
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCUf

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN JUDEȚELE SATU MARE

\
l

Șl MARAMUREȘ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu au 
continuat, miercuri, vizita de 
lucru in județul Satu Mare.

Au participat tovarășii Emil 
Bobu. Petru Enache. Silviu 
Curticeanu.

In cursul dimineții, progra
mul a cuprins vizitarea unor 
unităti industriale din munici
piul Satu Mare, întreprinderea 
de utilaj minier șl întreprinde
rea de piese de schimb si uti
laje pentru industria chimică, 
fiind analizate cu reprezentan
ții organelor locale de parttd 
Si de stat, ai ministerelor si 
centralelor de specialitate, cu 
conducerile întreprinderilor 
probleme privind stadiul înde
plinirii planului la toți indi
catorii. perfecționarea organi
zării producției și a muncii. 
Creșterea calității fiecărui pro
dus. ridicarea continuă a efici
enței întregii activități.

Pe întreg parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost înconjurați cu deosebită 
dragoste si considerație de oa-1 
menii muncii de aici, care an 
dat glas profundei recunoștințe 
pentru această memorabilă 
intilnire cu conducătorul parti- 

și statului. Prin aplauze 
neîntrerupte, ei 

asemenea
muncii din unitățile 

vizitate. hotărîrea 
in

au 
tuturor

dului 
si ovații 
exprimat, 
oamenilor 
sătmărene
de a transpune exemplar 
nraclică orientările si indicați
ile date de s.ecretarul general 
al nartidului, de a-si îndeplini 
cu înaltă responsabilitate 
munistă sarcinile ce 
in acest an și pe 
cincinal.

co- 
le revin 

întregul

Lnter-pendenței și prestigiului 
national al României socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat celor prezent! îndem 
nul de a-și aduce în continuare 
contribuția la activitatea orga
nizației județene de partid, la 
dezvoltarea județului, la Înflo
rirea patriei noastre socialiste.

★
Vizita de lucru efectuată de 

tovarășul 
împreună _
Ceaușescu. în ____._  ____
Mare s-a incheiat, miercuri la 
amiază, printr-o impresionantă 
adunare populară, desfășurată 
in piața noului centru civic al 
municipiului Satu Mare.

Peste o sută de mii de oa
meni ai muncii din oraș și 
din alte localități ale județului 
—• muncitori, tehnicieni, ingi
neri, țărani cooperatori, inte
lectuali, elevi, tineri și vîrst- 
nici — au fost prezenti la a- 
ceastă mare adunare. Ei au 
venit să-și reafirme, și cu acest 
prilej, sentimentele de profun
dă dragoste și 
fată de 
napunii 
Nicolae 
căruia 
strălucite 
tării.

Apariția la balconul sediului 
Comitetului județean de partid 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

a 
Si 

cu 
si

Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășa Elena 

Cu județul Satu

recunoștință 
cel mai iubit fiu al 

noastre, tovarășul 
Ceaușescu. de numele 
sînt legate cele mai 

realizări din istoria

Miercuri, în cursul 
după vizitarea unor 
tați economice ale

dimineții, 
mari uni- 

orașului, 
-tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
înlîlnit, la sediul Comitetului ju
dețean de partid, cu un grup 
de membri ai partidului cu 
stagiu din ilegalitate.

Secretarului general al parti
dului i-a fost adresată asigu
rarea stimei si respectului, a 
prețuirii pentru politica înțe
leaptă al cărei initiator și 
neobosit militant este, politică 
aflată la temelia progresului 
socialist al tării, a bunăstării 
poporului, a suveranității, inde-

a tovarășei Elena Ceaușescu 
fost salutată cu puternice 
îndelungi aplauze și urale, 
imnuri în cinstea patriei 
partidului, a conducătorului său 

de partici- 
cu însufleti- 
— P.C.R. !“, 

poporul 
și mîndria. 
România !“, 

România —

încercat. Miile 
panți scandau 
re „Ceaușescu 
„Ceaușescu și 
..Stima noastră 
Ceaușcscu — 
„Ceaușescu — 
Pace !“

„Ceaușescu —

I
$

l
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g
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,------- ----- - , „----
triumfe libertatea, pacea și g 
securitatea !“, se putea citi pe 
pancarte purtate de pârtiei- 0 
panții Ia impresionanta adunare g 
din municipiul Satu Mare. g 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu g 
și tovarășa Elena Ceaușescu au g 
răspuns cu căldură la ovațiile g 
entuziaste, ' la manifestările g 
pline de dragoste și stimă ale g

(Continuare în pag a t-a) Si
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Divizia A de fotbal, etapa a 29-a

CVARTETUL DIN FRUNTE (ieri, 4 victorii!)

IȘI MĂREȘTE AVANSUL FAȚĂ DE RESTUL PLUTONULUI
© Steaua și Dinamo

toria — punct la Pitești

© .Lanterna" realizează—

scorul zilei © Bîcu se dis

tanțează în clasamentul

golgeterilor © Dinamo —

Universitatea Craiova, der-

ciștigă în deplasare © Vic

byul rundei cu nr. 30 Terheș (in stingă imaginii, căzut la pămint) a marcat, cu un- 
frumos efort, golul al doilea al studenților bucureșteni.

Foto : Aurel D. NEAGU

REZULTATE TEHNfCE

Sportul Studențesc - Petrolul 3-1 (2-0)
Rapid - F.C.M. Brașov 2-1 (1-0)
F.C. Bihor - Chimia 4-0 (2-0)
A.S.A. Tg. Mureș - Dinamo 0-1 (0-1)
„U“ Cluj-Napoca - Gloria 4-2 (2-1)
F.C. Argeș - Victoria 0-0
F.C. Olt - S.C. Bacău 2-1 (0-0)
„Poli*  Timișoara - Steaua 0-1 (0-1)
Univ. Craiova - Corvinul 4-1 (0-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 25 mai)
Victoria — Chimia (0-2)
Gloria - F.C.M. Brașov (1-2)
Dinamo - Univ. Craiova (0-0)
Corvinul - F.C. Argeș (1-1)
F.C. Olt - Rapid (3-4)
F.C. Bihor - „Poli" Timișoara (0-2)
S.C. Bacău - Sportul Studențesc (0-1)
Petrolul - A.S.A. Tg. Mureș (0-0)
„U" Cluj-Napoca - Steaua (0-2)

CLASAMENTUL

1. STEAUA 27 23 3 1 59-12 49
2. Sportul Stud. 28 16 8 4 65-29 40

. 3. Univ. Craiova 29 17 6 6 56-26 40
4. Dinamo 28 16 6 6 38-19 38
5. Corvinul 29 14 3 12 72-39 31
6. F.C. Argeș 29 12 7 10 32-33 31
7. „U" Cluj-Napoca 29 13 3 13 44-42 29
8. Rapid 29 12 4 13 27-49 28
9. Petrolul 29 9 9 11 27-34 27

10. Gloria 28 10 5 13 41-48 25
11. F.C.M. Brașov 29 10 5 14 23-49 25
12. „Poli" Timișoara 29 11 2 16 43-49 24
13. S.C. Bacău 29 11 2 16 37-46 24
14. Chimia 29 10 4 15 30-46 24
15. Victoria 28 7 8 13 24-38 22
16. A.S.A. Tg. Mureș 28 8 5 15 23-41 21
17. F.C. Olt 28 7 6 15 26-46 20
18. F.C. Bihor 29 5 6 18 26-57 16

Cronicile etapei, la pag. 1—3

GOLG ETERII

„AM MUNCIT INTENS SI AM CREZUT ÎN SANSA NOASTRĂ*7 ' w *

tt
declară antrenorul loan Alexandrescu. după al doilea titlu
consecutiv cucerit de echipa de oolo Crișul Oradea,

22 GOLURI : Bîcu — 2 din 11 m
19 GOLURI t Petcu (Corvinul) — 8 din
17 GOLURI : Pițurcă — 1 din 11 m
14 GOLURI : Mateuț

11 m, Hagi — 7 din 11 m

De bună seamă, 
de polo încheiat 
stărui multă vreme în aminti
rea iubitorilor acestui sport 
prin inedita desfășurare — cu 
o neașteptată răsturnare de si
tuații in fruntea ierarhiei, în
tre prima si a doua iumătate

campionatul 
deunăzi va In ultimele secunde !

a pierdut acasă la

margmea bazinului, intr-o pauză a me

întrecerii —, prin finalul sub 
semnul neprevăzutului pînă în 
ultimele clipe ale disputei. 
Despre această ediție decisă pe 
linia de sosire și, mai ales, 
despre succesul echipei Crișul 

, Oradea, am stat 
de vorbă cu Ioan 
Alexandrescu, an
trenorul campioa
nei și, totodată, 
vicepreședinte al 
clubului
(fost, el însuși ju- continua și mai aveam șansa 
câtor — 
nai — 
C.C.A. și... Crișul).

® După atitea e- 
moții. iată-vă, din 
nou. un antrenor 
fericit. Noi, de pe 
marginea 
lor, ne-am 
imagine 
competiției, 
cum a fost, 
nem așa, „i 
terior" lupta pen
tru titlu. îndeosebi 
din acea zi de 9 
martie cind Dina
mo părea să se ti 
desprins decisiv, 
cu cele 5 -puncte 
avans?

bihorean

internațio- 
la Rapid.

bazi ne
făcut o 
asupra 

dar 
să spu- 

,din in-

Pe
ciulul care a decis laureata ediției 1985—1986

Foto : Aurel D. NEAGU
• A fost, cu a- 

devărat. un mo
ment important a-

tunci, cind am
Oradea, în fața celei mai re
cente finaliste a Cupei Cupelor, 
și încă la scor, 5—11 l După 
turneul respectiv, am discutat 
îndelung cu băieții, concluzia 
fiind că am pierdut datorită 
numeroaselor ratări și nu ți
nui joc slab de ansamblu. în 
loc de a ne face reproșuri 
ne-am zis că trebuie să învă
țăm din înfrângeri, că pierdu
sem doar o „bătălie", dar lupta

noastră la titlu, chiar dacă ve
neau la rînd trei turnee care 
se disputau în alte orașe de- 
cît cel de pe Criș. Ce a 
urmat, se știe. în bazinul Flo- 
reasca, am cîștigat pe linie, 
zece puncte din zece (11—8 cu 
Dinâmo). La Cluj-Napoca. pa
tru victorii și un egal cu ma
rea noastră 
veau să se 
și în actul 
tigat pentru 
la capăt.

rivală, așa cum a- 
petreacă lucrurile 

hotărîtor. Am âș- 
că. am luptat ptnâ

• Totul pare simplu, mai a- 
les acum. Ia ora primelor re
trospective. Au fost insă, nu 
încape vorbă, o serie de ele
mente concrete care au însem
nat, de fapt, atuurile Crișulul...

