
Este o mare ptâcere și o deosebita onoare 
pentru mine de a fi aîes membru și președinte 

i de onoare al celui mai înalt forum al științei 
românești, care, de la înființarea sa, a repre- 

1 zentat un simbol al unității naționale, un fac
tor determinant al progresului general al 
României.

NICOLAE CEAUȘESCU
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ÎN CADRUL UNEI ADUNĂRI SOLEMNE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
l-AU FOST CONFERITE CALITĂȚILE DE MEMBRU TITULAR

Șl PREȘEDINTE DE ONOARE AL ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Tovarășului Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i-au fost conferite, joi, 11 ta
lie, în cadrul unei adunări so
lemne, calitățile de membru ti
tular și președinte de onoare 
al Academiei Republicii Socia
liste România, eveniment de 
excepțională însemnătate in via
ta științifică și culturală a na
țiunii,

Conferirea acestor înalte titluri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin hotărîrea unanimă și en
tuziastă a Adunării generale a 
Academiei, cinstește știința ro
mânească, sporește considera
bil prestigiul celui mai de sca
mă for științific și de cultură 
al tării, deschide o nouă și in - 
sufletitoare etapă in activitatea 
acestei importante instituții, 
moștenitoarea și continuatoarea 
valoroaselor tradiții ale spiritua
lității românești, care, in ulti
mele două decenii, s-a afirmat 
eu și mai multă strălucire, con
tribuind cu forțele sale creatoa
re la progresul multilateral al 
României socialiste.

Profund onorați de a avea 
ea membru titular și ca pre
ședinte de onoare al Academiei 
Republicii Socialiste România 
pe cel mai iubit și stimat fiu 
al națiunii noastre, oamenii de 
știință, întreaga intelectualitate 
a tării au reafirmat, și cu acest 
Important prilej, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adînca lor 
prețuire si recunoștință pentru 
preocuparea susținută de a pu
ne consecvent la baza întregii 
activități de construetie a noii 
orînduiri cele mai avansate cu
ceriri ale științei și tehnicii 
moderne, de a asigura, in acest 
scop, un puternic avint științei, 
culturii și invătămintului. pen
tru contribuția inestimabilă pe 
care o aduce la înnoirea și di
namizarea permanentă a gindi- 
rii și practicii revoluționare, ia 
îmbogățirea tezaurului socialis
mului științific, a patrimoniu
lui cunoașterii si creației isto
rice.

Aceste simțăminte de aleasă 
considerație au fost exprimate, 
direct și cald, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de miile de 
oameni ai muncii din cercetare, 
proiectare, invătămint, din alte 
domenii de activitate aflat! pe 
traseul care duce spre sediul 
Academiei. Cei prezenți au a- 
clamat Îndelung pe conducăto
rul partidului și statului ooslru.

Conferirea înaltelor titluri-eveniment de excepțională însemnătate 
in viața științifică și culturală a patriei noastre-reprezintă expresia 
profundei prețuiri și recunoștințe a oamenilor de știință, a întregului 
popor, față de măreața operă revoluționară, teoretică și practică a 
secretarului general al partidului, ctitorul României moderne, socialiste
scandind cu înflăcărare numele 
atit de scumpe întregii națiuni: 
„Ceaușescu — P.C.R. !**, 
„Ceaușescu și poporul!**, „Stima 
noastră și mindria, Ceaușescu 
— România!“.

Academia și slujitorii ei tră
iesc o zi memorabilă.

Pe frontispiciul clădirii se a- 
flă portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sub care este înscri
să vibranta urare : „Trăiască 
Partidul Comunist Român, in 
frunte eu secretarul său gene
ral!**.

Intrarea principală este stră
juită, in semn de sărbătoare, de 
drapelele partidului și statului.

Pe o mare pancartă se pot 
citi semnificativele euvtnte ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ce sintetizează telurile nobile și 

indestructibile pe care le slu
jesc, cu totală dăruire, oamenii 
de știință, împreună cu între
gul popor : „Progresul și In
dependenta națională, pacea și 
știința sint inseparabile!**.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întimpinati. la sosire, de 
membri ai Prezidiului Acade
miei, care l-au invitat in aula 
marelui tor știintifie. înde 
membrii și membrii corespon
denți ai Academiei, toti cei 
prezenți t-au primit eu multă 
dragoste, cu puternice aplauze.

.„Ora 10. începe adunarea so
lemnă a Academiei Republi dl 
Socialiste România.

împreună eu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in prezidiul adunării 
solemne iau loc tovarășa Elena

Ceaușescu, tovarășii Ion Ursu, 
Radu Voinea și Ion Anton.

Participă membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
secretari ai Comitetului Central 
al partidului, precum șl mme- 
roși invitați — rectori, cadre 
didactice universitare, conducă
tori ai unor institute centrale 
de cercetare științifică.

Cuvintul de deschidere este 
rostit de Radu Voinea. președin
tele Academiei Republicii So
cialiste România:

„Stimați tovarăși,
Sintem deosebit de onorați :* 

salutăm eu stimă, dragoste si 
respect prezenta la lucrările 
adunării solemne a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu secretar ge

neral al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România.

Avem, de asemenea, marea 
onoare să salutăm prezenta to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, membru 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R„ prim vice- 
prim-mlnistru al guvernului, 
președintele Consiliului Natio
nal pentru știință și Tehnolo
gie.

Salutăm, totodată, participarea 
la lucrările adunării solemne a 
celorlalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat care 
ne onorează cu prezenta lor.

Mult stimate și Iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

Ziua de astăzi este pentru 
instituția noastră. Academia 
Republicii Socialiste Românit, 
cel mai înalt for științific și 
cultural al tării, o mare sărbă
toare prilejuită de prezența 
dumneavoastră in mijlocul 
membrilor Academiei șl al unor 
oameni de știință, cercetători, 
cadre didactice din invățămin- 
tul superior, invitați Ia aduna
rea solemnă.

Permiteti-mi să vă raportez, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că, in ședința sa de 
ieri. Adunarea generală a Aca
demiei. exprimind gindurile și 
voința tuturor oamenilor de 
știință și cultură din patria 
noastră, v-a ales, intr-o impre
sionantă și emoționantă una
nimitate, în calitate de membra 
titular și de președinte de o- 
noare al Academiei Republicii 
Socialiste România.

Vă rugăm să considerați, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ei această 
alegere este expresia inaltcl a- 
precieri, a recunoștinței șl sti
mei deosebite pe care membrii 
Academiei, oamenii de știință, 
de cultură șl din invătămint. 
cu un euvint, întreaga intelec
tualitate a tării, alături de în
tregul nostru popor, vi le poar
tă pentru prodigioasa dumnea
voastră activitate desfășurată ca 
pilduitor spirit revoluționar șl 
profundă dragoste de tară șl 
de popor, care a făcut ca ulti
mele două decenii să se înscrie 
în Istoria tării drept cea nai 
luminoasă și înfloritoare pe
rioadă din multimilenara ei e- 
xiștență, pe care o numim eu 
mindrie Epoca Nicolae 
Ceaușescu.

(Continuare In oao a 4-a)

„Epoca NICOLAE CEAUȘESCU** — 

epoca celui mai impetuos avint 
al mișcării sportive românești

0. T. A. - UN REPREZENTANT
DE SEAMĂ AL SPORTULUI MUNCITORESC ARĂDEAN

tn cele două decenii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea 
al Partidului, cind cel mai iu
bit fiu al poporului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a fost 
ales secretar general al partida- 
lui, harta sportivă a Aradului ș!-a 
schimbat înfățișarea. Puternica 
dezvoltare industrială a orașu
lui de pe Mureș a avut, ca re
flex. dezvoltarea Impetuoasă a 
sportului. S-au realizat succese 

de prestigiu pentru mișcarea 
sportivă din România, la care 
duhurile muncitorești din ora
șul de pe Mureș șl-au adu» 
frumoasa lor contribuție.

Am poposit la unul dintre 
aceste cluburi, care în acești 
ani s-a distins prin obținerea 
de medalii olimpice. Cum se 
numește el 1 U.T.A. Nu este 
vorba însă de echipa care a 
jucaî cu celebre formații de

fotbal europene, d de o altă 
U.T.A., ramură desprinsă din 
vechiul trunchi al dubulul. 
Președintele ei, Ion Petrovan, 
poate fi mulțumit de rezulta
tele obținute In ultima vreme 
de sportivii săi. împreună cu 
dînsul și cu Vasile Păltineanu. 
vicepreședintele dubuluL am 
trecut In revistă succesele din 
ultimii ani, — --------------- *

— Avem doi campioni națio
nali la juniori, la ealae, a ținut 
să ne spună președintele. Pe 
Ion Stan și Valentin Stuparlu. 
Valeria Răcii5 a eiștlgat titlul 
de campioană olimpică In 1984 
adăugind medalia de aur la 
cea de bronz obținută la J.O. 
din 1980. Cu Veronica Cogeanu a 
eiștlgat proba de schif fond, In 
primăvară, devenind campioa
ne naționale. Aici. Ia Arad, a 
existat prima federație de ca
notaj din România. Pe baza- a- 
eestei tradiții îndelungate, ea 
armare a unui impuls puternic 
dai șl sportului In acești ani 
de aur al „EPOCII NICOLAE 
CEAUSESCU*, clubul nostra 
muncitoresc a eiștlgat șl lauri 
olimpici, și lauri ta campiona
tele mondiale de ealae-eanoe. șl 
lauri ta Campionatele europene, 
de la Lausanne, prin Valeria 
Răcilă.

