ma
nifestări organizate de Consiliul 
țggani zațteâ pionierilor șoimi
lor patriei. Comitetul de femei și 
Consiliul pentru educație fizică ș! 
sport din sectorul 2. C.S.Ș. 2 și 
Liceul Industrial nr. 37.

Acțiunea, organizată cu prile
jul sărbătoririi „Zilei copilului*, 
se va desfășura tn sala de gim
nastică (demonstrații ale frunta
șilor acestui sport, ..Concursul 
mica gimnasti” rezervat debutan-

teâor), în curtea bazei (concurs 
pe rotile, expoziție de desene pe 
asfalt, program prezentat de for
mații premiate in cadrul concur
surilor „Ctntarea României*, in
treceri pe triciclete, „colțul vol
nicului* etc.) și in bazinele de 
50 m și 25 m (concursuri de înot, 
„parada costumelor vesele”, pes
cuit subacvatic, ștafeta oamenilor 
amfibie, lupte pe saltele pneuma
tice. demonstrații de polo, 
intre „rechini și „delfini”, 
monstrațil de Înot executate 
sportivi de performanță).

joc
Ce
de

Prin forțe proprii, la Cimpina

DE LA UN TEREN VIRAN, LA O ARENA
INTERNAȚIONALA DE MOTOCROS!

Cu ani in urmă, la periferia 
nordică a orașului Cimpina a 
existat o mare suprafață deni
velată, fără destinație. Astăzi, 
aici se desfășoară cele mai im
portante concursuri de moto- 
cros și abia poți cuprinde eu 
ochii amenajările tehnice, care 
au schimbat înfățișarea Dealu
lui Mușcel, de la marginea a- 
mintitei urbe. Iată, intr-o suc
cintă prezentare, inventarul 
„arenei de motocros* : un tra
seu lung de aproape 2 km, cu 
„cocoașe* și trambuline natu-

rale și artificiale, marcat de 
numeroase jaloane ; start me
canic ; cabină pentru oficiali ; 
turn de cronometraj ; parc de 
mașini pentru 8 echipaje ; sta
ție de radioamplificare ; o mică 
tribună pentru spectatori și 
drumuri de acces. Baza de 
motocros. distinsă și prin co
loritul ei (vopsită în albastru, 
alb și negru, după prevede
rile regulamentare), reprezintă 
oglinda hărniciei gospodarilor 
cîmpineni.

Fără îndoială, realizările ci

ABMINISIHAJiA 01 SIAI 1010-PRONOSPOBI IMURMEAZĂ lor la concursul PRONOSPORT 
de mâine, duminică 2 iunie.

• ASTAZI este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
tragerea LOTO 2 de mâine, du
minică 2 iunie, care se va des
fășura In București, tn sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2, cu 
Începere de la ana 16.

Tragerea LOTO 2 de mîine — 
singura d in această lună — o- 
feră noi posibilități portiici'panți- 
lor de a intra in posesia unor 
importante câștiguri, Începând cu 
autoturismele „DACIA 1303“, pre
cum și a unor mari sume de 
bani de valoare fixă și variabilă. 
Partăciipați cu cit mai multe bi
lete la singura tragere LOTO i 
din această lună !

• Așa cum ați fost informați, 
ne găsim in perioada vînzării 
biletelor la tragerea „MARILOR 
CIȘTTGURl” PRONOEXPIțES, ca
re se va desfășura miercuri 5 
iunie. In cadrul celor 3 extra
geri, în două faze, cu un total 
de 16 numere, partidlpantii la a- 
ceastă tragere au posibiiătăti 
sporite de a obține cîștiguri în 
autoturisme „DACIA 1300“ la 
ambele faze, importante sume de 
bani, precum și excursii în R.P, 
Bulgaria. Procurațl-vă din timp 
bietele cu numerele preferate 
de dv. !
• TOT ASTAZI este ULTIMA 

ZI și pentru depunerea buletine-

CtȘTIGUBILE TRAGERII „LO
TO 2“ DIN 26 MAI : Cat. 1 : 4 
variante 25% a 21.776 tei ; cat. 2: 
3 variante 100% a 15.837 lei și 10 
variante 25% a 3.959 lei ; eat. 3 : 
M a 4.148 lei ; cat. 4 : 96,75 a 
910 lei ; cat 5 : 294,25 a 200 ' 
cat. 6 : 2.274,50 a 100 lei.

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 31 
1985: Extragerea I : 
19 79 35 63 17 8 
Il-a : 77 1 12 57 88 85 51 80 11.

FOND 
GURI : 1.182.705 lei, 
356.691 lei, report la categoria 1.

lei ;

LAMAI
53 21 30 

extragerea a

TOTAL DE CÎȘTI- 
din care

tale au presupus stăruință, 
gust și mijloace adecvate pen
tru transpunerea ideilor în fap
te. Cine sint realizatorii ? „In 
primul rină, iubitorii sportului 
din întreprinderea noastră, 
ne-a explicat C. Petrovîci, di
rectorul adjunct al I.R.M.G.B. 
Poiana Cimpina, oameni de 
inițiativă care au identificat șt 
valorificat resursele interne. 
In al doilea rind, e normal 
si-i amintesc și pe alți prie
teni ai sportului din întreprin
derile orașului, adevirați me
seriași care au muncit cu pa
siune in grele lor de răgaz la 
confecționarea diverselor insta
lații".

Acum, ambiția asociației 
sportive Poiana Cîmpina (pre
ședinte — ing. V. Niculescu) 
și a secției sale de moto (pre
ședinte — ing. D. Dumitrescu, 
antrenor — Șt. Chițu, maestru 
al sportului) este de a mări 
gradul de competitivitate al 
traseului, in vederea organi
zării competiției „Cupa Priete
nia", din iulie a.c., aceasta în- 
semnînd modificări ale „circui
tului" de natură să împleteas
că elementele de duritate cu 
viteza și îndemînarea. Să mai 
notăm că vor mai fi amena
jate și niște podețe, se va as-, 
falta spațiul destinat parcului 
de mașini și se Va monta un 
bazin de apă pentru dușuri, 
astfel incit baza de pe Dealul 
Mușcelului să întrunească a- 
tributele unei arene internațio
nale de motocros.