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag. 2-3)

MĂRILE PERFORMANTE LE REALIZEAZĂ 
DOAR CEI CARE SE PREGĂTESC 

CU PASIUNE Șl DĂRUIRE
\\\\\\\\\\\\\\^ 

însemnări la încheierea sezonului 
de schi fond fi alpin

ăWWWWWWWWWWWVOk

Acum, cind peste sezonul 
competițional de schi 1985—1986 
a căzut cortina, se impun 
cîteva puncte de vedere asu
pra a ceea ce a fost realizat, 
dar mai ales asupra a ceea 
ce mai este de făcut pentru 
ca schiul nostru de fond si 
alpin să răzbată spre marile 
performanțe. Schioarele noas
tre fondiste au avut posibili
tatea să realizeze obiectivele 
propuse pentru recentul sezon ; 
locuri fruntașe in „Concursul 
Prietenia" și ia „Balcaniadă". 
Dar, după cum se știe, la pri
ma competiție fetele noastre 
au avut evoluții modeste, in 
timp ce la al doilea rezulta
tele au fost bune. Se Impune, 
insă, de la început precizarea 
că titlul balcanic în cursa in
dividuală de fond a fost cu
cerit de Elena Reit, care nu 
mal făcea parte inițial din lo

tul național, ea fiind convocată 
in ultima clipă pentru întrec 
cerile de la Bansko (Bulgaria).

Dar. pe marginea comportării 
sportivelor noastre, se impun 
cîteva observații. La „Con
cursul Prietenia" tinerele 
schioare au avut prestații sla
be. Această întrecere constituie 
un adevărat „campionat mon
dial" pentru schiorii juniori șl 
F.R.S.B. a luat toate măsurile 
pentru o bună reprezentare. 
Schioarele aveau de realizai un 
program de pregătire minuțioe 
alcătuit, dar acesta nu a fost 
îndeplinit Intru totul. Speranțe
le noastre Ileana Hangan, Edith 
Bako. Adina Tuțulan, Daniela 
Filimon șa. au avut evoluții 
contradictorii. După ce tntr-o

Paul IOVAN

(Continuare tu paf. 1—3)



In campionatele ele karting

NUMĂR RECORD
Timp de trei zale, pe karto- 

dromuj din Galați — intr-o or
ganizare fără reproș — s-au 
desfășurat primele etape ale 
campionatelor republicane de 
karting viteză Pe circuit și de 
anduranță. Îmbucurător: cifră 
record de participare — peste 
ISO de concureriți din 27 clu
buri și asociații. Iată rezulta
tele tehnice : KARTING, d. în
cepători — 1. C. Jelache
(AKIRA Tecuci); cl. cadet —
I. J. Tatu (1PA Sibiu), 2. L. 
Dănilă (LIA-ITA Galați), 3. F. 
Constantinescu (ITB) ; d. 50 
cmc — 1. G, Mancaș (AKIRA),
J. Iolanda Cătineanu (învăță- 
mint Tg. Mureș), 3. N. Cosma 
(LIA-ITA Timiș) ; d. 80 cmc —

TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE ȘAH ĂL ROMÂNIEI

Miercuri, in sala Dalles, s-au 
desfășurat partidele rundei a 
doua a Turneului Internațional 
masculin de șah al României. 
Rezultate : L. Oltean — Re- 
mon 1—0, Lupu — Negulescu 
0—1, Hawelco — Urzică 1—0, 
Dohoian — Georgescu 1—0, Io- 
nescu — Foișor Gau-
glitz — D. Oltean întreruptă. In 
clasament conduc Negulescu si 
Dohoian cu cite 2 o. urmați de 
Hawelco l* */a  p.

Ieri, au avut loc partidele 
•restante din etapa a 26-a a 
•Diviziei B :

C.S.M. SUCEAVA — OTELUL 
GALATI 2—0 (1—0) î Cașuba
(min. 20) și Sfrijan (min. 65). 
(I. Mîndreseu — coresp.)

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — PROGRESUL* 
VULCAN BUCUREȘTI 2—1 (O—T): 
Nica (min. 54), Matei (min. 60) 
Si, respectiv. Ene (min. 39). 
(O. Guțu — coresp.).

JIUL PETROȘANI — MINERUL

21 MAI 1986. Extragerea I: M 12 
44 25 26 30; extragerea a n-a: 
42 43 34 37 32 22. Eosid total de cis- 
tiguri : 1.023.953 lei -dbi care 90.905 
Jel report la cat. 1.
• Reamintim că ASTAZI este 

ULTIMA ZI pentru procurarea 
bisatelor la TRAGEREA OBIȘ
NUITA LOTO da vineri. 23 mal 
a.c. Mail multe variante jucate 
mal multe șanse de obținere a 
unor Importante cîștlguri I
• Reținem atenția participasi- 

țilter și asupra TRAGERII LOTO

„AM MUNCIT INTENS“
(Urmare din pag. I)

• Trebuie să încep eu se
riozitatea jucătorilor, cu faptul 
că ei nu se menajează deloc 
in antrenamente si. mai ales. 
In competiții. Succesul nostru 
este si un rezultat al constan
tei (cu unele excepții inerente) 
*1 mobilizării înainte de orice 
partidă, privită la fel de res
ponsabil. Am reușit să depă
șim momente grele pentru că 
avem un colectiv .unit sufle
tește, în care băieții sint prie
teni, nu-și fac reproșuri reci
proce, nu ajung la conflicte. 
O parte din tăria noastră stă 
la acest capitol. E. apoi, valea- 
rea, în special a primilor 7 : 
Rada — Garofeanu, Gordan, 
Costrăș, Kiss, Fejer, Raț, Sper 
să nu fiu acuzat de lipsă de 
modestie, faptele vorbesc des
pre această valoare a cinci in
ternaționali A, plus un fost in
ternațional > de juniori (Raț) si 
un portar, Rada, care a debutat 
recent, la rîndu-i, in lotul re
prezentativ. la turneul din Sue
dia. In creștere de formă, în- 
cadrîndu-se tot mai bine în e- 
chipă, s-a arătat tînărul Pan
tea, și el component al selec
ționatei de seniori. Foarte u- 
tili, Illes și Fărcuță, în timp 
ce valoarea fraților Indig și a 
portarului Csaki (chemat la lo
tul de juniori), mai puțin folo
siți. crește treptat. Se impune, 
cred, o precizare, cu gîndul la 
viitor : avem asigurate și ca
drele tehnice de mîine din mo
ment ce Garofeanu. Gordan si 
Costrăș sint profesori de edu-

„CUPA U.T.C." LA ZBOR 
CU PLANOARE ULTRAUȘOARE

tncepînd de astăzi, timp de 
trei zile, pe panta omologată de 
la Sînpetru—Brașov, se vor des
fășura întrecerile „Cupei U.T.C." 
la zbor cu planoare ultraușoa- 
re. La această primă competiție 
a sezonului vor participa spor
tivi fruntași reprezentînd centre 
puternice, precum București. 
Iași. Timișoara. Brașov. Galati 
etc.

ASIGURARE = PREVEDERE
La Administrația Asigurărilor de Stat puteți contracta dife- ■ 

rite feluri de asigurări facultative auto — care acoperă o -serie 
de riscuri, altele decit cele cuprinse în cadrul asigurării 
prin efectul legii de răspundere civilă auto —. cum sint :

— asigurarea globală pentru avarii auto (casco) ;
—■ asigurarea autoturismelor numai pentru pagubele pro

duse ca urmare a accidentelor de circulație :
— asigurarea suplimentară pentru pagubele produse auto

turismului condus de altă persoană decit asiguratul sau 
rude ale acestuia ;

— asigurarea de accidente a conducătorilor de autotu
risme si a altor persoane aflate in autoturisme.

Pentru orice informații in legătură cu încheierea de 
asigurări, plata primelor, primirea de despăgubiri etc., vă 
puteți adresa fiecărei sucursale ADAS, punctelor operative 
de lucru sau inspectorilor ADAS,

DE PARTICIPANT!
1. C. Rusu (Unirea Tricolor 
București), 2. S. Lucian (Meta
lul Tg. Secuiesc) 3. C Pop 
(Metalul Sighișoara) ; d. 125 
cmc — 1. M. Roșea (LIA-ITA 
Galați), 2. N. Cosma (LIA-ITA 
Timiș), 3. F. Șiotircă (Meta
lul Sighișoara) ; d. 250 cmc — 
1. D. Popa (Unirea Tricolor), 2. 
G. Moldovan (IPA Sibiu), 3. R. 
Grozea (Unirea Tricolor). Echi
pe : 1. LIA-ITA Timiș, t. IT 
București. 3. Unirea Tricolor 
București. ANDURANTA (re
zistență — trei ore de mers) — 
1. C. Rusu — M. Ciorbă (Uni
rea Tricolor), 2. L Stamatin — 
V. Constantin (IT București) 
3. N. Grecan — M. Olteanu 
(CMAK București). Echipe: 1. 
IT București, 2. CMAK Bucu
rești, 3. Neptun Cîmpina.

Telemac SIRIOPOL, coresp.

• Etapa a Il-a, campionatul 
de viteză are loc tot la Galați 
In zilde de 31 mai — 1 Iunie.