împreună eu Vasile Pfiltinea- 
nu vizităm terenurile de tenta 
de pe malurile Mureșului. crea
te tn această glorioasă epocă. 
Ele constituie o frumoasă aur- 
să de venituri pentru cNh, 
i = De fapt tacă dta east 

1910. tenisul figurează intre 
sporturile arădene. ne spune 
vicepreședintele clubului. In ul
timele două decenii, ei a pro
gresat enorm, ea și tirul, ea 
șl sportul popicelor. Astfel. In 
1984, Sorin Babii a participat 
Ia probele de tir din eadrul 
J.O. In lotul olimpic de pers
pectivă la tir se află Dorina 
Guler șl Silvia Kaposztay. La 
popice, „U.T.A. cea tinără**, a 
obținui in anul 1984 locul I 1a 
campionatele naționale, prin 
Melania Beseny și Gabriela 
Pintea.

...Un popas la sediul celeilal
te U.TA. al cărei ani. de ta 
înființare, «-au numărat în luna 
trecută« 40. împreună cu Gh. 
Vaczl, fiul marelui fotbalist, 
am rememorat vremurile cind 
alei Jucau FarmatL frații Bă- 
eut PeteebovseM. ciad echipa 
de fotbal a Aradului dădea Ju
cători de bază ta echipa națio
nală. ea Flavius Donrfde. cere 
a |umI ăl pe Wembley. Acum, 
eehtpe ee află ta Dtvfria „W.



După festivitatea de deschidere, desfășurată ieri

ÎNCEP „INTERNAȚIONALELE" DE TIR ALE ROMÂNIEI 
Șl „MARELE PREMIU CARPAȚI" LA TALERE

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ BOfi.U PROGRAM
BE AniVITÂȚI SPORTIVE BE MASĂ

Ieri s-a desfășurat, la poligo
nul Tunari, festivitatea de des
chidere a celei mai importante 
competiții de tir găzduite anul 
acesta in tara noastră : Cam
pionatele Internationale pentru 
arme cu glonț (probe olimpice), 
ajunse ta a 32-a ediție. Conco
mitent. vor fi organizate între
cerile de talere (trap si sheet), 
dotate cu „Marele premiu Car- 
pați". ediția a 16-a. Probele o- 
ficiale încep astăzi.

întrecerile au deja un trecut

Moment festiv, ieri. pe platoul poligonului Tunari : deschiderea 
„Internaționalelor* de tir și a „Marelui premiu Carpați* la taleri 

Foto : Iorgu BĂNICĂ

EFORTURI LĂUDABILE PENTRU DEZVOLTAREA
BAZEI MATERIALE A SPORTULUI

Simpozionul național „Dacia- 
da", desfășurat sub egida Anu. 
lui Internațional al Tineretului, 
a Înscris și la a 3-a ediție in 
variata și interesanta sa tema
tică — problema bazei mate
riale. Dezbaterile din secțiu
nea a 6-a — „Activitatea în 
domeniul bazei materiale" au 
vizat, între altele, obiective ca: 
extinderea ariei amenajărilor 
cu instalații care să asigure 
dezvoltarea și continuitatea 
practicării sportului la nivelul 
unităților de bază ; realizarea 
unor aparate cu caracteristici 
superioare in obiectivizarea 
procesului de selecție și for
mare a viitorilor performeri ; 
reducerea costurilor specifice 
ele materialelor și echipamen
tului ; diminuarea importului 
de articole sportive.

Cele 33 de referate și co
municări, lucrări pe marginea 
cărora au luat cuvîntul nume
roși participanți, au relevat e- 
forturile stăruitoare ale unor 
oameni care au considerat că 
este de datoria lor să se impli
ce, într-o măsură mai mare. 
In găsirea soluțiilor -de natură 
să determine o permanentă 
creștere calitativă în acest do
meniu. Și pentru a vă face o 
Imagine clară asupra preocupă
rilor acestor pasionați ai spor
tului este suficient să redăm 
doar citeva dintre titlurile ex
puse in cadrul Simpozionului : 
„Conceperea unei baze spor
tive la Liceul industrial nr. 1 Traian 1OANIJESCU

impresionant, tn timp și fn rezul
tate, ele constituind puncte prin
cipale ale calendarelor com- 
petitionale ale multor țări cu 
tir avansat, mai cu seamă din 
Europa. Acesta este, de altfel, 
Si motivul pentru care si anul 
acesta trăgători de valoare din 
8 țări au tinut să fie prezenti 
pe standurile poligonului Tu
nari : Bulgaria. Cehoslovacia, 
Irak. Italia. Iugoslavia. Polo
nia. Ungaria si România. In to
tal s-au înscris tn competiție

Vaslui pentru activitatea di
dactică de educație fizică și 
spori de masă din cadrul Da- 
ciadei" — GH. ANDREA, pro
fesor la Liceul industrial nr. 1 
Vaslui ; „Preocuparea consilii
lor comunale pentru educație 
fizică și sport și a factorilor 
cu atribuții in mișcarea spor
tivă pentru amenajarea bazelor 
sportive in mediul rural. Expe
riența comunei Suseni" — FR. 
BARTHA, președintele COEFS 
Gheorgheni ; „Noi creații de 
aparatură tehnică destinată 
perfecționării pregătirii sporti
vilor de performanță și mare 
performanță" — R. PAVEN, 
profesor la Clubul sportiv șco
lar „Triumf București" ; „De- 
tentmetru" (aparat pentru mă
surarea detentei)" — M. NICU- 
LESCU. profesor la Clubul 
sportiv școlar „Viitorul" Pi
tești ; „Motrieometrul U 18", 
aparat electronic de măsuiă și 
control al normelor de control 
in sporturile ciclice — canotaj, 
caiac-canoe" — C, OBREJA, in
giner la IIRUC București (fi
liala Craiova) ; „Aparate de 
investigare a funcției motrice, 
realizate prin autodotare" — 
ing. dr. A. GAGEA și colec
tivul I.E.F.S. București .

Intr-o pauză, am stat de vor
bă cu ing. Gh. Vasilică, din 
Iași : „Ideea asimilării unor 
produse care se aduceau sau 
incă se aduc din străinătate, 
ne-a explicat interlocutorul, 
datează de la ediția trecută a 

aproape 200 de țintași. La „Ma
rele premiu Carpati" vor păși 
pe standurile de trap și de 
skeet. vînătovi din Ungaria, Ce
hoslovacia. Polonia si România. 
Pentru a evidenția valoarea u- 
nora dintre oaspeții noștri, să 
amintim doar că din delegația 
Poloniei fac parte trăgătorul de 
pistol Kwiatkowski și taleris- 
tul Nowakowski (prezenti. de
seori, pe podiumul europene
lor), că vor concura și alti tin- 
tași consacrati. ca italianca 
Catarina Buizza (campioană eu
ropeană Ia pușcă. în 1982'. ce
hoslovacii Ivana Putnova și 
Josef Zelenka. bulgarii Evgheni 
Marinov (pușcă liberă) și 
Gheorghi Stoianov (pistol). Din 
cele două echipe reprezentati
ve ale tării noastre fac parte, 
printre alții : Corneliu Ion. Sla- 
rinică Trușcă. Sorin Babii (pis
toale). Silvia Kaposzlay. Ana 
Ciobanu. Maria Macovei. Elena 
Taciuc (pistol standard), pușca
șii Florin Cristofor, Constantin 
Stan, Ion Joldea și Ilie Co- 
dreanu. Principalele obiective 
ale narticipantilor sînt. desigur, 
realizarea unor rezultate cit mai 
ridicate si ciștigarea unor pro
be din cadrul unor concursuri 
internaționale prestigioase, pre
cum și luarea unor opțiuni cit 
mai solide în vederea selecțio
nării in echipele țârilor lor. 
pentru apropiatele Campionate 
europene din Iugoslavia (3- 12 
septembrie).

Radu T1MOFTE

Simpozionului. Am studiat, îm
preună cu a! ți colaboratori, po
sibilitățile de valorificare a u- 
nor înlocuitori în confecționa
rea mingilor, am pus Ia punct 
o tehnologic care poate produ
ce anual 10 000 de mingi de 
fotbal cu lobi lipiți din piele 
naturală sau sintetică".

Au fost prezentate și alte 
inovații testate, succese care 
înseamnă economie de valută. 
Expoziția deschisă cu prilejul 
Simpozionului în sala de atle
tism din parcul „23 August" a 
cuprins sute de noi articole, 
instalații sau aparate intens 
solicitate. „Caracteristica defi
nitorie a actualului Simpozion, 
ne-a spus tovarășul C. Vârlan, 
inginer principal la secția sport 
de masă și economică a 
C.N.E.F.S., a fost exprimată de 
larga acțiune de punere in valoa
re a unor idei novatoare. Lu
crările prezentate vor fi stu
diate și avem convingerea că 
multe vor fi brevetate ca ino
vații menite să asigure asimi
larea unor produse de strin
gentă necesitate".

Intr-adevăr, căutările acestor 
oameni de inițiativă și cu mult 
spirit gospodăresc se cuvin a 
fi puse rapid în valoare cu 
sprijinul C.N.E.F.S., M.E.I.,
I.E.F.S. și al organizațiilor pro
ducătoare, drumul dintre cerce
tare și aplicare in practică a 
unor idei trebuind să fie cit 
mai scurt posibil.

Jn plin sezon estival. între
cerile sub egida marii compe
tiții sportive naționale „Dacia- 
da" continuă. In aceeași at
mosferă de mare însuflețire, 
și la finele acestei săptăminî. 
Capitala, de pildă, va fi gaz
da tradiționalei competiții do
tată cu „Cupa constructoru
lui", finală pe țară, cu parti
ciparea reprezentanților aso
ciațiilor sportive ale inîre- 
prinderilor de profil. Discipli
ne de întrecere : atletism
(cros), handbal, popice, tenis 
și volei.