Troian IOANIȚESCU
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După calificarea voleiba

JOCUL ECHIPEI NOAS
este de părere antrenorul fed

S-au întors în țară voleiba
liștii români care, la Viena, 
au obținut calificarea in tur
neul final al campionatului eu
ropean, ce se va desfășura Ia 
toamnă, în Olanda. Un succes 
despre care am cerut amănunte 
antrenorului federal V. Pavel, 
conducătorul delegației. • Cum 
a fost turneul ? • Puternic. 
Toate echipele au inceput să 
Joace bine. Grecia — în fața 
căreia am pierdut (1—3) —
și-a făcut o echipă de temut 
in Europa. Austria a jucat trei 
meciuri 
urmă a 
fost un 
incomod 
dirzenia 
să vă spun că, după 3 zile de 
întreceri, erau Ia egalitate de 
puncte 4 echipe. • Cum a fost 
meciul decisiv cu R. F. Ger-

foarte bine, dar pe 
căzut fizic. Israelul a 
partener deosebit de 
pentru toți. Despre 
turneului este destul

mania, ci: 
De-a drep 
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siv, al eii 
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minute, ti 
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0 NOUA AFIRM
A VOLEIULUI FEMININ

Clnd am trecut prin Iași, cu 
diva timp 4n urmi, m-a is
pitit gtndtil unui scurt popas 
la cea care a fost cindva 
„campioana marii iubiri" în 
„dulcele tirg", echipa de vo
lei Penicilina, șl care bătea 
din nou, discret, la poarta ini
milor moldovene. De pe prima 
scenă voleibalistici căzuse tn 
anonimatul „B"-ulul, fusese de 
mulți uitată, iar acum 
gătea să-și redobtn- 
dească locul pier
dut. Călăuzită de 
același neobosit ghid 
care i-a fost și ti 
este antrenorul Nicu 
Roibescu, înconjurată
mină de fideli, increzăiori 
Incd tn steaua ei.

Am regăsit-o, înnoită tn 
multe privințe, tn febra pre
gătirilor pentru asaltul elitei. 
Cu o bază trainici pe care se 
plănuia refacerea piramidei, 
cu o sală nouă numai și nu
mai a uoleiulul, care se vrea 
de-acum un adevărat atelier 
pentru lansarea de „stele", cu 
șapte grupe de fetițe insem- 
ntnd un viitor mai sigur pen
tru echipa port-fanion... Cu 
Aurica Ichim, pared simbol al 
anilor de glorie, încă alături 
de mai tinerele ei colege.

Antrenorul echipei, pasionat 
și iscusit tehnician, om de 
mare ambiție și adept al mun
cii fără rabaturi, ne mărturi
sea înaintea barajului pentru 
promovare in „A" că din e- 
chipa cu care a retrogradat

anul trecut 
plecat trei 
Bordei, K< 
Moldoveana 
nu i-a ver 
vrut tare 
de prin di 
Iară gata 
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serioasă șl 
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Voicu, Nagy, Popescu — Po
litehnica. Au condus cu gre
șeli E. Javorschi și Al. Boier, 
ambii din Timișoara.

GAZPROLETER NAFTA 
ZRENJANIN - TURCIA 30— 
28 (15—14). O surpriză plăcută 
echipa Turciei, care a făcut în 
ultimul timp un progres re
marcabil. Deși a pierdut parti
da, ea s-a dovedit în multe 
momente la înălțimea valorii 
adversarei sale din acest meci, 
echipa din Zrenjanin care a

I
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PROGRAMUL DE AZI 
Șl DE MIINE

AZI, ora 16,30: Politehni
ca Timișoara — Turcia; ora 
18,15: Sel. Divizionară — 
Proleter Zrenjanin.

MÎINE, ora 10: Politehni
ca Timișoara — Proleter 
Zrenjanin; ora 11,15 : 
șoara — București 
boys); ora 11,45: Sel. 
zionară — Turcia.

Timi- 
(olds- 
Divi-

oinea, 
Fian- 

F31- 
uff 2,

disputat anul acesta 
la „Cupei I.H.F.** cu 
poroje. Cu o apărare 
cu un atac combinativ, 
teză, reprezentativa Turciei 
pus multe 
iugoslave, al cărei lider valo
ric este cunoscutul internațio
nal Rînici. Cele 58 de goluri 
ale meciului au fost marcate 
de: Rînici 
Drajici 3, 
3, Vukojc
12, Serciuc 
2, Turnan
Bun arbitrajul cuplului I. Ni- 
colae (Ploiești) și T. Schiopu 
(Timișoara).

semifina- 
S.I.I. Za- 
avansată, 

ta vi- 
a 

probleme echipei

12, Obradoviei 7, 
Alcksici 3, Jivovici 
2 — Proletar; Ural
8, Secatin 3, Fetbi 

2, Metin — Turcia.
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îndreptăm atenția. Apărarea in 
linia a II-a, mai ales. • Ceva 
despre lot... • Am fost han
dicapați de lipsa a doi jucă
tori cu multă experiență — 
Gîrleanu și Maeavei (indispo
nibili) —, dar ceilalți au mun
cit eu multă ambiție pentru 
calificare. Cei mai vechi : 
Căta-Chițiga, Ionescu, Mina, 
Vrincuț, Enescu, Stoian, ea și 
cei tineri : Dascălu, Constantin, 
Pop, Pascu, Pentelescu, Pralea. 
Cei mai buni : Mina, Stoian, 
Dascălu — între cei 3 premiați 
drept eei mai buni jucători ai 
turneului, Constantin — bun, 
permanent in formație — Io
nescu. • Ce echipe vor fi în 
turneul final din Olanda 7 
• România, Grecia, Franța, 
Suedia, Spania, Iugoslavia, 
U.R.S.S., Italia, Polonia, Ceho
slovacia, Bulgaria și Olanda — 
ca țară organizatoare.