MARILE PERFORMANȚE LE REALIZEAZĂ DOAR CEI CARE SE PREGĂTESC CU PASIUNE Șl DĂRUIRE ZECE MINUTE DE F0(
(Urmare din pap. I)

cursă realizau rezultate bune, 
in următoarea erau de nerecu- 
noscut Spre exemplu. In pro
ba individuală de la Balcania

catie fizică, iar subinginerul 
Fejer și muncitorul Fărcuță ur
mează cursurile scolii de an
trenori.
• Ce spuneți de celelalte e- 

cbipe. de frunte 7 Cum apre- 
ciați nivelul campionatului ?
• După frumoasa toamnă a 

Cupei Cupelor — în care, ju- 
cind superb mai ales la Buda
pesta, cu foarte puternica e- 
chipă Vasas, a arătat reale dis
ponibilități ale polcului româ
nesc — Dinamo a avut o pri
măvară mai puțin fastă, deter
minată (sper să fiu înțeles 
corect) și de unele neînțelegeri 
ale componenților acestui co
lectiv, ușor sesizabile. .Fa an
samblu campionatul a început 
să fie mai echilibrat, cu mai 
multe partide ale căror rezul
tate stau pînă în final pe mu- 
ehfe de cuțit. Rapid rămîne o 
echipă bună, capabilă oridnd 
de rezultate favorabile cu ori
cine. Au crescut mult tinerii 
Stelei, care au smuls, iată, cite 
trei puncte ambelor pretenden
te la titlu.
• Credeți, așadar, In posi

bilitățile unei noi afirmări a 
sportului nostru eu mingea pe 
apă...
• Cred ! Sîntem competitivi 

pe plan internațional, nu nu
mai — cum am demonstrat și 
noi. și Dinamo — la nivelul 
echipelor de club. Pentru fruc
tificarea acestor posibilități, e 
cazul să acordăm o mai mare 
atenție unor probleme: selec
ției — care să fie făcută după 
criterii strict obiective ; anga
jării naționalei în competiții 
puternice, pentru a ține pasul 
cu primul eșalon (practic, nu 
ne prea întîlnim cu cei mai 
buni pînă la C.E. de anul vi
itor.) ; organizării superioare, la 
toate nivelurile, sub toate as
pectele — a formulei de cam
pionat. a arbitrajului, a lărgi
rii bazei de masă, pentru că 
sint numeroase bazine noi, în 
diferite orașe, în care poloul 
nu a pătruns, iar altele dau 
semne de oboseală, chiar la... 
Oradea, de pildă, deși in Bi
hor întreaga natatie e la loc 
de cinste.

252 DE CONCURENȚI LA FINALELE I DIVIZIA A,

REPUBLICANE DE CULTURISM ETAPA A 29 a

Cea de-a XXI-a ediție a 
Campionatelor republicane de 
culturism — juniori <și seniori 
— care va avea loc la Bucu
rești. între 23 și 25 mai, este 
așteptată cu deosebit interes. 
Datorită nivelului ridicat de 
pregătire atletică și artistică a 
sportivilor-culturiști de frunte, 
cit și cadrului organizatoric co
respunzător pe care federația 
de specialitate a reușit să-1 
creeze (pentru al patrulea «n 
la rind, finala va fi găzduită 
de Palatul Sporturilor și Cultu
rii). campionatele naționale 
constituie un eveniment de a- 
tracție pentru public. Cei care 
au asistat anul trecut își amin
tesc cu siguranță de confrun
tările spectaculoase care au a- 
vut loc între Cristian Mihăi- 
lescu și Alexandru Costache, 
sau între veteranul Eugen Kan
tor și tînărul Florin Uceanu. 
de evoluția lui Petru Ciorbă, 
Nicolae Giurgi și Marian Pe
tre. sau a talentatului junior 
Viorel Pop. Toți acești cam

dă. Hangan și Bako au ocupat 
locuri modeste, pentru ca a 
doua zi în cursa de ștafetă, 
alături de Reit. să facă o ade
vărată demonstrație de ceea ce 
se cheamă talent în schiul de 
fond. Nici antrenorii nu au pu
tut să explice această „meta
morfoză", înregistrată de la o 
zi la alta. în comportarea spor
tivelor noastre de la Centrul 
Olimpic de schi-fond. Si. fi
indcă a venit vorba de acest 
centru, trebuie să spunem că 
el își justifică activitatea, deși 
multi dintre „specialiștii" noș
tri îl critică pe unde apucă. 
Sint contestați. în primul rind, 
antrenorii Gheorghe Berdar și 
Dan Stănescu, care s-au ocupat 
de pregătirea schioarelor noas
tre. Dar celor care le incrimi
nează tinerețea și competenta 
li se poate răspunde că au fost 
solicitați la acest Centru Olim
pic și antrenori cunoscuți, dar 
care au refuzat, deoarece res
ponsabilitatea respectivă impu
nea o prezentă permanentă pe 
Iîngă sportive, tocmai la Bis
trița, departe de pîrtiile „cen
trale", din Brașov sau Predeal... 
Dar, e mult mai ușor să critici 
pe alții decit să pui tu mina 
să muncești, să faci sacrificii 
și să ajuți la relansarea schiu
lui nostru în arena internațio
nală ! Desigur, nu negăm că 
cei doi tineri antrenori eu și 
greșit. Ei au muncit. însă, cu 
pasiune, cot la cot cu sporti
vele de care răspund și avțm 
convingerea că schloarele noas
tre fondiste vor confirma spe
ranțele ce se pun în ele. Star
tul pregătirilor pentru noul se
zon nu este departe !

în schiul alpin dispunem la 
această oră de un grup de fete 
care au demonstrat în cursele 
sezonului trecut că posedă ca
lități remarcabile, că pot aspira 
la marea performanță. Mihaela 
Fera, Liliana Ichim și Claudia 
Postolache au arătat, în con
cursurile disputate în companii 
valoroase, că sint capabile de 
rezultate bune. Iată, Liliana 
Ichim a acumulat punctele ne
cesare participării în întrece
rile din „Cupa Europei" la ca

AZI Șl MliNE, PROGRESUL - 
POLITEHNICA LA BASCHET (f)
In cadrul etapei a 30-a a Di

viziei A de baschet feminin, 
azi și mîine (în ambele zile, 
la ora 17) se dispută — în 
sala Progresul — meciul Pro
gresul Stirom București — Po
litehnica Sportul Studențesc 
București. Celelalte partide vor 
avea loc simbătă și duminică.

O €1Ș DIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 11 MAI 1086. FAZA Jî cat. 
1: 1 variantă 1 00% = autoturism 
„Dacia 1300“ (70.000 lei) și 4 va
riante 25% a 17.500 lei; cat. 2: 3 
variante 100% a 14.556 lei, în ca
drul căreia o excursie de 2 
tocuri în R.D. Germană și dife
rența în numerar și 13 variante 
25% a 3.640 lei; cat. 3: 7 vâ
rtoși te 100% a 8.038 lei, în cadrul 
căreia o excursie de 1 loc in 
R.D. Germană și diferența în 
numerar și 17 variante 25% a 
2.022 lei; cat. 4: 51,75 variante a 
1.758 lei; cat. 5: 103,75 a 877 lei; 

pioni, ca si multi alții, vor e- 
volua și la actuala ediție.

In cadrul concursurilor de 
calificare — municipale, jude
țene, zonale — care au prece
dat faza republicană a compe
tiției, au participat peste 500 
de culturiști, Teprczentind 49 
de cluburi și asociații sportive. 
Pentru faza republicană s-au 
calificat, la cele trei categorii 
de virslă. 252 de eoncurenți.

La 23 mai. la Casa de cul
tură „înfrățirea între popoare" 
(din cartierul Bucureștii Noi) 
se va desfășura coneursul pre
liminar pentru juniorii mici și 
juniorii mari, iar la 24 mai 
vor intra In întrecere seniorii. 
Finala competiției se va des
fășura la Palatul Sporturilor și 
Culturii, duminică, 25 mai, la 
ora fi. Tot atunci vor. avea loc 
demonstrații la fete, individual 
și perechi. Biletele au fost puse 
în vînzare la casele Palatului 
Sporturilor si Culturii din 
Parcul Tineretului.

re o parte din cheltuieli ur
mează a fi suportate de orga
nizatori. Mihaela Fera și Clau
dia Postolache au avut evoluții 
remarcabile în competițiile in
ternaționale la care au parti
cipat și ne dau asigurări că 
ele sint capabile de noi sal
turi valorice, mai ales că se 
află. încă, la vîrsta juniora
tului. Antrenorii Liviu Prede- 
lean și Dan Cristea, care se 
ocupă de pregătirea celor trei 
sportive, trebuie să caute căi 
și mijloace cit mai moderne de 
antrenament, să facă tot ce le 
stă in puteri ca aceste talente 
ale schiului nostru alpin să 
urce cit mai sus în ierarhia 
valorică. Dar realizările antre
norilor de la lot nu pot fi 
separate de munca colegilor lor 
de la secții, care au datoria 
de a selecționa si pregăti noi 
elemente pentru marea perfor
mantă, așa cum au făcut-o si 
o fac profesorii Mihai Ungu- 
reanu (Sibiu) și Francisc Bo- 
niș (Mircurea Ciuc), ale căror 
eleve actuale, Ștefana Palada, 
Doris Bonfert, Csiîla Lukacs și 
Anamaria Bencze, bat cu insis
tență la porțile performanței.

Dacă despre fete se poate 
spune că au realizat progrese, 
că au obtinut rezultate promi
țătoare în unele competiții in
ternaționale, nu aceleași apre
cieri se pot face la adresa 
băieților. Atît fondiștii. cit și 
alpinii s-au clasat, în concursu
rile internaționale la care au 
participat, foarte modest, de
parte de fruntașii probelor res
pective. Se impune o revizuire 
de fond a tuturor planurilor 
de pregătire, o selecție riguroa
să a elementelor apte, o 
muncă migăloasă, de Ia eșaloa
nele inferioare pînă la cea mai 
înaltă performanță. Și ar fi 
bine ca toți eei care activează 
în schi să nu uite că perfor
manțele internaționale nu se 
pot clădi doar prin eforturile 
celor ce muncesc cu sportivii 
la loturile naționale, ci ale în
tregului corp de tehnicieni, de 
la cluburi și asociații, ale tu
turor celor care îndrăgesc (cu 
adevărat) schiul românesc.

IN DIVIZII A DE HANDBAL (I)
Azi are loc la Bacău, în 

Sala sporturilor. începînd de la 
ora 18, partida restanță din e- 
tapa a 18-a a Diviziei A la 
handbal feminin, dintre forma
țiile Știința și Chimistul Km. 
Vil cea.