In țară rețin atenția o serie 
de alte concursuri și compe
tiții înscrise, de asemenea, sub 
genericul mobilizator al ..Da- 
ciadei". La Vaslui, spre e-

UN REPREZENTANT DE SEAMĂ

AL SPORTULUI MUNCITORESC ARĂDEAN
(Urmare din pag. 1}

Dar, iubitorii sportului arădean 
speră ca in anul viitor ea să 
urce treptele valorii, pentru a 
deveni echipa de altădată.

— Există condiții ca fotbalul 
arădean să revină în Divizia 
„A", ne-a spus președintele 
„U.T.A.-ei cea tinără", tovară
șul Ion Petrovan. După cum.

Canotoarele junioare ale U.T.A.-ei. Fiecare dintre ele speră să 
ciștige gloria Valeriei Racilă, sportiva nr. 1 a clubului mun
citoresc din Arad
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în turneul de selecție pentru sezonul compel

DIANE SAMUNGI-PE LOCUL I
Teni&mșneîe noastre^ jun.ioa.re 

fruntașe (pînă la 18 ani) care se 
pregătesc pentru „Cupa Europei* 
(unde au ca obiectiv calificarea 
in turneul final) au participat la 
un concurs de selecție, desfășu
rat pe terenurile de la complexul 
„23 August" din Capitală. La a- 
ceastă acțiune — coordonată de 
antrenorul Mihai Tăbăraș — au 
participat Diane Samungi, Teo
dora Tache, Aurelia C^heorghe, 
Otilia Pop, Fiorentina Curpene, 
Corina Taioș și Monica Pechcanu.

„S-a jucat cu multă ambiție, 
meciurile au fost dinamice, toate 
cele șase tinere tenismane fiind 
dornice de a reprezenta țara la 
circuitul de trei turnee din Ce
hoslovacia, Ia Pilsen, Fraga și 
Bratislava, premergătoare fazei 
zonale a „Cupei Europei" care 

xemplu, va avea loc ediția a 
VH-a a Festivalului sportului 
muncitoresc, cu întreceri ia 
atletism, box, fotbal, handbal, 
judo, popice, tenis și tenis ie 
masă șî volei. Un Festival *1 
sporturilor tehnico-aplicative 
(tir, judo, orientare turistică, 
modelism si karting) este pro
gramat la Brașov. In centrul 
muncitoresc Voivozi-Bihor se 

va desfășura „Cupa minerul".
Să mai consemnăm și între

cerile de- la Aiud — „Cupa 
U.G.S.K." Ia popice. Călărași 
— „Cupa U.N.C.A.P." Ia 
atletism și Suceava —1 „Cupa 
Progresul" pentru oamenii 
muncii din I.A.S. și Consiliile 
populare la șah. tenis și tenis 
de masă și volei.

există condiții ea sportul ară-" 
dean să contribuie și mai mult 
ta reprezentarea cu cinste a 
sportului românesc fn marile 
competiții internaționale, obți- 
nîntl rezultate demne de con
dițiile create de partidul și sta
tul nostru, sn glorioșii ani cars 
au trecut de Ia Congresul al 
IX-Iea al partidului.

Sever NORAN

va avea loc la Karlovy Vary în
tre 6 și 12 august. Remarc faptul 
că, prin evoluția sa, Diane Sa- 
miiirgi — care a încheiat victo
rioasă toate meciurile — s-a de
tașat net de colegele de competi
ție printr-un jac complet, mo
dern. prin siguranță In execu
țiile tehnice. Ea iși consolidează 
astfel statutul de șefă de promo
ție fiind, din generația sa, cea 
mai bună tenismană, fapt pro
bat și de cfștigarea. anul trecut, 
a titlurilor de campioană națio
nală Ia 15—16 51 17—18 —
ne-a spus antrenorul M. Tăbăraș, 
iată rezultatele obținute de Diane 
Samuogl ea oeupînd loeul I in 
selecție : 6—2. €—2 cn Monica Fe- 
cheanu 6—3. 7—5 cu Teodora
Tachc, 6—2, 6—3 cu Corina Taioș,

VOINȚA SIBIU-0 ASOCIAȚIE OE FRUNTE 
IN SPORTURILE TEHNICO APLICATIVE
în aria activității sportive de 

masă a Sibiului, asociația „Voin
ța* se bucură de o prețuire și 
de o frumoasă încurajare din 
partea susținătorilor el. Și asta 
pentru că sportivii Voinței, atrași 
șl pregătiți de inimoase cadre, le 
afară mereu, suporterilor, prile
juri de satisfacții.

Cobori m la stadionul din veci
nătatea Cibinului 6ă ne convin
gem. Ne Întâmpina o ambianță 
anecanfortantâ.. cu aetr înmiresmat
de flori de tei, cu o bogată ve
getație In preajmă. O echipă de 
oameni ai cased curăță trandafirii 
dta jur, alții trudesc eu coasele 
«tă facă gazonul și mai bun. Peste 
tot. dovezi de oameni gospodari.

Ne interesăm de ce Voința se 
află in Interesul deosebit al si- 
tdenilor. „Pentru că Ia noi s-au 
țmpămfntenit unele sporturi foar
te Iubite de practicanții lor și de 
public : sporturile tebnico-aplica- 
ttve, care constituie baza activi
tății noastre* — ne spune secre- 
țanuft asociației, Aurel Han ea, un 
harnic activist sportiv. Este lesne 
de Înțeles : stadionul este ^toi- 
brățlșai* de o splendidă pistă de 
dirtntank. secției se a-
flă In prim plym de acena coxnpe- 
idțiHor repub/J©an«. Dar nu nu- 
toal iubitorii de dkrt-trak. Voința

„Made" la A. S
Voinfa : motocicle
ta cu ataș de luM 
cmc. La bord — 
Dan Jitaru
Gheorghe Tamaș 

are și o secție de motocielism vi
teză. tot fruntașă, și, din acest 
an, una de motoctros.

Un om mărunțel, dar plin de 
viață, legat de ani șl ani de Vo
ința, mentorul „băieților", Con
stantia Carabtilca, este gata să 
ne arate atelierele, adevărate ar- 
send^fe, foarte curate, deși aiei se 
face mecanică toată ziua. Ne a- 
ratâ șl programul său de antre
nor, foarte conștiincios alcătuit. 
Ne impresionează o „mașinâ* eu 
ataș construită alei cu ajutorul 
elevilor săi : Dan Zitaru, Dan 
Bogdan, Gheorghe Tamaș, Marcel 
Eduard șl alții.

Ta» activitatea motoedclistă ee 
adaugă și cea a modeștilor, or
ganizați în «tfueva cercuri recu
noscute to Întreaga» țară : prin

trage» exceptional^
succesele lor din ultima vreme
— un loc I în ..Cupa României", 
la rachetomodeiism, desfășurată 
la Deva, anul trecui (Dan Co- 
toară și Gheorghe Aîdea); un loc 
I în „Cupa Sucevei" la racheto- 
modeîlsm, pe echipe, locul I în 
„Cupa României" câștigat de Du
mitru Tudcrel — la una din 
cla.se — și tot un loc I obținut 
de Florin Dulie. Frumos ! Să a- 
mintim și de atractivele acțiuni 
de orientare turistică — zece 
pînă acum, cu sute de participanți
— desfășurate in ambianța plăcută 
a Dumbrăvii Sibiuâul. Așadar, la 
Voința Sibiu sporturile teh.nâco- 
aplicative se află Ia ele acasă...

Viorel TONCEANU

PROHOEXPRES

ANUNȚ
I.D.M.S. oferă spre vtozare autoturisme DLTCTT CLUB (1130 

cmc) cumpărătorilor ‘care au banii depuși în. cont pentru au
toturisme anterior datei de 31 decembrie 1381.

Opțiunile pentru cumpărarea autoturismelor OLTCIT se fac 
la magazinul auto IDMS București, str. Vadea Cascadelor nr. 
24, eectosr 6, între orele 8-15 (telefon 78.2f.46 — ini. 152).

La prezentarea la magazinul auto pentru înscriere, cumpără
torii vor avea asupra lor cecul de depunere a banilor la CEC 
in coat pentru a-uloturisni, chitanța depunerii (sau extrasa! de 
cont), precum și actul de iderititate.

Infoft-mații suplimentare la telefon 11.35.50 — int. 123.

14 IULIE 1985
TRAGERE EXCEPȚIONALA 

I’KONOEXPRES
V-ați procurat bilete cu nu- 

mt-nelo dv. preferate ?
FIECARE VARIANTA JU

CATA — O POSIBILITATE 
DE A OBȚINE :

O autoturisme „DACIA 1300", 
Ia ambele faze ale tragerii

@ mari sume de bani
• excursii în R. P. Polonă
Se cîțti gă și cu 3 numere din 

G sau 8 extrase.
Biletele de 25 lei varianta 

participă la toate cele 6 ex
trageri cu un total de 42 nu
mere.

Miine, sîmbătă 13 iulie, este 
ULTIMA ZI DE PARTICIPASE.
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dificultate. Marea majoritate 
a cjubvrxlor oare au evoluat 
In întrecerea de la Buzău au 
„mers* insă in litera regu
lamentului, dar ou o notă maț 
pronunțată pentru exprima
rea artistică, pentru ținută 
ireproșabilă tn concurs, pen
tru siguranță șl măiestrie in 
timpul execuției.