Modesto FERRARINl
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CURSURI DE INIȚIERE 
IN ÎNOT

Clubul Dinamo din Bucu
rești organizează, tei bazinul 
din incinta parcului său spor
tiv, cursuri <te talțlere tei 
tact. Aceste cursuri vor avea 
loc in perioada S Junta — M 
august, zilnic totre orele 11,38 
— 14,30. Seriile vor C urmă
toarele : 5—15 iunie, 17—» iu
nie, 1—13 iulie, 15—27 iulta, 2S 
talie — 10 august, is—2C au-
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CAMPIONATUL DE

Începi nd 
da startul 
blican de 
nlori), Div. „ , _ . T___
du-se cont de criteriile valorice 
șl geografice, au fost stabilite 
următoarele grupe : Div. „A", 
seria I : Steaua, Prahova Ploiești, 
S.C. Muscel și B.C. Brăila ; sc
ria a II-a : Dtaamo București, 
Metalul București, Farul, B.C.

de la 15 iunie se va 
in campionatul repu- 
box pe echipe (se- 
„A" șl „B". Ținta-

Și eșalonul secund a intrat în 
„linia dreaptă" a finalului de 
Campionat. Mai stnt de disputat 
6 etape și „zarurile" par a fi 
fost aruncate in fruntea celor 
trei serii. Cu excepția seriei I, 
unde, teoretic, s-ar mai putea 
intimpia ceva, deși Petrolul s-a 
distanțat la 4 puncte față de ri
vala ei, Dunărea CJS.U, Galați, 
in celelalte două serii Dinamo 
Victoria și „U“ Cluj-Napoca se 
pot considera ca și promovate in 
Divizia „A", ele conducînd deta
șat, cu 7 și, respectiv, S puncte.

Așadar, etapa de miine, a »-a 
suscită interes numai prin pris
ma luptei pentru evitarea retro
gradării, acolo unde stat anga
jate foarte multe echipe. Iată 
de ce, pe fondul unor meciur. 
decisive, așa cum se anunță mul
te dintre ele, așteptăm • luptă 
sportivă corectă, intr-un spirit 
de total fair-play. Toate echipe
le trebuie să-ți apere șansele, să 
lupte pentru victorie numai eu

mijloace corecte, așa cum spe
răm să fie și prestațiile arbitrilor;

Să trecem in „revistă14. cele 
mai importante jocuri ale „run
dei" de miine. în seria I atrag 
atenția partidele Metalul Manga
lia — Chimia Fălticeni, Unirea 
Dinamo Focșani — Ceahlăul P. 
Neamț (chiar dacă prima echipă 
este, practic, retrogradată), Par
tizanul Bacău — C.F.R. Pașcani, 
precum și meciul de la Galați, 
dintre două foste divizionare ,,A“. 
Dunărea C.S.U. și F.C. Constan
ța. în seria a n-a se desprind 
Întâlnirile Unirea Alexandria — 
Șoimii I.P.A. Sibiu. I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe — Flacăra Automeca- 
nica Moreni și partida 
pitală. ckntre Progresul 
și Metalul. în sfirșit, 
a m-a sint destule 
„tari". Lată-le : Mureșul 
rări Deva
da, Unirea Alba Iulia 
Reșița, F.CJtf. U.T.A. 
Reghin și Metalurgistul Cu gir 
Olimpia Satu Mare.

din Ca
vul can 

ta seria 
meciuri 
Explo- 

Sticla Ârieșul Tur- 
Gloria 

Avintul

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MlINE
(Arad), I.P. Aluminiu Slatina — 
Minerul Motru : L. Voroș (Reși
ța), C.S. Ttrgoviște — Carpați 
Mteșa : Gh, Simeso (Hunedoara).

SEuia a Hl-a : Aurul Brad — 
„U" Cluj-Napoca : M. Nieulescu 
(București), Mureșul Explorări 
Deva — Sticla Ariesul — 
G. Ionescu (București). Unirea 
Alba Iulia — Gloria Reșița : N. 
Voinea (București), CJS.M. Reși
ța — Minerul Cavnic : L. Frunză 
(Stata), F.CM. U.T.A. — Avân
tul Reghin : M. Ionescu (Tlrgo- 
vWte), Armătura Zalău — Glo
ria Bistrița : Ș. Necșulescu (Tîr- 
povtate). Metalurgistul Cugir — 
Olimpia Satu Mare : V. ntorov 
(Drobeta Tr. Severin), Industria 
«irmei C. Turzil — CJ.R. Timi
șoara : AL Comănescn (Bacău). 
Mtaerul Lupeni — Strungul A- 
zad : M. Dragu (Galați).

Turda :

CU INIMA

ȘTIRI • ȘTIRI

BOX PE ECHIPE
Galați. Divizia „B", seria I : 
C.-S.M. Drobeta Tr. Severin, Glo
ria Tg. Jiu, Metalul Bocșa, Con
structorul Cradova ; seria — 
Met. Chimia Rm. Vllcea, 
Pitești, A.S.A. Buzău, 
Craiova ; seria 111-a : 
duj-Napooa. C.S.M. Sibiu.
Oradea, Rapid Bucurași ; scria 
IV-a : C.S.M. Borzeștl, Voința 
Măcin, Unirea Focșani, Nicotină 
Iași.

□-a : 
Dacia 
CJT.R. 
A.S.A. 
Crișul

START ÎN „CUPA F.R.M." LA MOTOCROS
După o scurtă întrerupere 

cauzată de participarea alergă
torilor noștri fruntași la citeva 
concursuri internaționale, acti
vitatea competițională internă 
de motocros se reia cu prima 
etapă a „Cupei F.R.M.", care 
va avea loc miine pe traseul 
de la Brașov. în organizarea 
clubului Steagul roșu din lo
calitate.

în program figurează curse 
pentru seniori, tineret și juni
ori. Și-au anunțat participa
rea sportivi de toate catego
riile din Tg. Mures. Ploiești. 
Buzău, Cîmpina, Zămesti. Cîm- 
pulung-Muscel, Moreni. Bucu
rești și alte centre moto. Pri
mul start se va da la ora 9,30. 
Ca arbitru principal a fost de
legat Dan Flore», din Bucu
rești.