înaintea acestui meci Știința 
ocupă primul loc în clasament, 
în timp ce handbalistele din 
Rm. Vîlcea se află pe poziția 
a treia.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTS PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cat. 6 : 564,73 a 100 lei; cat. 7: 
9.295,00 a 40 tel. FAZA a Ii-a: 
cat. A : 3 variante 2S’/«' a 14.014 
lei; cat. B: 7 variante 25% a 
6.006 lei; cat. C: 19,25 variante a 
2.184 lei; cat. D: 40,25 a 686 lei; 
cat. E : 164,00 a 256 lei ; cat. F : 
4.716,25 a 40 lei. Autoturismul 
„Dacia 1300“ (70.000 lei) de la
cat. 1 a foet cSștigat de parti
cipanta MARIA ALEXANDRU 
din București.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN
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ATACUL CAMPIOANEI-NE
TIMIȘOARA, 21 (prin tele-. 

Io»), Atmosferă de mare meci, 
stadionul local fiind literalmente 
luat cu asalt (mii de oameni au 
rămas pe dinafară) la acest joc 
la care recentei cîstigătoare a 
C.C.E. Steaua București, i s-a 
făcut o caldă și entuziastă pri
mire. Joc deosebit de greu 
pentru „aib-violeti“. echipă 
marcată psihic de trecutele 
clacaje de acasă cu Sportul 
Studențesc si „U“ Cluj-Napoca. 
Meciul a început lent, cu pru
dentă de ambele părți, și. nor
mal, fazele de poartă au apărut 
•destul de rar. „Poli" s-a grupat 
bine în apărare, a avut parcă la 
început un serviciu ceva mai 
bun decit partenera sa de joc, 
marcată de căldura sufocantă 
din teren, a îndrăznit mal mult 
în atac, si, astfel, gazdele sint 
beneficiarele unor excelente 
situații de marcare. Nu înainte 
însă de acel minut 21 cînd 
Stoica a fost la un mic pas de 
deschiderea scorului. După a- 
geasta. notăm trei faze de foc

la poarto 
22 — lor 
Bolba, îi 
cizie si s 
înscrie ; 
nescu cei 
cu capul 
năprazni' 
în min. î 
toare, de 
Ducadam 
Replica I 
in min. 4 
bacher c 
la PIȚUI 
mairatînc 
33 sau i

La reli 
doua bai 
trimite < 
din lovi' 
ca si bs 
nește „t 
forțează 
forța și 
obiectivi 
nevrează 
ză ocazii 
Lăcătuș

CRAIOVA, 21 (prin telefon). 
Meciul a început cu o foarte 
mare ocazie a Iui Gabor, care 
a ajunș in careu, talonat de 
Tilihoi. dar a ratat deschiderea 
scorului. Urmează o frumoasă 
perioadă craioveană, concreti
zată prin lovitura liberă bine 
executată de Cirtu (min. 18), 
dar apărată de Alexoi. După 
numai două minute „bombă" 
Cămătaru respinsă de portarul 
himodorean aflat în'tr-o zi ex
celentă. Apoi Cirțu ratează des
chiderea scorului în min. 32, 
făcînd ca echipele să se în
drepte spre vestiare cu un 0—0 
în care forța de joc a gazdelor 
a fost compensată de remarca
bilul joc colectiv al hunedore- 
nilor, impulsionați de Mateuț.

După pauză, fața jocului se 
schimbă și craiovenii rezolvă 
totul în numai nouă minute. In 
min. 50, Ia un fault al Iui Măr
ginean asupra Iui Cămătarii, 
Negrilă bate lovitura liberă si 
CAMATARU se înalță, înscri

ind cu 
vean ad 
tac. Neg 
Iîngă ba 
majorea'. 
o fentă 
cui car c 
au ' i 
cont, î 
lovitură 
nAilA 
scorul : 
jucat. D 
lor.pent 
foarte fi 
tează pi 
mescu e 
84), huo 
ror acții 
in min. 
lui Văet 
meazâ < 
capul d 
pe fază, 
printr-o 
cap. Ac< 
iască" d 
BÎCU, a

I MAI GREU DECIT 0 AR
I Nu judecați această partidă
* după scor ! Victoria la două 

goluri diferență a „alb-negri- 
i lor" s-a realizat cu mult mai 

greu decît o lasă să se crea- 
Idă cifrele de pe tabela de 

marcaj. Ploiestenii au rea
lizat o frumoasă partidă de a- 

Itac în fata valorosului lor ad
versar. care a trebuit să de
pună toate eforturile pentru a 
trecei de o formație ambiți- 

Ioasă. oare n-a depus nici un 
momept armele. Nici chiar 
atunci cînd scorul devenise 
3—0 pentru gazde. Bueureștenii 

Iau marcat repede (nu trecu
seră decit 70 dc secunde dc Ia 
lovitura de începere !) cînd 
TERHEȘ, a urmărit o minge 
respinsă de apărarea Tetro- 

Ilului, la un corner, si a tri
mis-o, în plasa porții lui Jipa, 
cu un șut plasat. Replică vi- 

Iguroasă prahoveana, Nuță 
(min. 14), Mocanu (min. 16), 
Costin (min. 19) obl!gindu-l pe

Sper ia tu 
tim mo 
tii b- - 
ocaz 
ieș ten,... 
tuatie d 
mingea, 
Speriati 
In schii 
Coras î 
care in 
spiendic

După 
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bara es 
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Ene (m 
dorit, îi 
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3—0 (ir 
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- „POLI" TIMISOARA O
R STEAUA 1(1)

Suulion ,,1 Mai" ; teren exoe- 
in. lent ; timp foarte călduros; spec
ia tatori — circa 60.000. Șuturi :le- 12—T5 (pe poartă : 4—6). Cornere:

, a 8—5. A marcat : PIȚURCA (min. 
:ă- M>-ite ,,1*01.1"  : Moese — Pascu, Io- 

nuț, ȘULEA, Șunda — Neagu,

Așa t-a detchis icorul 
pe itadionul Giulefti: 
Dumitru a executat 
imparaliil o lovitură 
liberă ți Rapidul a luat 
conducerea.

Foto : Iorgu BĂNICA

»
Meciul 1001 al rapidiștilor 

pe prima scenă, „startul spre 
2 000", a însemnat, ieri, in 
Giuleștiul plin de legende, un 
veritabil spectacol, cu tem- 
pou. ambiții si emoții pînă la 
ultimul fluier, excelent. al 
debutantului Cornel Corocan. 
Merite pentru ambele echipe, 
dar. In special, pentru brașo
veni. cei care aveau să ofere 
un joc cursiv si ofensiv, finind 
suspansul în tribune si în te
ren Intr-un final incandescent. 
Rapidistii vor porni tare, 
vrind să argumenteze ulti
mele lor victorii de preț, cu 
Dinamo si cu Sportul Studen
țesc. si. în min. 6. DUMITRU 
execută eu efeet, în stilul luî,
• lovitură liberă directă de la 
25 m gi deschide scorul. Oas
peții vor să amintească si el 
că au învins, duminică, pe Di
namo sl replică imediat. însă 
Mânu . .scoate" șutul excelen
tului Cramer (min. 9). Giu- 
lestenii au șansa desprinderii 
In min. 21. dar ratează Gean
tă. si în min- 28. dnd Santa 
intervine salvator la șutul 
Iul Geantă din 10. m. Finalul 
primei reprize ridică numărul 
emoțiilor si cota spectaculozi
tății prin ratările lui Cramer 
(min. 35 — din 6 m). Cadar si 
Bălan (min. 43) șl. In special, 
prin cea a lui Manea, aflat la 
4 m de gol în mln. 44.

Meciul părea jucat la »P* 
minute dună pauză, dnd, la 
lovitura liberă de pe stingă e- 
xecutată de Manea, Goanță a- 
vea să lovească, balonul cu 
capul, Insă portarul BANTA, 
ndnapirat, a boxat mingea In

,. Sabou, Vlătănescu (min. 46 An-
, •*  dreaș), ROTARIU — Holba. Giu-
a~ chici (min. SI Oloșutean).
rai STEAUA:: Ducadam — BĂU-

.’ BULESCU, Bumbescu, Beiodedfcl.
!nl Weissanbacher — BALINT. BU-
:n- I.UNI, STOICA Majaru (mln. «0
isă Bălan) — lăcătuș, Pițurcă.
e- A arbitrat foarte bine M. Solo- 
in. mir ; la limfe : M. Main (ambii

<iln CSuj-Napoca) șl R. Petrescu a (Brașov).
[ea ** speranțe : o—1 (0-0).
trî •
tra
îl- 59). Bâloni (mln. 68) și Majaru 
>le (min. 78), ultima fiind cea mal 
au mare dintre toate acestea. Să 
ră notăm ultima ocazie din min. 
a- 82. cînd Moise a „scos" senza- 
a- tional la șutul lui Pițurcă.
Im Stelian TRANDAFIRESCU

GAZDELE AU MAI RATAT UN EXAMEN EFTIMIE ÎNCLINĂ BALANȚA...
TG. MUREȘ, 21 (prin telefon). 

Miza meciului și cartea de vi
zită a adversarului au copleșit 
echipa gazdă (handicapată si de 
absențele lui Jenei și Fodor. 
accidentali). Ea a început parti
da temător, temporizînd excesiv 
în propria jumătate de teren, 
tatonînd la infinit în căutarea 
unei breșe în plasa aruncată de 
Dinamo, printr-un susținut joc 
colectiv, cu accent pe presing. 
Cîteva zvicniri ale lui Muntean 
și S. Dumitrescu nu creează 
nici ele iluzia succesului. a- 
portul coechipierilor la finali
zare fiind timid, neangajant. Pe 
fondul replicii dezlinate, 
punctată de nenumărate greșeli 
individuale ale gazdelor, nu i-a 
fost greu lui Dinamo să men
țină o superioritate teritorială 
constantă (în prima repriză) și 
să marcheze, în min. 31, prin 
DAMASCHIN I, care a reluat, 
din apropiere, la o centrare a 
lui Mihăeseu.

După pauză. A.S.A. reușește 
să mute jocul în terenul dina- 
movist, dar lipsa de vigoare și 
de clarviziune persisting, ea nu 
poate periclita in nici un fel 
careul oaspeților. Acțiunile ei 
ofensive eșuează într-o suită de 
cornere ce nu sperie defensiva 
bucureșteană, care contracarează

A.S.A. TG. MURES 0
DINAMO 1 (1J

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
9.000. Șuturi : 11—10 (pe poartă : 
3—6). Cornere : 7—6. A marcat : 
DAMASCHIN I (mln. 31).

A.S.A. : Varo — Szabo, Bote
zau, Ispir, Marton — DUMITRES
CU, Both II. Soare (min. 46 L. 
Popa) — Ciorceri (min. 82 Albu), 
Fanlci. MUNTEAN.