Bineînțeles, brigăzile de ar- 
b'.tre'-e-au străduit să recom
penseze cum se cuvenea atit 
realizările ebnloe, cit si cele 
artistice șl de ținută- Aplicînd 
cu rigurozitate noile prevederi 
ale Codului de punctaj, gim
nastele care au prezentat ele
mente toane grele, chiar de 
nivelul m a mitrelor, dar au 
avut greșeli de ținută, nu au 
beneficiat de note foarte 
mari. Dimpotrivă.

De unde concluzia firească 
— de care trebuie să țină 
seama toți tehnicienii — că 
elementele tehnice cele mai 
complexe trebuie sădite întot
deauna pe un fond artistic de 
cea mal ridicată valoare, a- 
ceasta fiind singura cale care 
poate să ducă spre plenara 
afirmare internațională, spre 
obținerea unor succese in 
marea arenă mondială.

Constantin MACOVEI

Pe temele jocului

I OFENSIVA BINE ORGANIZATĂ

Printre divizionarele „Â"

DINAMO - ÎNTR-0 SUSȚINUTĂ

PERIOADĂ DE ANTRENAMENTE
• Noua conducere tehniefi a „alb-roților* : C. Cernăianu - FL 

Cheron • Bucureștenii vor porticipa, fa 27 ți 28 îulie, la turneul 

de to Oradea

FRUNTAȘI - LA STARTUL
ELOR SENIORILOR
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zenți, la București, pentru pri
ma oară, atleți din toate clu
burile țării. în 1925, la Brașov, 
a avut loc prima ediție a cam
pionatelor de senioare, care 
pină in 1949 s-au desfășurat 
separat de întrecerile mascu
line. De atunci insă, cele do-uă 
campionate au avut o desfășu
rare unică.

Campionatele naționale, reu- 
nindu-i pe cei mai buni atleți 
din țară intr-o Întrecere săr
bătorească. au marcat un pro
gres continuu al rezultatelor. 
In cadrul lor au fost îmbună
tățite zeci și zeci de recorduri 
între rare și cîteva mondiale, 
prin lolanda Balaș-S3ler la 
săritura în înălțime. VaJi Io
nesco și Anișoara Cușmir- 
Sianciu la săritura in lungime. 
Apropo de astfel de recorduri, 
ce-ați zice ra acum, pe stadio
nul „23 August”, să aplaudăm 
un record mondial Intr-o cursă? 
Respectăm rugămintea antreno
rului respectiv, de a nu face 
public obiectivul elevei sale, 
dar așteptăm cu interes șl e- 
moțle evoluția atletei care 
sperăm va fi la Înălțime și 
promitem să-l... ținem pumnii 
strînși, pentru reușită 1

Față de evoluția din ultima 
vreme a atleților noștri frun
tași este de presupus ca ta În
trecerile care Încep astăzi și se 
vor încheia duminică, specta
torii — pe care-1 dorim cit mai 
mulțl ta tribunele marelui sta
dion ! — să fie martori ai u- 
nor dispute de calitate și ai 
unor rezultate competitive pe 
plan internațional. Avem ta 
vedere și faptul că aceste În
treceri constituie prilej de se
lecție a Ioturilor reprezentative 
de seniori și juniori, care ur
mează să participe, peste pu
țină vreme, la importante com
petiții internaționale.

în programul de astăzi, care 
începe dimineață, la ora 10, cu 
probele heptatlonulul feminin 
și continuă de la ora 17 (festi
vitatea de deschidere va avea 
loc la ora 16,15), figurează ur
mătoarele finale : 100 m,
1 590 m, 10 000 m, 110 mg, Înăl
țime, triplu, prăjină, suliță, 
ciocan la bărbați, 100 m, 1 500 m 
șl greutate la femei.

Sîmbătă au loc 13 finale (de 
la ora 17), iar duminică (tot de 
la ora 17) stat programate alte 
14 finale.
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ELIMINĂ RISCURILE
Cum trebuie să interpretăm 

altfel decît drept o dorință co
mună, a factorilor ou responsa
bilități in sportul cu balonul ro
tund. ca fotbalul nostru să pro
greseze Intr-un ritm mai alert, 
intr-un cadru mai general si 
mal uniform? Discutindu-se. iată, 
la recenta plenară, si despre 
necesitatea îmbunătățiri! eficaci
tății Intr-un plan mult mai larg 
(la mal multe echipe șl chiar 
eșaloane) șl mal eficient 
s-a realizat pină acum, unii din
tre tehnicieni au venit șl cu so
luții corespunzătoare.

Ceea ce n-ar mai trebui insă 
să admită tehnicienii fotbalului 
nostru la aceste colocvii, oare, 
tn cele din urmă, stabileso li
nia orientativă pentru viitorul 
campionat, stnt, in primul rind. 
nnli dintre termenii folosiți tn 
referatele-analiză șl care nu au 
darul să Invite, cu toată Inima, 
echipele la un joe ofensiv tn 
vederea obținerii mult doritei 
eficacități.

Echipele nu „riscă”, nu loacă 
„deschis”. ■ iată noțiuni depășite 
de ceea ce ne arată. In campio
nat. chiar unele dintre echinele 
noastre, care dacă în ofensiva 
lor ar fi riscat sau ar fi deschis 
Jocul, n-ar mai II reușit să 
ocolească eșecul In meciurile 
susținute de ele in compania 
unor reputate formații străine In 
cupele europene.

Cum just observau unii dintre 
reputații tehnicieni ai fotbalului 
nostru, ideea unei ofensive sus
ținute eu ajutoare din toate li
niile, nu comportă elemente de 
risc dacă se bazează pe măsuri 
luate — simultan — In scopul

de a- se preveni eventualele 
„contre” venite din partea ad
versarului. Si conștiențl de fap
tul că orice acțiune de atac tre
buie să poarte In germene ideea 
de apărare, antrenorii au readus 
In discuție necesitatea suplinirii 
(prin fundașul-libero, prin co
echipieri de posturi vecine 
ș.a.m.d) celui plecat in atao. oa 
element . de asigurare a zonei 
temporar părăsită. Semn oă to
tul sau aproape totul este eu- 
noscut, la nivelul tehnicienilor 
divizionari. De fapt, nimeni nu 
se îndoia de acest adevăr, la 
care, trebuie spus, s-a ajuns șl 
eu prețul unor susținute eforturi 
sub forma aducerii unor spe
cialiști de peste hotare, ou pri
lejul cursurilor de perfecționare, 
ca si al deselor contacte inter
naționale ale echipelor noastre de 
elub.

Dar pentru oa tot mai multe 
divizionare „A”, nu numai 
grupul celor patru fruntașe, să 
fie capabile — ta oampionat — 
să susțină și să asigure, ta ace
iași timp, JOCUL OFENSIV, ge
nerator de EFICACITATE, apare 
ea absolut necesară o pregătire 
corespunzătoare acestui soop. Nu 
prin intermediul doar al oons- 
pectelor, soltcitate de Colegiul 
central, d. efectiv, șl al lecțiilor 
practice, de Însușire a Jocului 
complet, de atac, dar șl de apă
rare. singurul In stare să ga
ranteze competitivitatea.

La startul pregătirilor pentru 
noul campionat este bine oa 
antrenorii șl Jucătorii divizionari 
să ia cunoștință, o dată In plus, 
de toate acestea.

Gheorghe NICOLAESCU

Pentru Dinamo București, noul 
sezon a început tn ziua de 8 
iulie, ctad a avut ioc prima re
uniune de după scurta vacanță. 
Stadionul din Șoseaua Ștefan cel 
Mare a găzduit reunirea lotului 
„alb-roșilor”, care a avut. ca 
prim punct al programului, e- 
fectuarea unul control medical 
complet la Centrul „83 August*. 
In paralel au fost programate și 
primele antrenamente. La unul 
dintre acestea l-am vizitat pe 
dinamoviștl.

Prima noutate la Dinamo Bucu
rești este conducerea tehnică. Ea 
este asigurată acum de Constan
tin Cernâianu șl Florin Ctieran.

Deci, antrenorul care a avut 
responsabilitatea “ tehnică, de-a 
lungul anilor, a Petrolului Plo
iești, a Universității Craiova. 
Sportului studențesc șl Stelei, va 
asigura, din ediția 1985'88. pre
gătirea lui Dinamo București. 
Era firesc să-1 solicităm o decla
rație... Inaugurală In această ca
litate. Ne-a acordat-o cu multă 
amabilitate : „După doi ani de 
activitate tn Cipru, ta clubul O- 
limplakoș Nicosia, tmj reiau 
munca tn cadrul fotbalului nos
tru. Am răspuns solicitării clu
bului Dinamo, știind că mă aș
teaptă un sezon toarte greu, că 
trebuie să realizăm obiectivele 
de performanță ale acestui elub 
fruntaș al fotbalului nostru. Ce
ea ce pot spune acum, la în
ceputul mandatului meu la Di
namo, este că scopul pe care 11 
voi urmări in viitorul apropiat 
cu lotul de jucători pe care O 
am ta dispoziție va fl valorifi
carea totală a posibilităților a- 
cestul lot care, după opinia mea. 
nu s-a exprimat decit parțial tn 
trecutul sezon. Sper să realizez 
o fructuoasă colaborare eu Flo

rin Ciserau, care a purtat ani 
multi, cu demnitate si frumoase 
succese, culorile dinamoviste și a 
si avut. in orimul său an de 
antrenorat. un rezultat remarca
bil, promovarea echipei Dinamo 
Victoria in primul eșalon*. Se
cundul lui C. Cernăianu ne-a 
mărturisit : „Trăiesc o deosebită 
emoție revenind, ca antrenor, în 
echipa care mi-a dat cele mai 
mari satisfacții ca Jucător. Pre
iau. împreună cu un experimen
tat tehnician. responsabilitatea 
tehnică a lui Dinamo București, 
dornic să realizăm, șl oe plan 
intern, si ne plan internațional, 
performante de valoarea celor 
care au propulsat această echipă 
printre cele mai reprezentative 
din fotbalul românesc*.