Ne apropiem de sfîrșitul cam
pionatului și începem să ne în
trebăm : ce a adus el fotbalului 
nostru 7 O întrebare importantă 
pe care trebuie să ne-o punem ar 
fi și aceea privind forțele noi, 
privind grupul jucătorilor apăruți 
pe prima scenă. Sigur că în pri
vința reușitelor acestora trebuie 
să mal lăsăm timpul să vorbeas
că. Sentințele pripite au fbst, de 
regulă, contrazise în fotbal. Ceea 
ce putem face acum ar fi să vor
bim. totuși, despre acele cluburi 
care s-au preocupat să promo
veze fotbaliști din eșaloanele in- ; 
fecioare sau din propriile pepi
niere. Unele au făcut-o din ne
cesitate urgentă, provocată de 
subțierea cantitativă a loturilor, 
altele au început sau au conti
nuat o politică (lăudabilă) în a- 
ceastă privință. înainte de a În
cerca citeva constatări in direcția 
amintită, să subliniem insă că — 
așa cum s-a mal arătat ta nume
roase rinduri în coloanele ziaru
lui nostru — activitatea de an
samblu a cluburilor divizionare 
„A" prezintă tacă numeroase la
cune în ceea ce privește acțiunea 
(deloc ușoară) a alcătuirii loturi
lor lor. Rezervîndu-ne dreptul 
de a mai reveni, mal cu seamă 
în săptăminile de pauză compe- 
tițîonală dintre edițiile campio
natului, asupra acestui subiect, 
să ne mărginim acum să amintim 
doar despre o nesatisfăcătoare 
practică a transferărilor care nu 
duc, cum ar trebui, Ia o forti
ficare a tuturor divizionarelor 
„A", ei, de regulă, la creșterea 
potențialului unei sau unor echi
pe in detrimentul altora. Însăși 
distanța (prea mare) creată intre 
plutonul fruntaș al clasamentu
lui și restul competitoarelor re
prezintă o clară dovadă a necesi
tății PERFECȚIONĂRII OPERA
ȚIUNILOR DE TRANSFERARE. 
Dar. cum menționam, pentru un 
mal larg studiu in această direc
ție, va fi și timp și se vor ivi și 
ocazii In vacanță fotbalistică.

Acum, să vedem ce noutăți a 
adus prunei scene ediția care 
este pe punctul să se încheie. Să 
notăm mai tatii cluburile care 
au efectuat oele mal numeroase 
promovări : F.C. ARGEȘ (Tănase, 
Bobaru, Bănuț», Pirvu, Pană, 
Tigan, Moromote), f.C. OLT

SI FAPTAa
de-a lungul a mii și mii de 
ore de muncă anonimă, nes- 
pectaculoasă, dar fără de 
care fotbalul nu poate exista. 
Așa și-au gândit el munca.

spre sala

in timpii,

AZI Șl MlINE,
• ASTAZI, stadionul Ciu

lești va găzdui un atractiv 
spectacol sportiv și artistic. Mai 
tatii, de la ora 17,30, va avea 
loc un meci de old-boys cu 
participarea foștilor jucători ai 
echipelor bucureșțene Rapid și 
Steaua. în continuare, se va 
disputa o partidă de fotbal fe
minin, intre echipele Felix și

A

Nr. 5
Din

ft 
ft 
ft
ft

IN CIULEȘTI
Carmen, după care cunoscuți 
fi aprecia ți actori ai Teatrului 
„Constantin Tănase" vor pre
zenta spectacolul „Hai Rapid !“

• MlINE, pe același stadion 
din Giulești, de la ora 11, di
vizionarele „A- Rapid și F.C. 
Olt se vor intilni intr-un joc 
amical.

apărut
(mai) 1985

cuprins
Dana Nuțu, 
interzonal 
„Bronz" românesc la C.M. de 
Festivalul Hercules '85 
Turneul nostru internațional — 
tiție a tinereții
Margareta Mureșan, prezență remarcată 
in open-ul de la Hyeres
Elita șahului, la Lugano și Metz

(Cervenschî. Mihaiy, A, Geor
gescu, Tănase, Pena), RAPID 
(Toader, Băjan, Bacoș, Marinescu, 
Goanță. Damaschln II, Giulescu), 
F.C.M. BRAȘOV (POlgar, Santo, 
Moșoman, FI. Vaslle, Hirsean, 
Cadar), GLORIA BUZĂU țComă- 
nescu, Năstase, Stanciu, Balaur), 
A.S.A. TG. MUREȘ (V. Martori, 
L. Popa, Smoleac, Blaga), POLI
TEHNICA TIMIȘOARA (Leu, lo- 
nuț, Bozeșan II, Deac), DINAMO 
(Frîncu, Ivan, S. Răducanu), 
F.C. BIHOR (Dîrjan, Bucleo, S1- 
muț). N-am înregistrat, pînă a- 
cum, o „ascensiune-fulgar" din 
grupul noilor țucători, majorita
tea fiind tineri sau foarte tineri. 
Ar trebui să vorbim (totuși) des
pre impunerea lui Bucico și Mo
șoman, ta reprezentativa de ti
neret, despre selecționarea altul 
grup de „speranțe" în grupul 
lărgit al viitoarei selecționate 
olimpice (Ivan, Bobaru, Tănase 
— F.C. Olt, Pena, Toader), alții 
fiind componențl ai loturilor de 
juniori (Leu, Henzel, Badea, Ca
dar). O primă analiză a ^„com
partimentului debutanți" demon
strează că numărul celor promo
vați este destul de mare. Valoa
rea noilor intrațl rămtae insă la 
o cotă nesemnificativă. Să spe
răm că noii sosiți, unii jucând 
foarte puțin in prima divizie, 
„nu și-au da. drumul", cum se 
spune, că vor arăta mai mult, 
vor justifica intrarea in primul 
campionat al țării prin evoluții 
cu adevărat de excepție. Sigur 
că, pentru fotbalul nostru, apari
ția ta fiecare promoție a unor 
talente de excepție — ca Bălăci 
sau Hagl — ar fi benefică. Dar 
și ascensiunea unui grup de fot
baliști de primă valoare, grup 
care, prin masivitatea Iul, să dea 
tonul unei noi calități în cam
pionat, ar fi de mare utilitate, 
ar asigura o primenire a lotu
rilor reprezentative. Să așteptăm, 
prin urmare, această „explozie" 
calitativă în noul sezon competi- 
țional. Mal ales că suita de pre
zențe a diverselor noastre repre
zentative (tineret, speranțe olim
pice. juniori) ta competițiile in
ternaționale poate oferi frumoase 
ocazii de afirmare celor selecțio
nați, de pe acum, in diverse lo
turi.

Eftimie IONESCU

S-AU. . . . . IIAZBUAIAT**!
• Un foarte scurt „rezumat" al 

meciului dintre divizionarele „C" 
Soda Ocna Mureș și Mecanica 
Alba Iulia. înaintea Începerii par
tidei, luliu Martin, delegatul gaz
delor, le-a cerut arbitrilor să 
„meargă" măcar 20 ia sută (71?) 
cu echipa locală, căci așa ar fi. 
a susținut el, „tradiția" < 7 ! 7). 
Apoi, pe teren și la cabine, s-au 
petrecut multe „năzdrăvănii", 
care au dus la eliminarea a doi 
jucători de la Soda Ocna Mureș, 
precum și la reținerea carnetului, 
după meci, a tacă unul jucător 
ai gazdelor.