DINAMO : Moraru — Zare, 
Movilă. Al. Nieolae, Stănescu — 
REDNIC. Andone, DRAGNEA 
(min. 82 Jercălău) — Mihăescu 
(mln. 75 Varga), DAMASCHIN I, 
ORAC.

A arbitrat bine Gr. Macavei 
(Deva) ; la linie : V. Curt (Med
gidia) șl 1. Ferenczi (Timișoara).

La speranțe*:  0—1 (0—1).

ușor jocul fără fantezie și fără 
aplomb al adversarei. De altfel. 
Dinamo, fără să exceleze, lasă 
impresia Că are suficiente 
resurse pentru a controla par
tida și a-și ține la distanță 
partenera. Jocul curge spre 
final lntr-o apatie generală, 
transmisă și in tribune, care, 
înțelegi nd just raportul de 
forțe, se golesc progresiv.

ton CUPEN

SLATINA. 21 (prin telefon). 
După remiza realizată în etapa 
trecută, la Km. Vîlcea. F.C. Olt 
a dorit să presteze din nou un 
ioc bun si să termine vic
torioasă. De aceea, din start 
s-a instalat la cîrma jocului, 
a dominat perioade îndelun
gate. In prima parte, echipa 
gazdă s-a apropiat mai des 
de poarta lui Mangeac. insă 
suturile n-au nimerit tinta. 
chiar atunci cînd atacantii s-au 
aflat în poziții favorabile. Așa 
s-a întîmplat. mai ales. îji 
min. 25 și 41 cînd Leța. din 
careu, a expediat balonul la 
citiva centimetri de poartă !

în repriza secundă. jocul a 
continuat să aibă. în general, 
un singur sens, spre poarta lui 
Mangeac. Surprinzător. In 
această parte a meciului, pri
mele emoții le-a avut însă 
Ciurea. în min. 49. cînd 
Soiman a trimis o „bombă" 
de la 18 m pe care Insă. 
Ciurea a deviat-o în corner. 
După două minute F.C. Olt a 
deschis scorul : Crisan. de pe 
partea stingă, a pasat înapoi 
lui EFTIMIE. care a făcut 
eîtiva Pași și. de la 20 m. a 
șutat năpraznic. la firul ierbii, 
trimițind batonul in plasă. 
Un contraatac al lui Soiman. 
In min. 73. a restabilit ega-

F.C. OLT 2 (0)
S C. BACAU i (o)

Stadion „1 Mai" ; teren alune
cos ; timp frumos ; spectatori — 
circa 4.000. Șuturi : 14—4 (pe 
poartă : 5—2). Cornere : 9—4. Au 
marcat : EFTIMIE (min. 51 și 76), 
respectiv TTSMANARU (min. 73).

F. C. OLT : ciurea — Lauren- 
țiu, M1HALI, Iomașcu. Matei — M. 
POPESCU. LEȚA, EFTIMIE — 
CRIȘAN, Turcu, Pena (min. 78 
GeorgescuȚ.

S. C. BACAU : Mangeac — An- 
drieș, C. SOLOMON, Boroea, mi
sei — Burleanu. TISMANARU, 
Adolf — ȘOIM AN. Mangalagiu 
(min. 55 Bișcă), Viscreanu.

A arbitrat foarte bine G. Io- 
nescu ; la Mnie : V. Alexandru și 
M. Doncea ((toți din București).

Cartonașe galbene : MANGALA
GIU, M. POPESCU, K7NAȘCU.

La speranțe : 1—1 (1—0).
• ■■■.................

litaiea : virful băcăuan a făcu*  
o cursă pe partea dreaptă, 
a centrai in careu si TISMA
NARU a reluat in plasă. N-an 
trecut decit trei minute si F.C. 
Olt a punctat decisiv : în min. 
76. M. Popescu a executat scurt 
o lovitură liberă indirectă de 
la 16 m si EFTIMIE a sută*  
Drecis sub bară, semniud astfel 
si cel de-al doilea gol al echi
pei locale.

'Pompiliu VINTILÂ
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UNIV CRAIOVA . 4 (0)
CORVINUL 1 (0)

Stadion „Central" ; teren ’bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
30.000. Șuturi : 26—7 (pe poartă : 
15—4). Cornere : 9—S. Au marcat: 
CAMATARU (mln. 50), CIRȚU 
(min. 60), MANAILA (mln. 69), 
BICU (mln. 89), respectiv KLEIN 
(min. 88).

UN IV. CRAIOVA : Lung — Ne- 
grilă, Till hol, CIOROIANU, UN- 
GUREANU — A. Popescu (min. 
66 Geolgău), SANDOI, IRIMESCU 
— B1CU, CAMATARU (min. 55 
Măr.ăiK), Cîrțu.

CORVINUL : ALEXOI — Nlcșa, 
Dublnciuc, Mărginean (mln. 58 
Cojocaru). Tîrnoveanu — MA- 
TEUȚ, STROIA, KLEIN — Gabor, 
Petcu. Văetuș.

A arbitrat foarte bine O. ștreng; 
la linie : T. Bone (ambii din 
Oradea) șl C. Gheorghe (Su
ceava) .

Cartonașe- galbene : DUBIN- 
CHIC. SANDOI.

La speranțe : 1—0 (o—0).

întregului meci, reușește golul 
dorit în min. 89, care îl men
ține in fruntea clasamentului 
golgeterilor.

loan CHIRILĂ

SPORTUL STUDENȚESC 3 (2)
PETROLUL 1 (0)

1 Stadion Aportul Studențesc ; te
ren excelent ; timp călduros ; 

l- spectatori — circa 6.000. Șuturi : 
L- 13—11 (pe poartă : 6—8). Cornere:
[e 5—5. Au marcat : TERHEȘ (min. 
. 2 și 43), CRISTEA (mim. 67), res

pectiv PANCU (mim. 83).
SPORTUL STUDENȚESC ! SPE- 

‘r RIATU — M. Marian (min. 15 
« Polegea), M. Popa, CAZAN, Mun-

I teainu H — ȚTCLEANU (mta. W 
S, Burchell), CRISTEA, Bozeșan I — 
5 TEtRHEȘ, Coraș, Bagi (elim. min.
îi ®°)-

PE rit OI II. : .Tipa —- Costln,
BUTUFEI, Pitulice, Ștefan —

u Drăgan tmln. 46 I. SOLOMON),
;1 MOCANU, Gri gore (mto. 70
,, Pancu) — C. Ene, NUțA, I.
, GUȘE.

A arbitrat bine M. Neșu (Ora
’s dea) ; la linie R. Cîmpeanu (A- 
d rad) șl A. Gheorghe rp. Neamț), 
li Cartonașe galbene : ȘTEFAN.
L Cartonașe roșii : HAGI
a La speranțe : 1—o (1—0).
S • —m i

. noare prin PANCU (min. 83), 
care a marcat, cu capul, la 
centrarea Iui Ștefan.

Eftimie IONESCU

VICTORIA JOCULUI OFENSIV
1 CLUJ-NAPOCA, 21 (prin te- 
J leton). Joc frumos, interesant 

și. în ciuda scorului, destul de 
echilibrat ca desfășurare. încă 
de la început s-a văzut că bu- 

; zoienil n-au venit să se apere,
[ așa cum fac echipele în depla- 
i sare. Ei au jucat deschis, ofen

siv și primul șut periculos la 
poartă le-a aparținut, prin Șu- 
mulanschi în min. 3. Scorul a- 
vea, totuși, să fie deschis de 
clujeni în min. 15. In urm*  
unui corner executat de Muj- 
nai, cînd BUCUR a reluat min
gea în plasă, cu toată • poziția 
de ultim moment a fundașului 
Tulpan, Golul nu-i descumpă
nește pe oaspeți, care replică 
cu promptitudine prin acțiuni 
ofensive dare si viguroase. Ei 
vor reuși, chiar, să egaleze in 
min. 32, dar cn largul concurs 
al portarului Iasko, care a scă
pa*  copilărește in plasă • ml»- 
ge ușoară, trimisă cu capul de 
MARCU. după o perfectă cen
trare a lui Profir. 6 minute mai 
tîrziu, Iasko se reabilitează

UN PUNCT PREȚIOS
PITEȘTI, 21 (prin telefon). 

Victoria s-a apărat calm, aco
perind bine propria jumătate 
de teren, gazdelor rămînîndu-le 
doar șansa șutului de la distan
tă. Și F.C. Argeș și-a încercat-o, 
uneori pe spațiul porții, cu ri
dicat grad de periculozitate, 
în special In prima repriză, dar 
Nițu (cel mai bun jucător al 
echipei bucureștene astăzi), 
nu s-a lăsat depășit, dominind 
cu Autoritate careul. în repriza 
secundă, insistența gazdelor nu 
s-a mai materializat decit ara
reori prin suturi De spațiul 
porții adverse.

în primul sfert de oră, Toma 
• fost cel care a încercat să des
chidă „lacătul" Victoriei, dar în 
min. 5 și 14 șuturile sale din 
afara suprafeței de pedeapsă, 
deși puternice șl bine plasate, 
au fost reținute spectaculos șl 
eu siguranță de către Nitu. In 
min. 17 și 30, la „rampă" — 
celălalt mijlocaș piteștean, Ba
dea, și același Nițu — ca un 
adevărat ultim apărător. In
cursiunile pe contraatac ale 
bucureștenilor cad în majori
tatea cazurilor în capcana jo
cului la ofsaid practicat de 
formația piteșteană, prin Glonț, 
mai ales, ca vîrf solitar.

După pauză, min. 52, am con
semnat prima și ultima acțiune 

„U* CLUJ-NAPOCA 4 (2)
' GLORIA BUZĂU 2 (1)

oarecum, respingînd în corner 
mingea puternic șutată de Co- 
mănescu. Repriza se va încheia, 
insă, in favoarea gazdelor prin 
golul marcat de BOERU (min, 
*2), din pasa lui Flșie.