Lotul de bază al Jinainoviști- 
lor este compus din s Moraru, 
Toma (portari). Rednic. Vlad, 
Zare. Andone. Nicolae. Stăncscu 
(fundași) Movilă. Dragnea. Șu
eta. Ivan (mijlocașii. Tulha, 
Augustin. S. Răducanu. Orac 
(atacanti). Multescu urmează să 
activeze, ca antrenor-juoător. la 
Jiul Petroșani. Lotul va ti com
pletat to special cu jucători ti
neri. de talent. Pînă la 27 iulie. 
Moraru. Rednic sl Zare efectuea
ză pregătirile in cadrul lotului 
reprezentativ, urmtnd ca — de la 
acea dată — să le continue la 
club. In programul aleii uit de 
antrenorii Cernăianu și Cheran 
este prevăzut ca antrenamentele 
să albă loc pînă la 19 iulie în 
București; apoi ele se vor des
fășura la Brasov. Dină la 24 Iu
lie. ta zilele de 27 si 28 iulie 
Dinamo București va participa la 
un turneu la Oradea, alături de 
„U* CluJ-Napoca. F.C.M. Brașov 
si clubul organizator.

Eftimie IONESCU

CALITATEA DEPINDE
DE CEI DE

Antrenorii șl jucătorii au por
nit Ia lucru. Arbitrii se pregă
tesc șl d. Nu mal e mult, noul 
campionat bate la ușă. Se dis
cută mult, se caută soluții de 
rezolvare a tuturor problemelor, 
pentru ca noua ediție să Înre
gistreze saltul dorit din toate 
punctele de vedere. Din acest 
punct de vedere, nu trebuie să 
scăpăm un subleect aparent mi
nor: observatorii trimiși de fe
derație pentru a asigura cadrul 
optim de desfășurare partidelor 
de campionat. Un asemenea su
biect a șl fost atins ta ultima 
plenară a comitetului federal .

In bună măsură, ultimul cam
pionat ne-a prezentat observa
tori federali eu prestanță, oa
meni competențl, foști antrenori, 
jucători sau arbitri, persoane 
care au Impus respect din par
tea celor din teren si din afara 
lui (conducători de echipă, spec
tatori. ziariști). Au fost insă și 
cazuri ctad nu s-au găsit cele 
mal bune soluții, tn primul rind. 
au fost unele partide tari la 
care au fost delegați ca obser
vatori federali unii colaboratori 
ai forului de specialitate, ceea 
ce nu nl s-a părut tocmai nor
mal. (Pentru că normal este ca 
la „partidele _  ~
numai activul federației I). 
tntîlnlt chiar și o partidă, 
final de campionat, ctad. 
Pitești, observatorul 
noscut Jucătorilor, 
conducătorilor de club, arbitri
lor. Ceea ce iarăși nl s-a părut 
o soluție nu tocmai fericit alea
să. Pentru că, oricît de cumse
cade ar fi un observator fede
ral. dacă el nu Înseamnă CEVA 
pentru jucători și arbitri (in 
primul rind), pentru antrenori și 
conducători, misiunea lui 
poate realiza pe deplin.

Ce vrem să spunem 7 
linia bună a selecționării 
legării observatorilor din 
campionat se poate merge mai 
departe, ridlclndu-se ștacheta si 
in această direcție. Se cer apro
piat! de corpul observatorilor 
foste glorii ale fotbalului nos
tru. foști Jucători, antrenori și

grele* să asiste 
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ta 
la 

era necu- 
antrenorilor.

nu

CA pe 
șl de- 

ultlmul

NU NUMAI
PE GAZON!
arbitri care s-au remarcat prin 
comportarea lor. Acele nume din 
fotbalul nostru, acel oameni cu 
prestanță și competență pot 
contribui la îmbunătățirea spec
tacolului sportiv, prin respectul 
pe care 11 impun „actorilor” din 
teren șl de pe margins* lui. 
Prin respectarea observatorului se 
realizează implicit șl RESPEC
TAREA JOCULUI, A ADVERSA
RULUI, A ARBITRILOR ȘI 
SPECTATORILOR. Prezența unul 
observator cu prestanță, nume 
tn fotbalul nostru, nu necunos
cut. cvasi-necunoscuț! wu eu- 
noscuțl pentru... bătrtnețe* lor 
civilizată, vorba cuiva, delegarea 
unor observatori de mare ținută 
PREVINE șl unele gesturi regre
tabile care se mal tattmplă une
ori. ctad partida este scăpată 
din mină, nu numai de arbitri, 
dar șl de către... OBSERVATORI. 
Pentru că dacă an meci suferă 
la capitolul disciplinar, atunci 
stat de vină jucătorii (In primul 
rtnd), antrenorii, arbitrii, condu
cătorii de club, insă șl OBSER
VATORII FEDERALI !

Se impune, acum, in perioada 
de pregătire a viitorului sezon, 
o tratare eu șl mal mare res
ponsabilitate a capitolului „ob
servatori federali”. Se cere atra
gerea acelor personalități ale 
fotbalului nostru (cum s-a to- 
timplat In ultimul campionat cu 
Ule Oană) care pot conferi 1- 
postazei de observator o compe
tentă și prestanță superioare. Ne 
gin dim ta foști antrenori, jucă
tori și arbitri demni de respect, 
din Capitală șl din țară. Dacă 
ar fi să ne referim numai ta 
foști arbitri recunoscuțl, atunci 
un N. Ralnea, un Em. Vlaicu- 
lescu, un C. Nlțescu, un S. Dră- 
gnlid șl alții pot fi incluși in 
corpul de observatori al primei 
divizii, ehlar dacă d nu locu
iesc in București.

Acum, la ora pregătirilor, și 
observatorii ar trebui să se— 
antreneze pentru a trece peste 
o ștachetă superioară In noul 
sezon I

Mirceo M. IONESCU

Trei dintre internaționalii dinamoviști — Rednic. Moraru, Zare
(de la tlinga la dreapta) — de la care ți reprezentativa, fi clu

bul așteaptă un tezon pe măsura valorii lor
Foto: Aurel D. NEAGU

Cei mai mici juniori, în competiție

PERSPECTIVE DE CALIFICARE 
ÎN TURNEUL FINAL AL C. E.

fotografii pe tema: 

ITIVĂ DIN ROMÂNIA - FACTOR 
IA PENTRU PACE, COOPERARE 
LEGERE INTERNAIIONALÂ- 
teresațl că se află în pUna desfășurare 
Cil sportive inițiat de Consiliul Național 
șl Sport. în colaborare cu Comitetul Cen- 

retulul Comunist și Consiliul Central al 
ndicatelor dto România, sub egida Anului 
atului.
alb-negra sau color format 30 X 40 cam ; 
0 cm) vor fi prezentate pînă ]>a data de 

r județene pentru educație fizică și sport 
dpal București pentru educație fizică șl 
organizatorii concursului simt următoarele: 

; Premiul II — 2000 ld ; Premiul m — 
cîte 500 lei fiecare.

IDE LA F.R.F.
După cum ne anunță F.R. Fotbal, pentru campionatul 1M5—19M M 

renunță ta obligaiâvttatea utUizării Juniorilor ta DlvteMJe „B” șl „C“. Ita schimb, pentru echipele de Divizia „C” oe introduce obhgatWtta- 
tea de a folosi pe tot parcursul meciurilor > Jucători sub »1 ani șl 
nu mai mult de J Jucători peste 30 and.

La Geneva s-au tras 1a sorți 
șl grupele preliminare ale Cam
pionatului european de juniori 
B, competiția ta care stat anga
jate selecționatele alcătuite din 
jucători sub 16 ani. Va fi a 4-a 
ediție a Întrecerii la care se vor 
alinia șl tinerii noștri „tricolori”. 
Reamintim că ta precedentele, 
echipa României a avut o com
portare mediocră, nereușind să 
se califice tn turneul final. Cel 
mal aproape de această realiza
re au fost Juniorii noștri In pri
măvara acestui an. dar ei su 
ratat obținerea unul rezultat e- 
gal ta Kladovo, In Iugoslavia, șl 
cel care au mers mal departe 
au fost jucătorii din tara vecină.