In final, fiindcă oaspeții câști
gaseră ou 2—1 („ceea ce nu e 
voie 1"), arbitrul de centru a 
zăbovit minute bune la cabină 
pentru a putea număra banii 
pentru barem... monede de cite 1 
leu, asta ca răzbunare. Acestea 
stat faptele reieșite din ședința 
Comisiei de disciplină, care i-a 
interzis lui Martin să mai repre
zinte echipa pină la sfîrșitul 
campionatului, suspendtadu-1, tot
odată, pe Sipoș pe 3 etape, iar 
pe Gherman și Lucăleț pe cite 
o etapă.
• „Pe „ordinea de zi" a ședin- 

țeSor Comisiei de disciplină, in 
afară de abaterile unor fotbaliști, 
mal figurează, cîteodată, acte 
condamnabile comise de specta
tori, oameni de ordine (unii, de 
fapt, de dezordine 1) șl chiar de 
cite un antrenor care nu-și poa
te stâpîni nervii.

Nu era de conceput tasă că și 
un conducător de club ar putea 
apare ta această postură peni
bilă. S-a Ivit totuși, pină la 
urmă, și un asfeU de exemplu 
nedorit. Dan Ologeanu, vicepre
ședintele lui F.C.M. U.T.A., l-a 
luat la înjurături, l-a bruscat și 
l-a scos afară din stadion pe 
Pavel Epure, vicepreședinte la 
C.S.M. Reșița. Ca o primă con
secință. Comisia de disciplină i-a 
interzis lui Dan Ologeanu să mai 
reprezinte clubul. în relațiile ofi
ciate, pină la sfârșitul campiona
tului. Dar poate că și U.T.A. va 
lua atitudine...

Jock BERARIU

REVISTA 
ROMANA 

DE

calificata pentru turneul
•

cadete ••
compe- •

Dialcgu! nostru cu cit lorii 
Șah-magazin 
Partide prin corespondență 
Concursuri de compoziție țahistă 
Cum evitati marile... ratări

„REVISTA ROMÂNA DE SAH" SE GĂSESTE 
LA CHIOȘCURILE DE DIFUZARE A PRESEI SI 
OFICIILE P.T.T.R.



Ieri, la Kiev, in Campionatul european de rugby Campionatele europene de box

...Șl TOTUȘI, DORU MARICESCU

® Echipa noastră a avut o CLASAMENTUL FINAL MEDALIE DE BRONZ
ocupind abia locul patru

telefon).
României

KIEV, 31 (prin 
Echipa de rugby a 
a ratat vineri pe stadionul Spar
tak. din capitala Ucrainei, șan
sa de a termina pe locul se
cund în actuăla ediție a Cam
pionatului european F.I.R.A., 
ea pierzînd net ultimul meci, 
cu reprezentativa U.R.S.S.. la 
scorul de 14—6 (8—3). Sigur, 
nu atît înfrîngerea în sine 
surprinde, cit mai ales manie
ra cu totul nesatisfăcătoare in 
care s-au prezentat ..tricolorii", 
ei comportindu-se extrem de 
slab. Se poate spune că e- 
chipa României a făcut cel 
mai slab ioc al ei din ultimul 
timp. Nici un atac De linia de 
treisferturi (abia in min. 78 a 
ajuns . un balon Ia centru. la 
Vărzaru !) ; șuturi anapoda 
și cind trebuia și cind nu ; gră
mada — care a avut destule 
baloane din margine — lipsită 
de vigoare nu a realizat nici o 
acțiune mai decisă, nici un ru- 
leu prin care să încerce să 
spargă defensiva echipei sovie
tice. Am remarcat în joc mul
te greșeli de transmisie și re
cepție. pierzindu-se astfel 
baloane bune, cu care. în con
diții 
taca.
fost 
chiv 
sub 
crat.
tat"
numeroase

Firește, 
suri, 
noastră 
reveni), 
să 
..XV 
care in ansamblul său a făcut 
un meci bun. meritînd victoria. 
Gazdele au jucat bine pe gră
madă. in special la ..moluri".

asemenea 
rapiditatea 
de trei-

neașteptat de 
noastre.

slabă a 
de ne-

film al 
de 

echilibrat, 
ușor, dar

un scurt 
primul sfert 
este

1. Franța 5 5 0 0
2. U.R.S.S. 5 3 0 2
3. Italia
4. România 5 3
5. Spania 5 1
6. Tunis 5 0

5 3 0 2 
0 2 
0 4 
0 5

l. MIRONOV —
m, lateral stingă
renul devine pe 
minutele se scurg 
necos și. practic. _  ___
poate juca normal.

Arbitrul francez Jean Claude 
Yche a condus formațiile :

1. p. de la 22 
: 14—6. _

măsură 
tot mai 
nu se

Te- 
ce 

alu- 
mai

normale. s-ar fi putut a- 
. .Mijlocul" echipei a 

total neinspirat Paras- 
prczentindu-se cu mult 

valoarea care l-a consa- 
iar Codoi. care a ..debu- 
ca ..uvertură", a ratat 

lovituri.
toate 

constatate 
(asupra 
nu 

apreciem 
lui Uniunii

aceste 
în 

cărora 
ne-au

lip- 
tabăra 

vom 
împiedicat 
progresele 
Sovietice.

impresionând de 
prin tehnica si 
atacurilor liniei 
sferturi. Dar. repetăm, victo
ria formației sovietice a 
fost mult facilitată de compor
tarea
selecționatei 
recunoscut.

Iată. acum, 
partidei. în 
oră meciul
Românii domină, 
ineficient...