După pauză, clujenii — ca 
Mujnai în mare vervă — în
cearcă desprinderea ai. in min. 
47, golul plutește iarăși în aer, 
dar mingea șutată pe rlnd de 
Bucur și Biro este blocată de 
fiecare dată de cite un apără
tor buzoian. Oaspeții replică la 
rlndul lor și Profir (mln. 53) 
trimite mingea In bară. Sub 
amenințarea de a fi din aoa 
egalați, localnicii forțează tn 
atac și reușesc cîteva acțiuni 
de mare spectacol, în urma că
rora vor lua un avantaj deci
siv. Va marea mal întli FÎȘIC 
(m'n. 55), la capătul unei com
binații prelungit^ apoi MUJ
NAI (min. 60), care fructifică 
• Ideală pasă dată de Biro. Cn 
două minute Înainte de final, 
ȘUMULANSCHI reduce «In 
■cor. aductndu-1 mai aproape

F.G ARGEȘ 0
VICTORIA 0

Stadion .,1 Mai" ; teren bun ; 
timp călduros ; spectatori — cir
ca 16.000. Șuturi : 15—3 (pe poar
tă : 5—3). Cornere : 12—1.

F.C. ARGEȘ : Cristian — Voi
au, STANCU, Ștefan, Eduard — 
Badea, BMiută, TOMA — D. Zam
fir (min. 40 Stuparu), Ignat, 
Jurcă. —

VICTORIA : NIȚU — VLAD, 
CAȚOI, Stodol, Mirtsa — P. PE
TRE. Mitracu, Urau, Călin — Tlr- 
ctiinecl. Glonț (min. 10 Aelened).

A arbitrat, In general bine, V. 
Titorov ; la linie : C. Olteanu
(ambii din Drobeta Tr. Severin) 
fl L Coț (Ploiești), ultimul eu 
semnalizări greșite la ofsaiduri.

La speranțe : 4—0 (3—0).

oambinativă a echipei F. C. Ar
geș în careul advers, pe traseul 
jurcă — Bănuță, ultimul șutind 
cu sete de Ia circa 14 m, nici de 
data aceasta portarul bucureș- 
tean neputînd fi învins. în ca
reul celălalt, primul corner în 
min. 66 și o acțiune periculoasă 
a lui Tirchineci (min. 70), cînd 
Cristian a reușit să blocheze în 
marginea suprafeței de pedeap
să.

Victoria a obținut, printr-o 
bună organizare tactică, un 
punct prețios.

Paul SLĂVESCU

Stadion Municipal ; teren foar
te bun ; timp frumos șl căldu
ros î spectatori — circa 10.006. 
Șuturi: 19—13 (pe poartă 13—40, 
Cornere : 5—8. Au marcat :
BUCUR (mdn. 15), BOERU (min. 
<2), FIȘTC (min. 55), MUJNAI 
(mdfl. 508, respectiv MARCU 
Orntn. tX) și ȘUMULANSCHI 
(min. 58).

: iasko — Dobrotă, 00- 
CAN, Neamțu, Pojar — Popice 
(mln. 62 L. McAdovan), MUJNAI, 
Boeru (min. 75 Sabău), BUCUR 
— Flșie. BIRO.

GLORIA : Lazăr — COMANES- 
CU, FI. Marin, Mircea, Tulpan — 
BALAUR, Șumulanschl, GMzdeo- 
nu, cramer (min. 62 Stan) — 
MARCU, PROFIR.

A arbitrat foarte bine A. Po- 
ramboiu (VaMul) ; la llnJe : M. 
Stănescu (Iași) șl T. Cruceanu 
gTecuci).

Cartonașe galbene : BIRO. 
La speranțe : 1—1 (1—1).

«e fizionomia jocului.
Gazdele obțin o victorie pe 

deplin meritată. Intr-un meci 
caracterizat de talr-play-ul am
belor echipe.

Constantin FIRĂNESCU

PATRU GOLURI FRUMOASE
ORADEA, 21 (prin telefon).

Nesperată victorie a biho- 
renilor. mai ales ca scor. 
Și cînd spunem aceasta, ne 
gîndim în special la faptul că 
gazdele au aliniat azi o for
mație tînără, întrucît nu mai 
puțin de șapte jucători au fost 
suspendați pe termen nelimi
tat din lot cu g> zi înaintea 
partidei I Este vorba de Mi- 
huț, Isaia. I. Mureșan. St. 
Petcu. Gh. Dumitrescu. Biszok 
*1 N. Mureșan. Drept ur
mare. formația foarte întine
rită de care aminteam. Dar. 
tocmai acești tineri au fost 
cei oare au impulsionat echi
pa. care a terminat învingă
toare la un scor ce putea fi 
mai mare dacă Bașno nu ar fi 
■cos două mingi de pe linia 
porții (min. 60 și 65) gi dacă 
portarul V. Preda nu ar fi 
blocat și el cîteva sprinturi ale 
bihorenilor prin apărarea de- 
busolată a vUcenilor. S-au 
marcat patru goluri, unul mai 

. frumos ca altul. TAMAȘ des
chide scorul in min. 12, prin- 
ir-un șut năpraznic, prin sur
prindere, de la 16 m. Va fi 
2—0, In min. 44 : Cigan șu- 
tează puternic, portarul V. 
Preda respinge printr-o ro-

0 MIE SI UNA DE

F.C. BIHOR 4 (21
CHIMIA RM. VÎLCEA o

Stadion F. C. Bihor ; torea
foarte bun ; timp călduros ; spec
tatori — daca 3.606. Șuturi : m—3 
(pe poartă : 11—2). Cornere t
10—2. Au marcat : TAMAȘ (min. 
12), NEMȚEANU (min. 44 ți 77), 
CIGAN (mln. 57).

F. C. BIHOR : Balasz — Dianu, 
BUCICO. BRUCKENTHAL, Kiss
— cigan (mln. 78 Drăghlc®. 
Grosu, TAMAȘ, O. Lazăr — 
NEMȚEANU. Georgescu (min. 61 
Be).

CHIMIA : V. PREDA — TelCȘ- 
pan, M. Preda, BAȘNO, C. Lazăr
— lovan, Biea, I. Gheorghe (mdn. 
11 Vergu) — Treschin (min. 30 
Verigeanu), Carabageac. Anim ța.

A arbitrat foarte bine N. Vot- 
nea ; la linie : V. Ude (ambii din 
București) șl I. Tărcan (Tg. 
Mureș).

Cartonașe galbene : CARABA
GEAC, VERIGEANV.

La speranțe : 2—0 (0—0).

binsonadă de mare frumusețe, 
dar NEMȚEANU e mai iute 
și înscrie. Spectaculos va fi 
și golul al treilea (min. 57) ; 
Kiss execută o lovitură liberă,' 
de la 25 m. lateral stingă, si 
CIGAN reia direct în plasă.' 
La fel de frumos și ultimul 
gol (min. 77) : NEMȚEANU 
fructifică o pasă de Ia Grosu. 
mingea „ducindu-se“ sub bară.' 
Cît despre oaspeți, aceștia su
dat o replică slabă, cu toate 
că au avut și ei două faze care 
ae puteau solda cu goluri. Ne 
referim la bara lui Vergu 
(min. 37) și șutul aceluiași ju
cător, din min. 71.

Mircea TUDORAN ;

EMOȚII»
RAPID 2 (l)
F.CM. BRAȘOV 1 (0|

Stadion Giulești ; teren bun ; 
timp călduros ; spectatori — 
circa 15.000. Șuturi : 15—15 (pe 
poartă : 7—7). Cor ere : 10—4.'
Au marcat : DUM: RU (mln. 8),' 
ȘANȚ A (mln. 53 — autogol), res
pectiv CRAMER (i n. 59).

RAPID : MÂNU - Marinescu,' 
Niță, RADA, Baco? —DUMITRU, 
Mincu (min. 60 Cîi tea), GOAN- 
ȚA — Țlră, Dama iiin n (min.' 
80 P. Pirvu), MAN )A.

F.C.M. : Șanta — Bălan (mln. 
46 Mandoca), E. M Udo van, NA- 
GHI, V. Ștefan — Șerbănică; 
Fană, MĂRGĂRIT (mln. 69 Ctm- 
pean) — CADAR, CRAMER, 
BARBU.

A arbitrat excelent C. Corocan; 
la linie : L. VdrBș (ambii din 
Reșița) țl D. Buciuman (TinSl- 
țoara).

La speranțe : Z—0 (1—0).

propria poartă, reușind unul 
dintre autogolurile rar ta« 
tfiniite. Dar brașovenii nu ce» 
dează. elevii lui Cos ti că Sie- 
fănescu oferind ...o mie s*  
una de emoții publicului. _o- 
biectiv gi sportiv. Și, In min.' 
59, pasa Iui Mărgărit ajunge 
la Barbu, centrare, CRAMER 
11 bate la „cap" pe Niță si 
înscrie spectaculos. Frumos fi
nal brașovean, cu ratări mart 
(Cadar — min. 69 și 84 ; Bar
bu — min. 89). cu intervenții 
excelente ale lui Mânu (mln. 
SI d 84) si cu replici rapidiste 
(debutantul P. Pirvu. mtn. 88 
gi mereu «nărui Dumitru — 
min. ffî) care au mărit spec
taculozitatea lntfinirii.

Mircea M. IONESCU



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
ÎMPREUNĂ cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU
iH JUOETELE SATU MARE

Șl MARAMUREȘ

de popice TELEX • TELEX

START BUN AL SPORTIVILOR NOȘTRI

DE PERECHIIN PROBA

la Arles (Franța) cu 
înaintea atletei francezo 
Beaugeant — 6248 p.

ATLETISM • Sportiva engleză 
Klm Hagger a clștlgat heptatlo- 
nul de " ' ' —6259 p, 
Chantal

• Campionul euno- 
„mljlode“, britanicul

(Urmare din vag. 1}

tuturor celor prezenti în noua 
și frumoasa piață publică a 
municipiului Satu Mare.

In aceste momente de aleasă 
sărbătoare pentru toil cetățenii 
județului și ai municipiului 
Satu Mare, cu deosebită stimă, 
prețuire si profund respect, in 
numele tuturor celor prezent!» 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid a adresat 
rugămintea ca la marea aduna
re populară să ia cuvîntul 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Intimpinat cu puternice aplau
ze și ovații a luat cuvîntul 
tovarâșul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu deosebit in
teres, cu deplină aprobare și 
satisfacție, fiind subliniată, in 
repetate rînduri, cu vii și puter- 
ni e aplauze, cu ovații si ura- 
le îndelungi, expresie a ade
ziunii fierbinți a sătmărenilor 
la politica înțeleaptă a parti
dului și statului nostru, a uni
tății de nezdruncinat a întregu
lui popor * '
dului, al 
general, 
suflctire -----------
^.Ceaușescu si poporul !“ 
ovaționat pentru partid 
secretarul său general, pentru 
patria noastră socialistă, pen
tru harnicul și talentatul nos
tru popor. S-a dat, astfel, ex
presie hotărîrii locuitorilor ju
dețului Satu Mare de a acțio
na fă»-ă preget pentru aplicarea 
in viată a indicațiilor și o- 
rientârilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de a-și înzeci efor
turile pentru înfăptuirea progra
mului partidului.