După tragerea ta sorti de săp- 
tămîna trecută, toarte tinerilor 
noștri jucători 11 se oferă o fru
moasă șansă de calificare. Ei vor 
totllnl tn două meciuri prelimi
nare selecționata Turciei, o e- 
chlpă modestă, din a treia gru
pă valorică a fotbalului euro
pean. De altfeL echipele de Ju
niori ale României șl Turciei

I 
I 
I
I 
I
I

• Tragerea obișnuit* LOTO de 
astăzi, vineri 11 iulie, va ^avea 
loc in București, in sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 1 cu 
începere de ta ora 16,30. Numere
le extrase vor fi radiodifuzate 
după cum urmează: la ora 19 pe 
programul IT. la ora Z3 pe pro
gramul I, precum șl simbăta < 
mlneața, ta ora 1,55. tot pe pro
gramul L După tragere, va ur
ma un film artistic. Intrarea 
liberă.
• IN ATENT1A PARTIC1PAN- 

TILOR LA „PRONOSPORT-. 
După cum este cunoscut, in pe
rioada dintre Încheierea campio
natului Diviziei „B“ (care s-a 
terminat duminică M iunie a.c.) 
și începerea noului sezon fotba
listic 1985'1985 nu se deslășoaară

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
nici o competiție oficială internă 
sau externi cu caracter de re
gularitate, angrenlnd echipe cu
noscute, de certă valoare. In 
această situație. Administrația 
de Stat Loto-Pronosport este 
pusă In Imposibilitatea de a mal 
organiza concursuri Pronosport 
eu programe atractive, 1a nive
lul cerințelor masei de partici
pant!, pină la Începerea noii e- 
dlții a campionatului. Cu con
vingerea că această scurtă pauză 
nu va afecta cu nimic interesul 
pronosportiștilor față de sistemul 
preferat. 11 invităm să participe 
Ia toate acțiunile care vor fi

organizate ta această perlcad- 
ta Pronoexpres, Loto, Loto 3 și 
Loz in plic. Tuturor, le urăm 
succes 1 __ _• CIȘTIGURILE TRAGERII
LOTO DIN 5 IULIE. Cat. 1 î 3 
variante 25% a 50.000 lei ; cat. 2 : 
3 variante 100% a 15.221 lei șl 18 
variante 25% a 3.805 lei ; cat. 3 : 
1 variante 100% a 8.648 lei 81 32 
variante 25% a 2.162 lei ; cat. 4 : 
18,50 variante a 5.142 lei ; cat. 5 : 
138,00 a 689 ld ; cat. 6 : 291,25 a 
327 led : cat. X : 1.780,00 a 100 led. 
Report la cat. 1 : 16.325 lei. Clș- 
tiguri'e de la cat. 1 a câte 50.000 
led flecare au fofit obțtauie de 
partidpanțll ștefan Zodie dim 
Ploiești ; Gheorghe Grigore din 
Videle, jud. Teleorman și Con
stantin Lupașcu gjn București.

s-au Intilnlt de mal multe ori 
in preliminariile campionatelor 
europene și de fiecare data ca
lificarea au obținut-o Jucătorii 
noștri.

Șansele sînt Insă una șl va
lorificarea lor cu totul altceva I 
Pentru a o obține — și. asa 
cum am mal spus, ar fi o pre
mieră — selecționata U.E.F.A. 88 
va trebui să fie alcătuită din 
timp, să fie formată din talente 
autentice (de care fotbalul nos
tru Juvenil nu duce lipsă) șl 
apoi să fie rodată in multe me
ciuri, care s-o facă puternică și 
competitivă la ora jocurilor o- 
flclale cu echipa Turciei. Star
tul pregătirilor el s-a și dat de 
curfnd. la Snagov, sub îndruma
rea antrenorului federal Gneor- 
ghe Ola. Semn bun această.„ 
grabă.

Iată șl componenta celorlalte 12 
grupe: Norvegia șl Irlanda (1), 
Irlanda de Nord. Danemarca (2), 
Scoția, Islanda (3), Finlanda, 
Suedia (4). Luxemburg, Spania
(5) , Elveția, Portugalia. Olanda
(6) , Belgia, Franța (7), R.D. Ger
mană, Cehoslovacia. Ungaria (8), 
Italia. R.F. Germania (9), 
Austria. Polonia (10), Cipru, 
U.R.S.S. dl). Iugoslavia, Bulga
ria (12). Din grupele de trei e- 
chipe se califică primele două. 
Grecia, care va găzdui turneul 
final, ta 1986 este calificată din 
oficiu.

în situația că va obține cali
ficarea, echipa noastră va face 
parte din grupa D a turneului 
fina), alături de riștlgătoarea 
grupelor a 7-a șl a 11-a șl echi
pa clasată pe locul 2 In grupa 
» 6-a Dar pînă Ia turneul final 
e drum lung... Și-s multe de 
făcut.

Laurențiu DUMtTRESCU



ÎN CADRUL UNEI ADUNĂRI SOLEMNE Comportare remarcabila a juniorilor nojfrl

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
V ’

la campionatele europene de lupte libere

TREI MEDALII DE ARGINT
l-AD FOST CONFERITE CUlIAfllt DE MEMBRU TITOIAO I ȘI UNA DE BRONZ

SI PREȘEDINTE Df ONOARE Al ACADEMIEI REPUBLICII SOCIAIISTE ROMÂNIA g Cei sase tineri 
g mâni participant!

(Urmare din pag D

Intelectualitatea progresista a 
țării noastre și-a exprimat în
totdeauna, încă din anii grei ai 
ilegalității, atașamentul său fa
tă de ideile sociale înaintate, a- 
propîcrea el de mișcarea mun
citorească și adeziunea la po
litica Partidului Comunist Ro
mân. Cu atit mal mult astăzi, 
cind rolul științei ș! culturii a 
căpătat noi dimensiuni și va
lori, în condițiile socialismului, 
ale noii orînduirii — ce se în
făptuiește pe temeiul celor mai 
înalte cuceriri ale științei și 
tehnicii, al lărgirii orizontului 
de cunoaștere al oamenilor, al 
îmbogățirii vieții lor spirituale 
—. intelectualitatea țării, profund 
recunoscătoare pentru condițiile 
minunate de lucru pe care le 
are, acționează, împreună ea 
întregul nostru popor, mal uni
tă ea oricind in jurul partidu
lui. al dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru înflorirea e- 
eonomică, socială și culturală 
a patriei, pentru înfăptuirea 
neabătută a indicațiilor și orien
tărilor dumneavoastră privind 
dezvoltarea societății românești, 
în actuala etapă $1 in perspec
tivă.
. Conferindu-vă aceste înalte 

titluri academice, vi rugăm, 
totodată, mult- stimate și Iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să primiți respectuosul nostru 
omagiu, pentru că ați așezat 
știința românească pe făgașul el 
firesc, transformînd-o intr-o a- 
devărată forță de producție, 
ceea ce ne permite ca astăzi.

descoperind tainele naturii și 
legile de dezvoltare economico- 
soclale, eă construim, pe baza 
tor, ta mod conștient, liberi șl 
independenți, viitorul de aur al 
patriei, așa cum 11 dorește de 
veacuri poporul român — și 09a 
cum întreaga noastră națiune 
este hotărită să-l înfăptuiască 
sub luminoasa 
conducere, snb 
al Partidului 
mân".

In continuare, ________
demiciaa Ion Ursu, membru 
supleant al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.CJU 
prlm-vlcepreședinte al Consulu
lui Național pentru Știință M 
Tehnologie, dă citire Hotăriril 
Adunării generale, prin care oe 
conferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calitățile de mem
bru titular șl de președinte de 
onoare al Academiei Republicii 
Socialiste România.

întreaga asistență, tn picioare, 
aplaudă en însuflețire, expri- 
mindu-și deplina satisfacție de 
a-1 avea in fruntea Academiei 
Republicii Socialiste România pe 
tovarășul Nieolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
României, gindltor ilustru, m- 
telept $1 cutezător, care a des
chis tării luminoase perspective 
de dezvoltare, a dat oamenilor 
de știință demnitatea celor mal 
înalte răspunderi sl a statuat 
locul și rolul important al știin
ței In viata societății noastre

dumneavoaslri 
steagul glorios 
Comunist Ro-

tovarășul sca-

tei In vlafe societății 
socialiste.

In această atmosferă 
rească, tovarășului ______
Ceausescu I se inmtnează di'

sărbăto- 
Nloolaa

TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH
• „SOSIRE- STRINSA LA 

JELEZNOVODSK. Ultima rundă a 
turneului Interzonal feminin de 
șah de la Jeleznovodsk a de
semnat doar două din cele trei 
Jucătoare care se califică pentru 
meciurile candidatelor la titlul 
mondial. Lidera clasamentului. 
Maria LItinskaia (U.R.S.S.). a 
remizat repede cu Llu Șelan 
(R.P. Chineză), ocupînd primul 
loo cu 11 ouncte. Cealaltă re
prezentantă a R.P. Chineze. Wo 
Minting, a invlns-o. cu negrele, 
pe Nina Gurlel! (U.R.S.S.) șl 
ocupă locul 2 cu 19 1(9 p. Cu 
o victorie (la spaniola Pepit» 
Ferer) încheie turneul polonez» 
Agnteska Brusztman, care tota
lizează 10 puncte. Ea poate fL 
insă, ajunsă de Liudmila Zaițeva 
(U.R.S.S.) tn cazul cînd aceasta 
va eîstiea întrerupta cu marea 
maestră ungară Marla fvanka. 
Fosta camploanâ mondială. Non» 
Gaprlndasvlll. a tnvlns-0 pe A- 
rias Lebel (Franța) st are 91» 
puncte. Margareta Mureșan tota
lizează 8 puncte si are o parHrtă 
întreruptă cu olandeza Nina HoJ-
• REINTRA KARPOV. După u» 

repaus de 8 luni, pe oare și l-a 
acordai tn urma meciului — ma-

raton de 48 de partide cu Garri 
Kasparov, campionul mondial 
Anatoli Karpov reintră ta acti
vitatea competitions!!. Da la 13 
Iulie el va lua parte la marele 
open de la Amsterdam, oare re
unește 800 de concurenți, prin
tre care 32 de mari maestri. Se 
va Juca „sistem elvețtan* pe 
distanta a 11 runde. După cum 
se știe, pregătindu-se ta vederea 
disputei pentru titlu (Moscova, 
9 septembrie), salangerul Garri 
Kasparov a susținut două me
ciuri de verificare ou Robert 
Httbner (41/9—11/1) si UU An
dersson (4—1).
• DUPĂ ȘAPTE RUNDE ta 

turneul interzonal masculin de la 
Blenne (Elveția) ocnduo A. So
kolov 91 R. Vaganlan (URSS) ou 
cite 3,3 p. urmați de Y. Setrawan 
(SUA) — 5 p.
• IN TURNEUL 

NAI. feminin de ta 
după 7 runde conduce 
Nutu (România) — cu 
urmată de sovieticele

81 Aleksandrta

INTERZO- 
Havana.