Min. 16 : o margine favora
bilă nouă. Rădulescu i 
că cu balonul, provoacă 
..mol", transmite repede 
CODOI. care izbutește 
drop : 0—3. Min 25 : grămadă 
la centru, introduc sovieticii, 
balonul iese repede și GONIA- 
NÎI — intercalat — eseu : 
4—3, într-un moment în 
care defensiva noastră a fost 
inexistentă. Min. 36 : tușă la 2 
metri de butul nostru. L. Con
stantin face un ..voleu" la— 
TIHONOV, care se aruncă în 
eseu: 8—3. După pauză. în 
min. 54, SLIOUSAR, de la 25 
m. după o aglomerare, reușeș
te nn drop : 11—3. După 4 
minute. urmează o ploaie 
diluviană, care determină ar
bitrul să oprească partida pen
tru 20 de minute (!). La relua
re. firește, terenul a devenit 
un adevărat... patinoar. Este 
foarte greu de jucat si numai 
rugby nu se poate chema ceea 
ce a urmat Ai noștri atacă, 
însă, acum (abia acum !) cu 
decizia cunoscută, 
să schimbe soarta 
Iui. Dar e prea tîrziu... 
CODOI, în min. 60, 
singura 1- p. — după 
exasperante ratări — de_la 25 
m, central : 11—6. “
final e stabilit în min.

Dlea- 
un 
lui 
un

hotăriți 
meciu- 
Totusi. 

reușește 
multe si

Scorul
65 de

U.RJS.S. : GONIANÎI — Zu- 
iev. Neceav. Siskov. I. MIRO
NOV — SLIOUSAR. Demidov 
— Kairulin. TIHONOV, Kuș- 
narev — PLOTNIKOV (min. 
65 Filimonov), Sokolov — 
Mukna. Kozmenho. MALE- 
KOV.

ROMANIA : Gh. Florea — 
Toader, Lungu. Vărzaru. Hol- 
ban — Codoi, Paraschiv — 
Murariu. St Constantin (min. 
69 Dumitraș). Rădulescu — L. 
Constantin, Gh. Dumitru — 
Leonte. Munteanu. Bucan.

Geo RAEȚCHI

START IN II

Astăzi după-amiază, in capi
tala Norvegiei, începe cea de-a 
XVI-a ediție a Campionatelor 
europene masculine de gimnas
tică, avîndu-i in întrecere, timp 
de două zile, pe cei mai buni 
sportivi ai continentului nostru. 
Printre ei se vor afla și gim- 
naști români, desemnați în ur
ma întrecerilor de verificare 
desfășurate la Ploiești și Re
șița : Emilian Nicula, Valentin 
Pin tea, Marius Gherman și 
Marian Rizan. Sportivii noștri 
s-au pregătit asiduu pentru a- 
ceastă competiție, și-au îmbu
nătățit programul de exerciții 
liber alese și au plecat la Oslo

BUDAPESTA, 31 (prin tele- 
fon). Vineri, în două „gale 
fierbinți", au avut loc. pe rin
gul de la Palatul sporturilor 
din Capitala Ungariei, semifi
nalele Campionatelor continen
tale de box.

Printre cei 48 de boxeri, s-a 
aflat — totuși 1 — și mijlociul 
Doru Maricescu. în 
cu accesul de 
al lui Maricescu 
a competiției, 
cititorilor cu o i 
pă cum se știe, 
sportivul nostru a fost învins 
la puncte de Cristophe Tiozzo 
(Franța). Dacă, aici, la C.E.. 
s-a renunțat la acel „juriu", 
care corecta eventualele greșeli 
ale „judecătorilor", nu s-a re
nunțat. firesc, si la controlul 
antidoping. După meciul cu 
Maricescu, lui Tiozzo i s-au 
luat probe pentru analiză. Joi 
noaptea s-a anunțat că acestea 
au ieșit pozitive, astfel că 
francezul, conform regulilor 
A.I.B.A., a fost descalificat si 
eliminat din întrecere, locul lui 
fiind acordat lui Maricescu. O 
calificare nesperată, datorată, 
am putea spune, întâmplării, si 
care nu șterge impresia gene-

legătură 
ultim moment 
în această fază 
sîntem datori 
explicație. Du- 

:. în sferturi.

rală lăsată de comportarea 
bă a echipei noastre la 
în acest sens, vă oferim o 
tistică comparativă edificatoa
re. privind calificarea în semi
finale : 9 sportivi sovietici (din 
12), 8 bulgari (12), 7 unguri
(12), 6 din R.D.G. (10), 6 iu
goslavi (12), 4 ' ' -
2 polonezi (10). 
un reprezentant 
R.F.G., Irlanda, 
Si România. •

Boxerul nostru Doru Mari
cescu a evoluat în a doua gală 
a semifinalelor. în care l-a în- 
tîlnit pe campionul R.D. Ger
mane, Henri Maske, pierzînd 
la puncte (0—5). El a obținut, 
totuși, medalia de bronz.

ALTE REZULTATE
Muscă : Mannai (Italia) b.p. 

Kasey (Irlanda), Berg (R.D.G.) 
b.p. Ciulakov (Bulgaria) ; pană : 
Konovalov (Iugoslavia) b.p. Grom- 
roos (Finlanda), Hatcatrlan 
(U.R.S.S.) b.p. Novac (Polonia) ; 
ușoară : Bacskai (Ungaria) b.p. 
Puzovlci (Iugoslavia), Mehnert 
(R.D.G.) b.p. Ianovski (U.R.S.S.); 
mijlocie mică : Timm (R.D.G.) 
b.p. Hranek (Ungaria), Sagradian 
(U.R.S.S.) b.p. Takov '(Bulgaria); 
semigrea : Sanavasov (U.R.S.S.) 
b.p. Tadid (Iugoslavia) ;

Petre HENȚ

sla-C.E.
sta-

finlandezi (6), 
precum si cite 

din Anglia. 
Italia Olanda

EUROPENELE" MASCULINE DE GIMNASTICĂ
cu dorința de a evolua cit mai 
bine, de a înregistra rezultate 
meritorii. Antrenorii Dan Gre- 
cu și Vasile Coșariu sînt opti
miști și speră în rezultate 
bune.

Participanții la campionatele 
europene masculine — aproxi
mativ 60 de sportivi — au fost 
împărțiți în 6 grupe, pe cele 
6 aparate, primele evoluții fiind 
programate la ora 15,15 (ora 
Bucureștiului), Unul din gim- 
naștii noștri va începe la inele, 
pe poziția a doua, iar ceilalți 
doi vor debuta Ia sărituri, pe 
pozițiile a doua și a șasea.

La finele concursului de sîm- 
bătă va fi cunoscut campio
nul european absolut, iar cei 
mai bine situați în fiecare pro
bă vor participa la finalele pe 
aparate, programate duminică 
după-amiază.