★
După tryarea adunare popu

lară mii de sătmăreni au ve
nit să salute. pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe. tovarășa 
Elena Ceaușescu la plecarea 
din reședința județului.

Pe întregul traseu străbătut 
oină Ia stadionul municipiulut 
tineri si vîrstnici au exprimat 
cu deosebită căldură sentimen
tele de statornică dragoste sl 
nretuire fată de secretarul ge
neral al partidului, profunda 
lor recunoștință fată __ de pre
ocuparea sa constanta oentru 
dezvoltarea județului Satu 
Mare, a întregii țări.

Pe stadion s-a desfășurat o 
amplă manifestare populară, 
la care au participat numeroa
se ansambluri artistice si spor
tivi. intr-un decor cromatic de 
o deosebită inspirație. " 
plaudat cu outere. s-a 
cu însuflețire numele 
lui. al secretarului său

Adresind cele mai

a

în jurul parti- 
secretarului său 

S-a scandat cu în- 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 

■ “ S-a 
si

S-a a- 
scandat 

partidu- 
general. 

___ respec
tuoase mulțumiri pentru vizi
ta efectuată, primul secretar 
al comitetului județean de 
partid a exprimat. în numele 
comuniștilor, al tuturor locu
itorilor județului Satu Mare, 
angajamentul de a transpune 
neabătut în practică orientările 
șt indicațiile date in timpul 
acestei noi întâlniri de lucru.

în aplauzele si uratele miilor 
de cetățeni ai municipiului Sa
tu Mare prezenti ne stadion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
urcat la bordul elicopterului 
prezidențial care a decolat, 
nlccînd spre județul Maramu
reș.

•k
în continuarea vizitei de 

lucru pe care o efectuea
ză. in aceste zile, in partea 
nord-vestică a tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
genera] al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a sosit, miercuri după-amiază, 
în județul Maramureș.

Secretarul general 
partidului este însoțit 
tovarăși? Emil Bobii 
Enache. Silviu Curticeacu.

al 
de 

Petru

- bărbstf 
și vîrstnid 

tovarășului 
tovarășei 

Ceaușescu o primire g

Maramureșenii 
femei, tineri 
— an făcut 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena _ 
sărbătorească.

Elicopterul prezidențial a 
aterizat pe stadionul din mu
nicipiul Sighetu Marmatiel.

La sosire, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost tn- 
timpinați ou deosebită dragos
te de miile de locuitori al o- 
rașului și ai localităților în
vecinate, care, prin urale 
și aplauze prelungite, au ex
primat bucuria și satisfacția 
tuturor cetățenilor județului de 
a-i avea din nou ca oaspeți 
dragi.

In această atmosferă de pu
ternică însuflețire, _ 
dragi s-au îndreptat spre pri
mul obiectiv înscris In pro
gramul vizitei de lucru în ju
dețul Maramureș.

De-a lungul principalelor 
artere ale orașului, transfor
mate in adevărate culoare 
vii, domnea aceeași atmosferă 
entuziastă. Sighetu Marmației, 
care a sărbătorit nu demult 
650 de ani de existență ates
tată, a făcut o aleasă primire. 
Locuitorii 
pe Iza au 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
mureșul 
„Ceaușescu — 
— comunism

MONCHEN, 21 (prin telefon), 
întrecerile celei de-a XVI-a

ediții a Campionatelor Mon- 
g dials de popice, care se des-
g făsoară de duminică in locallta- 
g te. au programat miercuri prima 
g zl de concurs Ia probele ds 
g perechi, seniori si senioara, 
g In prima zl de concurs la 
g perechi, sportivii români au luat 
g un start bun, mal ales la 
g bărbați unde Hie Hosu $1 Gheor- 

ghe Silvestru au obținut cel g mal bun rezultat al zilei, un 
g valoros punctaj — 1 878. Primul 
g a doborit 943 popice din 2M 
g lovituri mixte, iar secundul 931 
gsl cuplul nostru are mari șanse 
g la o medalie. In clasamentul 
g Drimel zile. Iile Hosu — Gheor- 
g ghe Silvestru ocupă primul g loc (1 878 p.d.) ; d slnt urmați 
g de Krlskovlc! — Blzak (Iu- 
g goslavla) 1 847 p. șl Bartok — 
g Nenlca (Cehoslovacia) 1 807 p.

La feminin, prima pereche a 
tării noastre care a Intrat pe 
pistele de loc din sala <.Rudy 
Sedlmayer” a fost alcătuită din 
Marla Zslzsik sl Ibolya Mathe. 
care au evoluat mulțumitor, obțl- 
ntad 873 p (Zslzsik — «CI rA 
Mathe — 436) șl ocupă locul 
doi la ora efectuării convorbirii 
telefonice. Pe poziția I la femei 
se afla Lorlnex — Hudmlth 
(Ungaria) 887, Iar după perechea 
noastră, pe locul trei, se stivau 
Nagy — Petkovlcl 
888 p.

Restul sportivilor 
mează să concureze 
tima zl a probei de

Vineri i 
individuală dips primii 
81 primele 
adiționări! 
Întrecerile pe echipe șl perechi.

BOX 
pean la ________ , ________
Lloyd Honeyghen, a dștigat me
dul eu americanul Horace StiuS- 
ford. din preliminariile pentru 
titlul mondial, prin r.s.o. rep. I 
• Noul campion european al 
cat. muscă este britanicul Duku 
McKenzie, care a dispus prin 
ah. 8 de fostul campion, compar- 
trtotul său Charlie Magri.

oaspeții

(Iugoslavia)

noștri ur- 
jol, ta ul- 
perechl.

se va disputa proba 
la care vor partl- 
20 de băieți, precum 
20 de fete, ta urma 
de puncte do la

I

I
C. E de baschet — grupa B

TURNEUL FINAL

municipiului de 
aclamat cu putere 

— P.C.R. !“, 
să trăiască, Mara- 

înflorească !“■ 
eroism, România

★
de

Nicolae 
muncii

să

lucru al
Ceaușescu 

maramure- 
Combinatul

g In ziua a clnda a Campiona- 
g tulul European — grupa B da 
g baschet masculin — reprezenta- 
g tiva României a obținut a patra 
g victorie, tavingind, la Anvers, 
g echipa BOlgld cu scorul de 
g 95—75 (5O—4S). Celelalte rezultate 
g din seria A: Bulgaria — Finlan- 
g da 86—82 (36—38), Olanda — Auo- 
g tria 74—73 (41—41). Clasament:

P. 
P.

gtrla 74-73 (41-41).
g L Bulgaria 9 p. 2. Olanda 9 
g 3. România 9 p, 4. Finlanda 7 
g 5. Belgia 6 p, 8. Austria 5 p. 
g tn seria B, la Ll&ge: Israel 
g Islanda 93—64 (41—31), Turcia

Suedia 54—52 (29—19), Polonia — 
Ungaria 72—4« (40—31), Clasa
ment: L Israel 18 p, L Polonia 
• p, 2. Turcia T p, 4. Suedia 7 p, 
5. Ungaria I p. t Islanda ( p.

Primele patru echipe din fie
care serie (șl nu doar trei cum 
se știa inițial) s-au callfloat pen
tru turneul final, din care vor 
promova ta grupa A formațiile 
clasate pe locurile 1—4. După o 
zl de odihnă, Întrecerea va fi 
reluată țintadu-se seama și de 
rezultatele din seriile A șl B, 

cteea-cane au dat 
meat:

următorul

CICLISM • Turul Italiei, eta
pa a 9-a (Avezzano — Rletl. 171 
km) s-a Încheiat cu victoria por
tughezului Acaclo da Silva (cro
nometrat ta 4.48^8) care l-a în
trecut. in finiș, pe colegul său
de „evadare”. Italianul Altto
Vandl. Plutonul a sosit după
1:33. In privința clasamentului 
general, situația primelor două
locuri este neschimbată: 1. Giu
seppe Saronnl 42.17:58 și 2. 
Giambattista Baronchelll la 8 a 
• A 13-a etapă din Cursa PăcM (Karlovy Vary — Plsen, 152 km) a 
fost clștlgată de același Olat 
Ludwig (a șasea victorie!) cu 
timpul de 3.27:58 (cu bonificație). 
El a fost urmat de sovieticul 
Vladimir Pulnikov la 4 s si de 
cehoslovacul Anton Novosead la 
7 s (ambii cu bonificație). In 
clasamentul general Ludwlg are 
acum 43.10:05 cu 4 s mal mult 
dedt Pulnikov și cu 1:08 față 
da Viktor Klimov (U.R.S.S.) a 
In Turul Văilor Minere (Spania) 
ta etapa a patra a Învins spa
niolul Jalme Vlllamajo 
pe 143 km). Lider se 
ta continuare, belgianul, 
pen — 14.25:25.

SAH • tn medul de 
Kasparov — Miles 
de 4,5—0,5 o.

(3.12 .*34  
menține. 
Van im-

ta Basel, 
scorul este

Dialogul
• tovarășului 

cu oamenii 
șeni a început la 
de prelucrare a lemnului din
Sighetu Marmației. Vizita a 
continuat la Stațiunea de cer
cetare și producție pentru 
creșterea bovinelor. Următo
rul obiectiv al vizitei de lu
cru a fost Mina Baia Sprie.

Elicopterul prezidențial s-a 
îndreptat apoi spre Baia Mare, 
orașul reședință de județ.

La sosirea oaspeților dragi, 
pe stadionul municipal se re
găsește aceeași entuziastă 
atmosferă ce a caracterizat 
întreaga desfășurare a primei 
zile a vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
impreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, In județul 
Maramureș. Băimărenti a- 
flați pe stadion au ovaționat 
cu însuflețire^ 
îndelung 
p.c.r. r. 
porul !“

După 
tovarășul 
tovarășa 
fost primiți cu pîlne si sare, 
semn al înaltei cinstiri, al 
caldei ospitalități.