Dana 
4.3 p, 

______ _________ Iose
liani șl Aleksandr!» — ctte 
4 puncte (1). Cramiing (Suedia) — 
4 n. Vang Feng (R.P. Chineză) — 
9,9 p etc. tn runda a T-e. Dana 
Nu tu a remizat cu Veroczl.

ECHIPA EGIPTULUI PENTRU „CUPA DAVIS"
Federația egipteană de tenis a 

acut ounosoul lotul celor oatru 
tocători oare urmează «I facă 
denlasarea 1a București ta vede
rea meciului cu reprezentativa 
Românie! din etapa semifinala 
zona europeana ..A* a „Cupei 
ttavis" • Tarek El Sakka. Ahmed 
Bl Mehelmy Amr Tewfik st Hany 
Nasser, căpitanul neluaător al 
echipei egiptene este fostul cam
pion al aceste! țări. tsmall El 
ShafeL cunoscut și Iubitorilor 
tenisului din tara noastră. tn

de tenis România — 
avea loo la București. 
Progresul. in silele de 
august.

1969. ei a fost nr. I In echipa 
târli sale, tot tntr-un meci de 
..Cupa Davis*. ou eohtpa târli 
noastre.

Medul 
Egipt V* 
pe arena 
t. 9 si 4
• tn turneul de La Balaton Ma

nuel Ntootae l-a eliminat pe Ben
son (S.U.A.) «1 8—8. 6—9. 
Gasparlnl (Italia) a dispus 
6—1. 7—5 de A Dtrzu.

iar 
ou

plom» de membru titular șl di- g a,e ”rOr •*®n desiș
plena de președinte de onoare g rat joL au avut o eomport 
al Academiei Republicii Soda- g remarcabilă, eseerind trei i 
Rate România. Totodată, 1 oe f dam de argint el «na de bn 
tnmtnează carnetul de membru 3 după evoluții enre l-eu rit 
titular al Academiei șl Insigna printre protaeontatU Import 
de aer a marelui for științific S tel competiții continentale 
•* tării. g care an luat oarte oaste 150

concurenți din M Uri.
Duoâ o frumoasă suită 

victor», eet trei medaltati.
argtat au Intrat ta ..finala ma
re*. lupttnd en dlrzenie. fle
care dintre el. pentru titlul ri 
medalia de aur a ..europene
lor*. El an totHnlt insă adver
sari deosebit de puternici, bi
ne cotați ta rtadiri luptătorilor 
de mare perspectivă ri au tre
buit ta fined, să se mulțu
mească cu locul secund. Ronri- 
că Rașovan (cat 48 kg) a fost 

de Anghaev Ascan 
(U.ELSJ5.). ta puncte (4—6), 
Cătălin B&jenaru (cat 60 kg) 
a pierdut de asemenea, la 
puncte (3—10). ta Ibrakov AR 
(U.RJS.S.). tar Bela Matias

(cat 81 kg) • fost Învins de 
2abev Veselie (Bulgaria). ..Ar
gintul* cucerit rămtne. oricum.' 
o performantă meritorie ri 
olină de promisiuni. Prezent al 
ei ta lupta neutru un loc oe 
podium dar numai pentru cel

‘____ ___
(cat 87 kg) a rfstlgat net „fi*

bronz. Alexandru Balal

A luat, apoi, cuvintul tovardțul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

<ta

IDiscursul tovarășului Nicolae 
Ceanșescu este urmărit cu viu 
interes șt subliniat, tn repetate 
rfnduri, cu puternice și Înde
lungi aplauze.

Partlcipantii la adunarea solem
nă a Academie! exprimă hotă- 
rlrea oamenilor de știință din 
patria noastră de a face totul pen- 
tru a fi la înălțimea îndemnului 
și exemplului celui pe care l-au 
ales, eu respect, convingere și 
emoție, ta conducerea supremă 
a Academiei Republicii Socia
liste România, de a-și eonsa- 
era întreaga capacitate de mun- 
eă șl creație înfăptuirii obiecti
velor stabilite de Congresul al 
Xm-lea al partidului, a mă
rețului Program de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de Înaintare a 
României spre comunism.

Conducătorul partidului și 
tulul nostru este salutat 
nou, la plecare, cu cele
calde sentimente de dragoste, 
stimă și recunoștință, de nu- 
meroșll bucureșteni care au 
trăit, împreună eu oamenii de ă 
știință, eu întregul nostru g 
popor, acest mare și strălucit g 

‘   • i

sta
dia 
mai

f
ă întrecut

I
K

eveniment din viața Academici, 
a spiritualități! românești.

TURUL

Bernard
învins

FRANȚEI

Hinault
in etapa

contracronometru
Dtaputa.tit pe un cLrouăt de 31,8 

km ta Împrejurimile stațiunii de 
sporturi de taraă VMl*rd-de-Lana. 
contracronometru individual, cea 
de a 13-a etapă a „Turului Fran
ței* a revenit «taâruâul rutier bel
gian Erto Vanderaerden. oare 
rotind ou viteză medie de 46,461 
km/h a acoperit distanța ta 41.64. 
13 a benettatat de faptul câ a 
luat startul mal devreme, cind • 
avut condiții atmosferice priel
nice. Bernard Hinault, purtătorul 
„tricoului galben* șl mare spe
cialist tn etapele de eontrscro- 
nometru, a luat startul ceva mai 
ttrziu, rfnd bătoa un vtnt puter
nici. asa că ei a terminat pe to- 
oui secund ta ldti de învingător, 
ta continuare atașamentul etapei 
arată astfel : 8. Thierry Marie 
(Franța) la 148 ; 4. Dudos-Las- 
saUe (Franța) ta 1:17 ; 5. M. ser
geant (Belgia) la 1:23. Clasament 
general t 1. B. Hinault (Franța) 
65.92:18 ; 2. G. Lemond (S.U.A.) 
la 343 ; 3. St. Roche (Irlanda) la 
6:08 : 4. Sean Kelly (Irlanda) la 
6:32 ; 5. St. Bauer (Canada) la 
8:23. vineri este zi de repaus.

Li feminin a avut loo. pe un 
circuit de 66.6 km. tot la Vtilard- 
de-Lans. etapa a 10-a ciștigatâ 
de Valerie Simmonnrt In 1.43:33. 
15a a fost urmată de Paula Wes
ter (Suedia) și Maria Blower 
(Anglia) la 1:00. Tn clasamentul 
general : 1. Maria Canina (TtaMa) 
30.51:4! ; 2. Jeannie Longo (Fran
ța) ta 19:14 ; 9. Domlnleiue Da- : 
mlanl (Franța) ta 17:28. Azi etapă ; 
contracronometru lndlrtdua! ta i 
Salut Nizlere du Moucherontte : 
(22.5 km>. ■

s.

PREGĂTIRI PENTRU UNIVERSIADA DE VARĂ
Cu prilejul unei conferințe de 

presă ținută la Roma. Primo Ne- 
Moto. președintele FISU (Fede
rația Internațională a Sportului 
Universitari a făout cunoscut că 
m cee de « KUI-a ediție a Tocu- 
rfior mondiale universitare de 
**ră șl-au anunțat, tn principiu 
bartîofnarea rirca 6 fi» de spor- 
•vl din !1C țări. UnlvcraJada D3 
■a va desfT.mra la Kobe In .Ta- 
bpnla. ta perioada 24 august — 4 
•ențembrfe. Festivitatea de des- 
yWeqC bea de închidere șl ta- 
•repwfle competiție! de atletism 
vțF avea toc Pe tm stadion de 
WMl tocuri, recent construit tn- 

, geatrat ba toate cele necesare 
[iglBWi desfășurări a concursurilor. 
»Aii.fost amenajate, de asemenea. 
' • tiaU de gimnastică (!S fi» de 
: ■bectatort)' bazine de tact tere- 

DtiM de tenta. Snc-bet ci vnlrt-,.

• R.P.D. Coreeană va ti repre
zentată. la Kobe de o delegație 
alcătuită din circa 150 de spor
tivi. care vor lua parte la majo
ritatea disciplinelor sportive în
sorise In programul Întrecerilor.
• Un purtător de cuvfnt aloo- 

mltetulu! de organizare a Univer
siadei a anuntat zilele trecute 
eă. dat fi’nd faptul eă In aceeași 
Perioadă de time șțnt programate 
st alte comneMHI cu caracter eu- 
mpesr» <rf mondial, sportivii din 
B.O. Germană nu vor fl orezenti 
la Întrecerile de la kobe.

® Federati’ universitară de cul
tură fizică a tngoslavlel a comu
nicat că 1a Unîvo-siadă va fi de- 
nlasa* un lot de 52 de sportivi • 
la baschet (D Petrovlci. Rado- 
vtat. Cve,,-a. Vrankoeiri Nakld

au luat parte recent la C.E.. in 
R.F. Germania) Judo Înot (Dar- 
Jan Oetrfcft. polo si tenis (Re
nata Sasak Preiei Horvat).