Șansele cele mai mari pentru 
victorie sînt acordate multiplu
lui campion mondial și euro
pean, gimnastul sovietic Dmitri 
Bilozercev. Vor mai fi prezenți 
în concurs, printre alții, Vla
dimir Artiomov, Iuri Balaba
nov, Aleksandr Tumilovici 
(U.R.S.S.), Gyorgyi Guezogy 
(Ungaria) și alți maeștri ai 
gimnasticii masculine europene.

• Clasamentul final al „Cu
pei Mării Baltice", turneu fe
minin de baschet disputat în 
Polonia, la Gdansk: 1. U.R.S.S..
2. Ungaria. 3. R.P. Chineză, 4. 
Iugoslavia. 5. S.U.A.. 6. Sue
dia. 7. Cehoslovacia. 8. Româ
nia. 9. Polonia I. 10. Polonia II. 
Rezultatele echipei române : în 
serii : 60—61 cu Iugoslavia,
67—72 cu S.U.A. ; în grupa T— 
10 : 78—75 cu Polonia I. 81— 
78 cu Polonia II. 74—92 cu 
Cehoslovacia.

C.M. DE POPICE
(Urmare din pag. 1)

• Un frumos succes a ob
ținut maestrul F.I.D.E. Iuliu 
Armaș la recent încheiatul tur
neu internațional de șah de la 
Tatabanya (Ungaria). Șahistul 
român s-a clasat pe primul loc. 
cu 8,5 p din 12 posibile. Cu 
același punctaj, dar cu un co
eficient Sonnebom inferior, a 
încheiat si olandezul J. van 
Mii. Au urmat tn clasament : 
I. Hausner si A. Lane (ambii 
Cehoslovacia) — 8 șl. respec
tiv, T.5 p. L. Kosa (Ungaria) 
7 p etc. Au participat șahiști 
din șase țări.

TURNEUL DE TENIS
DE LA ROLAND GARROS

Cea de a 4-a zi a „Interna
ționalelor” de tenis ale Franței, 
care au loo la Roland Garros, 
a fost dominată de ultimele 
jocuri din turul n al turneelor 
de simplu. Citeva rezultate : 
Cesnokov (U.R.S.S.) — Teltscher
5— 7, 7—5, 6—3, 6—4 (1), Jarryd —
Higueras 6—J, 6—4, 6—1, Can-
cellottl — Saad 6—4, 6—4, 6—3, 
Kricksteln — Villas 6—4, 3—6,
6— 1, 6—3, Benhabllles — Lloyd
6—3, 6—2, 7—6, Lendl — Gu-
narsson 7—6, 6—3, 6—2 ; temei : 
Spence — Vlllgran 6—0. 6—1. 
Kohde-KUsch — M. Maleeva 6—4. 
6—3, Hanika — Mascarin 6—2, 
0—6, 6—3, Scheurer-Larsen —
K. Horvath 6—1, 4—6, 6—1.

In turneele de dublu, la femi
nin, In primul tur : Holikova, 
Skronska — L. Romanov, Spence
6— 3, 6—1, K. Horvath, V. Ruzlci
— A. Gulley. Sasak 7—5 6—1 •
la masculin, In turul secund : 
Iile Năstase (încă nerefăeut). 
Jose Luls Clerc — Gunttiardt. 
Kuharskl 3—6, 6—3, 6—2. Edberg, 
Jarryd — Schapers, Segărceanu
7— 6, 6—4.

TURUL CICLIST AL ITALIEI
Cea de a 13-a etapă a 

„Turului Italiei" (Maddalom — 
Frosinone 154 km) a fost ciști- 
gată la sprint. în fața unu 
pluton masiv (peste 30 de aler 
gători). de către Urs Freuler 
(Elveția) In 4.02:16. tn clasa
mentul general conduce fran 
cezul Hinault (care în aceas
tă etapă a căzut insă nu = 
accidentat) cu 64.19:26 urma- 
la 1:14 de Visentini (Italia' * 1 2 
la 2:01 de Moser 'Italia) .

în finala individuală, printre 
marii favoriti erau și spor
tivii români Marian Andrei 
și Ibolya Mathe. clasați pe 
locurile 1 și. respectiv. 2 după 
disputele pe echipe și perechi 
și astfel ei au intrat pe pistele 
de joc printre ultimii concu
rent!. Tinerii noștri popi
cari au evoluat bine, reușind 
și de această dată rezultate 
valoroase : Andrei 925 p. d. 
(din 200 lovituri mixte) și 
Mathe 438 p. d. (100 lovituri 
mixte). Cu aceste rezultate. 
Andrei a obținut medalia de 
argint, iar Ibolya Mathe pe 
cea de bronz.

Sportivii noștri au înche
iat cu succes această a doua 
ediție a C.M.. obtinînd un to
tal de 5 medalii (una de aur
— la echipe fete, două de ar
gint — perechi băieți și indi
vidual băieți și două de bronz
— echipe băieți si individual 
fete).

Clasamentele probei individuale, 
FETE : 1. Nadejda Dobesova
(Cehoslovacia) 1 404 p (la Indivi
dual 460), 2. Erika Kiss (Ungaria)
1 363 p (456), 3. Ibolya Mathe (Ro
mânia) 1 354 p (438), 4. Sabine Voss 
(R.F.G.) 1 321 o 5. Anita Wals
(R.F.G.) 1 305 p 6 Olivera Duslja 
(Iugoslavia) > 304 p. Celelalte 
sportive alr noastre au obținut 
următoarele rezultate : Mariana 
Borta 1 260 (416) Lenuța Cîmpian
1 262 (405). Aurica Bota 1 265 (427).
BĂIEȚI : 1. E. Gabelain (R.F.G.) 
8 812 p (041) 2. Marian Andrei
(România) 2 810 o (825), 3. C
Schwartz (R F.G? 2 776 p (934) 
4. M. Farkas IRomânia) 2 765 p 
(950). 5. F. Mulanicl (Iugoslavia:
2 765 6. M Kessler (R.F.G.)
2 753 p. I. Fekete tRomânia' 5 
avuț 2 744 n (892).

POLONIA Șl BELGIA, LA EGA
LITATE, LUPTĂ PENTRU CALI

FICARE
După victoria obținută de echi

pa Poloniei, la Tirana, In fața 
reprezentativei Albaniei (1—0), 
polonezii au acum prima șansă 
de a se califica pentru turneu! 
final al C.M. Selecționata polo
niei mai are de susținut un sin
gur meci, pe teren propriu (cu 
Belgia, la 11 septembrie).