In. uratele 
te mulțimii. 
Nicolae Ceaușescu. 
Elena Ceaușescu au luat loc 
intr-o mașină deschisă. în- 
dreptindu-se spre centrul o- 
rașului. Mii și mii de locuitori 
al municipiului, veniti în 
intimpinare, ovaționau, scan
dau cu putere numele partidu
lui. al secretarului său general, 
al patriei noastre socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa 
răspuns 
testărilor 
goste și 
reșenilor.

| ACTUALITATEA 
f LA NATATIE

au scandat 
„Ceaușescu 

„Ceaușescu si

obiceiul străbun. 
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu au

, PARIS, 51 (Agerpres). — Liga 
g Europeană de Natatle a comunl- 
g cat tragerea la sorți a grupelor 
g turneului final al camplonatu- 
g Iul mondial de polo pe apă. 
g care va avea loc ta perioada 
g 13—23 august la Madrid. Iată 
g componenta seriilor z grupa A 3 

Ungaria. Israel Spania, italia; 
g grupa B: Egipt. Cuba. Austra- 

11a. Iugoslavia; grupa C; Olan- 
g da. Franța. R.F. Germania, Ca- 
g nada; grupa D: Brazilia. U.R.S.S.. 
g Grecia, S.U.A.
g a Congresul Ligii Europene de 
g Natatle (LEN) l-a ales ta func- 

tla de președinte al forului con- 
g tlnental pe olandezul Klaas van 
j; de Pol. care îl succede iugosla- 
g vulul Ante Lambasa. în posturi- 
g le de vicepreședinți au fost aleși 
gA. Weghofer (R.D. Germană) șl 

po- ^G. Zorowka (Polonia), Iar 
g funcția de secretar general 
g britanicul W. Sarsfleld.

si aplauze- 
tovarășul 

tovarășa

Israel 
Polonia 
Bulgaria 
Olanda
România

1.
2.
3.«.
5.
6. Turda
7. Finlanda
8. Suedia

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
1
3
3
1
•
0

0 
1 
1 
1 
1
3
3
3

8 
S 
S
5
S
4
3
3

TENIS a La Dllsseldorf, tn 
Cupa Națiunilor: Franța — R.F.G. 
3—8. Suedia — Australia 3—o • 
Turneul feminin de la. Lugano 
(Elveția); Hanlka — Tanvier 
6—2. 6—2. Sabatini — Marstkova 
6—4. 4—6. 7—5, M. Maleeva — 
Sevcenko 6—1, 6—3. Kanellopou- 
los — Moulton 6—4, 6—3. Golea 
— K. Maleeva 6—3, 3—6. 6—4.
Bunge — Horvath 
Burgin — Benjamin

7—5. 6—3.
7—5. 6-3.

VOLEI • Turneu 
Paris: R.P. Chineză 
(Brazilia) S—0. Polonia 
da 8—0.

Slmfaătă și duminică. In Capitală

CONCURS INTERNATIONAL
La puțină vreme după înche

ierea concursului ’
de lupte libere de la Tg. Jiu. 
este rlndul tinerilor luptători de 
greeo-romane să-șl măsoare for
țele cu adversari de peste hota
re. Concursul Internațional de 
lupte greco-romane rezervat ju
niorilor și „speranțelor olimpice” 
(piuă la vtrsrta de 20 de ani) va 
fi organizat ta Capitală, Sala 
Floreasca fiind gazdă a întrece
rilor care taoep slmbât» dimi
neața (om 10), continuă dupft-

international

| ALTE NOUTÂTI ÎNAINTEA C.M.

masculin la
PlrelM
Cana-

DE LUPTE ORECO RONANE
amiază (ora 16,30) $1 se încheie 
duminică la prluz.

La turneul de la București» 
care constituie unu prilej de ve
rificare șl selecție in vederea 
participării la C.M. de juniori 
(17—20 iulie, Schifferstadt — 
RJ.G.) și c.E. de „speranțe o- 
tlmplce” (MalmO — Suedia, 5—7 
august), șl-au anunțat sosirea 
luptători din Bulgaria, lt.D. Ger
mană, Ungaria șl Indonezia, so 
mal așteaptă confirmarea parti
cipării unor delegații din Iugo
slavia, R.F.G. șl Polonia.

Me
al 

me- 
Bul-

CAMPIONATE • ȘTIR!
a După 6 etape, ta campiona

tul Finlandei conduce echipa 
Helsingin cu 9 p. urmată de 
Kuusysi șl Palloseura cu cite 8 
n. In această etapă Kuusysi a 
dispus, ta' deplasare, cu 2—1 de 
Kemi, Helșlngim cu 3—0 de 
Kuoplo șl Palloseura cu 3—1 de 
Ilves Tampere,

a In runda a 6-a a campiona
tului Suediei: Djurgarden — 
Gdteborg 0—4, Elfsborg — ‘ * 
0—1, Halmstad — Oester 
Kalmar — Malmd F.F. 
Oergryte — NorrkOplng 
Hammărby — Brage 1—0. 
primele locuri: 1. GBteborg 
2. MalmS F.F., 3. Oergryte, 
Hammărby cite 7 p; pe ultime
le: 11. Oester 3 p, 12. Brage 2 p.

a Meciuri restante tn campio
natul Elveției: Granges — Young 
Boyș 0—6. Grasshoppers — F.C. 
Zdrich 1—3, Lucerna — Aarau 
1—1. Cu două etape Înainte de 
terminarea campionatului. In 
fruntea clasamentului a trecut 
Young Boys Berna cu 42 p, ur
mată de Neuchătei Xamax 41 p 
si Lucerna 31 p. Pe ultimele) 
15. Granges 15 p. 18. Baden 7 p.

a In localitatea franceză Crolx 
s-a disputat un turneu rezervat 
echipelor de juniori (18 echipe 
participante), tn finală Milan a 
Întrecut cu 8—7 ne Hajduk Spilt, 
după prelungiri șt executarea 
loviturilor de la 11 m. Pentru 
locul 3: Motherwell — Steaua
Roșie Belgrad 1—0.

de ne toate meridianele. Cine va 
ciștiga trofeul! Vă voi da un 
răspuns obișnuit: echipa care
va Învinge ta finala programată 
la 23 iunie!*
• Reprezentativa Spaniel a o- 

voluat 
echipa 
prima 
(1—0). 
gătorl 
oectiv

la Guadalajara tnvinglnd 
mexicană de duh din 

ligă Guadalajara cu 2—1. 
Au marcat pentru invta- 
Sallnas si Caldere, ree- 
Guttlerez.

g La 31 mal. la Cludad de 
g xlco. Începe turneul final 
g Campionatului Mondial cu 
g ciul de deschidere. Italia — 
g garia.
g • înaintea plecării tn Mexic, . 
g echipa U.R.S.S. a susținut un 
g ultim meci de verificare, la 
g Moscova. Intîlnlnd formația lo- 
g cală Torpedo, pe care ■ tavln- 
g s-o cu 1—0 (0—0).
g » Tot ta ajunul plecării spre 
g Mexic, reprezentativa Canadei ■ 
g jucat cu selecționata Tării Gall- 
g lor. întîlnirea susținută pe teren 
g propriu (la Vancouver) s-a ta- 
gcheiat cu un rezultat neașteptat: 
g Canada a pierdut cu 0—3 (0—1). 
g Gazdele n-au lăsat o Impresie 

tovarășa gbună, așa tacit șansele lor la 
----- •- g „Mundial” slnt apreciate ea to- 

g tal reduse, tn acest joc, golurile 
gau fost marcate de Saunders 
g (mln. 11 șl 49) șl Allan (mta. 
g81). Canadienii au aliniat forma- 
g tla: Dolan — Lenerduzzt Bridge 
g (Samuel). Moore. Wilson — Gray, 
gswennes- (Norman). Regen — Mlt- 
gcheli (Sagote). Valentine. ' Vra- 
g blici (Pakos).
g •> Președintele F.I.F.A.. Joao 
g Havelange. a sosit In țara orga- 
g nizatoare a C.M. Intr-o confe- 
grlntă de presă el a declarat: 
g „Nu not face pronosticuri. Fle- 
<,care echipă are șansele el. Sper 
gca acest campionat să constituie 
g o bună propagandă pentru cel 

mal iubit si mai popular sport

Elena Ceausescu au 
cu simpatie mani- 

entuziaste, de dra- 
respect ale maramu-

★
Nicolae Ceaușescu, 
cu

Ceaușescu, 
miercuri

Tovarășul 
împreună 
Elena Ceaușescu, s-au în- 
tîlnit, miercuri după-amiază, 
cu membrii Biroului Comite
tului județean Maramureș al 
P.C.R. în cadrul întîlnirii s-a 
analizat modul în care se ac
ționează în vederea înfăptui
rii hotăririlor Congresului 
al XHI-lea al partidului, a o- 
bieetivelor planului de stat 
pe anul în curs si pe întregul 
cincinal, a programelor de 
dezvoltare economico-socială 
a județului.

Vizita de lucru în județul 
Maramureș continuă.

CITE VA LOTURI DEFINITIVATE
ANGLIA: printre cel selecțio

nați: Shilton. Bailey (portari), 
Anderson. Sansom, Butcher, Ste
vens (fundași). Wilkins, Hoddle, 
Steven, Hodge (mijlocași), Line
ker. Hateley, Dixon. Barnes. 
Waddle (atacanțl).

ITALIA; din lotul de 22: Galli. 
Tancredl (portarl)± Cabrtai. Sci- 
rea. Bergoml. 
das!) Tardelll. 
Conti. Serena.

PARAGUAY: 
tar). Torales,

Collovattl (fun- 
Bagnl (mijlocași). 
Rossi (atacanțl). 
Fernandez (por- 

___  Zabala. Delagado, 
Cabrai (fundași). Nunes, Acraz, 
Romero (mijlocași), Ferreira, Ca- 
bens. Mendoza, 
tasl).

UNGARIA: P, 
(portari). Sallal. 
raba. A. Nagy, __ _____ __
Hannleh, Kardos, Burcia. Detarl 
(mijlocași). Esterhazy. Kovaes, 
Dajka (Înaintași). Tibor Nyllasi 
nu face parte din lot fiind acci
dentat

Alonso (Înain
Disztl, Andrusch 

L. DlsztL Ga- 
Varga (fundași).

A.I.K.

Pa
9 P.