BASCHET * Rezultate din 
grupa finală a turneului ..William 
Jones* ' Coreea de Sud — Ca
nada 54—53 » Uruguay — Ctium- 
ghwa (Taiwan) 89—59 : FUlpine 
— Suedia 73—C8. în clasament • 
1. F111 pine 8 p. 2. Suedia V p 
(din « ft * “ ~ ‘ “
5 P (din 9

BOX « 
oaan (cat 
tario Nail .__ _____  _________
invfnetndu-E la Forii. prin k.o. 
tn repriza a l-a pe spaniolul 
' ..>« 4- la Saera.

9. 8.U.A. șl Uruguay 
!)•
Fostul campion euro- 
oooos). Italianul Va- 
$l-a făcui reintrarea.

g admiaHțrațlat coo 1977» București, rtg. V. Conta U. M. P.t.tM. 4. M. teatrală 0.89.18 
Tantra sMUofttate abonamente pria ROMFRESFUATEL1A - sectorul export-import presă PA

f

$

mi Williams (Canada) 20.46 : 406 
m: Haley (S.U.A.) 43,33; 806 «a» 
Crux (Brazilia) 1:43,40. Braun 
(RJT.a.) 1:43,72 ; 1500 m I Hacker 
(S.U-A.) 1:33.IS. Walker (N. Ze
aland!) 3:39,00; 10 000 m : Seko 
(Japonia) 27:45,86, Ryffri (Elve
ția) 17:54.2» — nou record ; U6 
mg t McCoy (Canada) 13,39 Ba
kos (Ungaria) 13,45 ; 400 mg i 
Schmidt (HJ-G.) <8,67, Dio Ba 
(Senegal) 44,00 ; 3 OM m obst 1
Marah (S.U-A.) 4:18,13, Mahmood 
(Franța) 9:U,’t ; lungime : Con
ley OS.UJL) -- - -----------
(Cuba) 844 m .
genburg (R.F.G.) 2,31 m, 
(S.U-A.) 1,31 m, SJOberg 
2.28 m, Ottey (Canada) 
prăjină : Collet (Franța) 
Quinan (Franța) *.W m ;TOO m 1 Beverly Klnch (M. Brlta-

8.43 m. Jefferson 
; taălțlme : Mâ- 

Stenton 
(Suedia) 
9.28 m ;
3.79 m.
FEMEI:

mică” — pentru locurile 
— dlspunlnd la ouncta 

(7—1) de Reinbold Bezel (R.F. 
Germania). Ceilalți doi luptă
tori români prezent! la Între
ceri s-au clasat astfel: Cătălin 
Nlri (cat 70 kg) — jocul 4 M 
Alexandru
— locul 5.

KUteles (cat +87)

★
De astăzi 

Bologna, se 
plonatcle 
greco-romane la care participi 
91 cinci tineri sportivi din tara 
noastră. Au făcut deplasarea 1 
Radu Sirubert (cat 48 kg), Că
tălin Tudose (cat 58 kg), Ga
briel Blvola.ru (cat 75 kg), loan 
Irlmlctuc (cat 81 kg) si Adrian 
AHonte (cat +87 kg).

ptnă duminică, ta 
vor desfășura eam- 

europene de lupte

ATLETISMULUI NOSTRU
nte) 11.38 : MO m : Judy Brown- 
King (S.U.A.) 52,33 ; lungime 1 
Jasmin Feige (R.F.G.) S,S7 ra j 
sultțA X DemdSe THlemard CElv»- 
Ha) «3,30 m
• Zilele trecute a avut ioa la 

Leipzig tin interesant concura cu 
participarea aUeților Juniori dta 
R.D. Germană România si Unga
ria. In legătură cu această tntfl- 
ntre antrenorul federal Vasiie 
Mureșan ne-a relatat despre 
bun* comportare a fetelor noas
tre care au elftigat opt din cele 
13 probe din program, ceea ea 
este, indiscutabil, o bună perfor
mantă 1 Au obttnut victorii : Co
rina Roștorn la 100 m — 11.92 *i 
200 m — 24,28, Cleopatra Pălăctan 
la 1500 m — 4:15,69. Adriana Du- 
mitriu la 805 m — 2:05.43 si 3 008 
m — 9:19,46, Lcnuța Ignat la 8 
km mag — 25:16,04, -Marlnela Do- 
eea la 400 mg — 59,42, Henriette 
Nedeica la lungime — 6,18 m. 
Dintre juniori s-wu clasat pe Pri
mul loo : Marius Ctrllgeanu la 
HO mg — 14,73 și Victor Barbu 
la 5 900 m

sfetnic și educator II este chiar 
tatăl său. Johan Cruyff...

J; • r.l.F.A. a decis Joi dlmlnea- 
g ta, că echipei* englez* pot eua- 
g tine meciuri amicale pe alte 

continente, ta afara Europei. O 
g hotărtre ta privința meciurilor 
g formațiilor din Anglia, pe oontl- 
S nentul nostru, va fl luată de 
g Comitetul executiv al F.I.F.A., la 

19 decembrie 1989.
• Campionatul U.R.S.S. a con

tinua: ou etapa a 99-a, oare a fa- 
regtstrat numeroase surprize. Au 
fost Întrecute pe teren proprio t 
Dinamo Kiev — Cemomoreț 5—1, 
VoroneJ — Spartak Moscova 5—8 
și Dtaamo Moscova — Kutaisi 
1—3 1 Alte rezultate : Harkov — 
_ _________ i — Tor-

§ pedo Moscova 1—1, Donețk — D4- 
g namo Tbilisi 3—1. Dtaamo Minsk 
Ș — Baku 3—8. Jalghlris — Erevan 

4—1, Rostov — Zenit 1—6. Clasa- 
g ment t 1. Diname Kiev 26 o 9—9. 
g Spartak, Dnlepr ou dte 36 p, 4.

-----  — ' n p. Pe ultimele 
Dinamo Moscova, 
cu dte 15 p. 16.

8

Dinamo Minsk 
g locuri 5 13—17. 
g Neftd. Erevan

Rostov 1» p.
g • Cine «u-șt mal aduce aminte 
g de Johan Cruyff, internaționalul 
g olandez de te Ajax Amsterdam, 

care, tn urmă eu un deceniu era 
g considerat unu! dintre oe! mal 
g buni etacanțt al lumii 7 Acum, 
g Johan Cruyff. In vtrstă de 98 de 

ant. va fl numit director tehnlo . 
g al echipei care l-a consacrat K 
g are un băiat. Jody, oare Joacă tn- 

tr-una din echipele de ooptl ale 
g clubului Ajax. Jody Cruyff po- 
g sedă calități tehnice remarcabile, 
g amintind de tatăl său tn ceea ce 

privește driblingul șt precizia 
nanelor. Primul «Su antrenor

• tn timpul desfășurării unul 
meci citai liga a 3-a a campiona
tului portughez, unul dintre așa- 
zișli suporteri, pe nume Jose Ho
rn antero nemulțumit de deciziile 
arbitrului, a intrat pe teren unde 
l-a făcut... k.o. pe conducătorul 
jocului. Pe bună dreptate el a 
fost dat ta Judecată, conform 
•entințe! tribunalului, inculpatul 
a plătit o substanțială amendă șl 
1 s-a Interzis accesul pe stadioa
nele de fotbal pe o 
do! ani. O pedeapsă 
— adăugăm noi — 
asemenea huligan.
• Clubtd englez de 

Swansea City a fost 
temporar, de ta faliment, după 
o chetă publică in rfndul mem
brilor săi reușind să strfngă fon
durile necesare pentru o... săptă- 
mtnă. Situația clubului este ta 
continuare extrem de dificili- 
„Singura posibilitate de a ne sal
va pe termen lung este să vin
dem iichetele-abonnment de In
trare pentru sezonul următor el* 
mal repede. De aceea, facem apel 
ta suporterii noștri să se gră
bească I*, a declarat unul din 
conducător»! clubului.

9 Două echipe vest-germane 
sini în prag de faliment : este 
vorba de Hertha B.S.C. șt Kickers 
Offenbach care au datorii de 
peste două șl, respectiv. rinei 
milioane de mărci. Tn oazul în 
care ele nu-ș! rezolvă situația B- 
'nanrinră vor fi excluse din liga 
a doua a campionatului

durată de 
prea blinda 
pentru un

liga a nt-a. salva*

TELEX • TELEX
tenif * Mădâllna Splracne 

(România) Lfertowska, Adzlalek 
Szarvinska ri Mroz (toat; Polo
nia) Langherova șl Adamkova 
(Cehoslovacia) Pușkaș (Ungaria) 
s-au calificat pentru sferturile de 
finală ale turneului de junioare 
de la Katowice. în prima partidă 
a sferturilor t Adamkova — Lis- 
towska 8—I, 7—S. • La Bata Son: 
Benkowskl — Cherry 8—9. 8—4; Fr
eci! — oberlelter 8—9. 8—9:

Schreiber — Vojtisek 6—I 5—9 ; 
Voljnevoci — Schneltzer 9—7, 
6—I 7—6 • La Boston : Wllander
— Glldemeister 6—2 7—6 ; Vilas
— Kricksteto 7—6 6—1 : Tulasne
— Clero 6—3 6—I : • ..Cupa An
nie Soisbault* la Le Touquet 
(Franța) s Cehoslovacia — Olan
da 3—S : Argentina — R.F.G. 2—1? 
U.R.S.S. — Marea Brltanle 9—0 5 
S.U.A. — Elveția 2—1 • „Cupa 
Galea" ț Unearfa — Norvegia !—1 
(nentru loou 1).

VOLEI • Med arnica! la Bu-' 
dapesta : Japonia — Ungaria 9—6

glUSJS secția ooreap, 16 M 16: mteruzban 487: telex 1» S3» remap riparm 
ox 19—901, telex 19371, prtflț Bueurefti, Calea Grlyl|«' ar. H—M 16849
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