De notat că formația de pe locul 
secund va susține meciurile de 
baraj (tur-retur) cu echipa O- 
landel, clasata pe poziția secundă 
în grupa a 5-a. Iată clasamentul 
grupei I : 1. Polonia 7 p (gola
veraj 10—6) ; 2. Belgia 7 p (7—3);
3. Albania 3 p (5—8) ; 4. Grecia 
3 P (4-9).
• După 6 etape, in campiona

tul Finlandei pe primele locuri 
se află J.K. Helsinki 10 p, Ilves 
Tampere, P.S. Turku cu cite 9 p. 
Rezultate : J.K. Helsinki — Haka 
Valkeakoskl 2—0, Uves — P.S. 
Kemi 0—0. P.V. Kokkola — Ku- 
usysl Lahti 0—5 I, P. s. Palloseura
— T.P. Oulu 4—1, P.S. Rovaniemi
— Palloveriț Koparit 2—0. 
Turku — P.T. Porrl 1—1.
• Azi, In preliminariile C.M. 

La Sofia : Bulgaria — Iugoslavia 
(gr. 4). de la ora 19 ; duminică, 
la Dublin : Irlanda — Elveția 
(gr. 6).
• La Odense, in meci de ve

rificare. Danemarca — Anderlecht 
3—1 (1—1).

P.S.

DUPĂ TRAGICELE 
DE

INCIDENTE 
PE STADIONUL DIN 

BRUXELLES

După tragicele incidente înre
gistrate pe stadionul „Heysel” din 
Bruxelles cu prilejul meciului de 
fotbal între echipele Juventus 
Torino șl F C. Liverpool, soldate 
cu moartea o 18 de persoane și 
rănirea a circa 400, primul 
ministru al Marii Britanii. Mar
garet Thatcher — care a admis 
că responsabilitatea pentru cele 
intîmplate 
englezi 
primilor 
Belgia 
regretul

Regina 
exprimat, la rîndul său, „ț —iz 
tristețe" în legătură cu incidentul, 
Președintelui Alessando 
al Italiei ?i regelui 
al Belgiei

După consultări cu 
britanic președintele 
engleze de fotbal, 
a anunțat că echipele 
nu vor mal participa la compe
tițiile continentale din sezonu' 
'HTtor.

revine suporterilor 
- a trimis telegrame 
miniștri din Italia și 
în care își exprimă 

pentru cele petrecute.
Elisabeta a Il-a a 

profunda

i Pertinl 
ESaudouir

premierul 
Federației 

John Smith, 
britanice

d ia ne
Jacques Georges, președintele 

U.E.F.A., a declarat că va cere 
acestui organism .să dea dovadă 
de cea mal mane fermitate pen
tru ca cele petrecute pe stadionul 
«Heysel» sâ nu se mai repete 
vreodată”.

La Roma, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Italiei, Bettlno 
Craxt, a condamnat energic 
actele de violență de la Bruxelles, 
tn care șl-au pierdut viața 31 
cetățeni italieni.

Guvernul belgian a anunțat că 
nu va mai permite echipelor 
brltanloe de fotbal să joace pe

NAI PRESUS
UNUI EFORT EPUIZANT,

MAI PRESUS DE ORICE COMPACT
Se cunosc datele finalei „Cupei campionilor europeni", 

jucate miercuri noaptea pe stadionul Heysel din Bruxelles. 
Se știe ce a fost — trist, revoltător — „in jurul meciului", 
se știe ce a fost la meci. Ne vom referi acum, aici, la 
un singur om la un singur fotbalist. Polonezul Zbygniew 
Boniek, jucător de 29 de ani, activind la formația torineză 
Juventus. Miercuri, pe stadionul Heysel, a jucat extra
ordinar (cu o uluitoare risipă de energie), neputind fi 
nicicum oprit de așii englezi fie că era vorba de Neal. 
Hansen, Nicol sau Beglin. Era de-a dreptul uluitoare 
progresia „om-minge Boniek" printre apărătorii britanici 
accelerările lui dezlănțuite exact in clipa cite unei alu
necări adverse disperate și tăioase. Practic. Boniek. vîrf 
de lance senzațional, a fost oprit miercuri noaptea numai 
prin faulturi ultima oară — decisivă — in careu, pe linia 
lui sau... in afara lui, cind arbitrul elvețian Dayna a 
acordat penaltyul hotăritor al finalei Dar asta e treaba 
lui Dayna...

Pe noi ne interesează — astăzi — treaba lui Boniek 
Imediat după finala de la Bruxelles, plecind grăbit de la 
onorurile —•------ -- -
avion cu 
tării lui 
zentativa

Deznodământul acestei a ..... 
puțin de 24 de ere după finala de la Bruxelles ! — îl cu
noașteți.

A învins Polonia
Cu 1—0.
Cine a inserts golul victoriei t
Boniek !
Ceea ce nu ar fi acceptat — probabil — nici un medic 

nici un antrenor Boniek a făcut pe propria răspundere 
din.. CEVA care este mai puternic decît orice contract 
decît orice oboseală urmare a unui efort epuizant Acel 
CEVA înseamnă inimă o inimă mare înseamnă o mare 
dragoste de tară înseamnă mare omenie!

Marius POPESCU

oficiale 
direcția 

Polonia, 
Albaniei 

din..

terenurile belgiene, examtnînd, 
in continuare, modalitățile de 
prevenire a repetării unei situa
ții similare.

Primarul Parisului, Jacques 
Chirac, a cerut autorităților com
petente să-i dea asigurări că 
vor lua toate măsurile necesare 
pentru asigurarea desfășurării în 
condiții de securitate a meciuri
lor din capitala Franței, in- 
terzicînd, tn caz contrar, organi
zarea la Paris a competițiilor 
cu participarea unor echipe din 
Marea Britanie.

La 2 iunie, Comisia Executivă 
a U.E.F.A. urmează să se întru
nească pentru a lua măsurile ce 
se impun în legătură cu inciden
tele de pe stadionul din capitala 
Belgiei.

(Agerpres)

Dl OBOSEALA

fotbalistul polonez s-a urcat intr-un 
De ce ? Pentru că acolo echipa 
meci foarte important eu repre-

Tirana 
juca un

doua partide jucată la mal
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