
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Împreună cu tovarășa

In județele maramureș și sălaj
ELENA CEAUȘESCU
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Joi dimineață, vizita de lu
cru a tovarășului Nlooiao 
Ceausescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu in municlpiut 
Bila Mare • începui ta Între
prinderea de mașini și utilaje 
miniere.

Secretarul general al parti- 
duLul a tost însoții de tovarășii 
Emil Bobu, Petra Enache, 
Silviu Curticeanu.

In Întâmpinarea oaspeților 
dragi au venii mii da oameni 
*1 muncii din fabrică șt din 
împrejurimi, unii dintre st eu 
întreaga familie.

Vizita a prilejuit o amplă 
trecere în revistă a modului în 
care colectivul întreprinderii 
și-a îndeplinit sarcinile ce-i re
vin, a înfăptuirii indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind creșterea producției, 
modernizarea tehnologiilor da 
fabricație, diversificarea nomen
clatorului de produse ev ae 
realizează aici.
, Pe parcursul vizitei, ta dia
logul direct cu oameni ai mun
cii din această unitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a interesat 
de condițiile lor de muncă și 
de viață.

Secretarul general al partidu
lui a vizitat, apoi, întreprin
derea de mașini-unelte, acceso
rii sl scule, unde a fost primit 
și înconjurat cu aceeași dra
goste și prețuire, ca pretutin
deni pe parcursul vizitei la 
Baia Mare.

In centrul analizei efectuata 
a stat modul în care conduce
rea unității, ministerul și cen
tral* industrială de profil ac
ționează pentru a se crea cimp 
larg acțiunii de organizare ri 
modernizare a proceselor de 
producție.

La următorul obiectiv al vi
zitei în municipiul Baia Mare 
— Uzina de preparare a tntae- 
reurilor-Flotația Centrală — 
tovarășul Nicolae Ceausescu ri 
tovarășa Elena Ceaușescu m 
fost întâmpinați do tovarășii 
Ilie Verdeț, ministrul minelor, 
și Gheorghe Dinu. ministrul 
industriei chimice.

Și rid, mii de muncitori si 
muncitoare au primit cu deo
sebită căldură inaltli oaspeți 
care, in această zi de neuitat, 
le fac deosebita ednsie de a 
veni la locul lor de muncă, de 
a lua cunoștință de succesele 
obținute, de problemele cu 
care se confruntă, de a-1 ajuta 
să ridice pe o nouă treaptă în
treaga activitate desfășurată in 
această importantă unitate a 
industriei miniere.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
calde felicitări acestui harnic 
colectiv muncitoresc, l-a urat 
noi succese în muncă, multă 
sănătate și fericire.

Ultimul obiectiv vizitat joi 
dimineață a fost întreprinderea 
metalurgică pentru metale ne
feroase, importantă unitate e- 
conomică, ce joacă un rol deo
sebit in asigurarea industriei 
cu cantități tot mai mari de 
materii prime indigene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu s-an
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au

îndreptat, apoi, atare centrul o- 
raștaui, unda erau așteptați de 
mil ri «“B do maramureșeni, 
veniți rid pentru • participa 
1* marea adunare populară din 
Bai* Mare.

Pe esplanada din fata Casei 
de cultură a sindicatelor se *- 
Hau peste 190 008 de bărbați și 
femei, tineri ri virsttad — mi
neri. constructori de mașini, 
metalurgiștl ri chimiștl. texti- 
llști' ri »fi eteri, țărani, stndenți 
și elevL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elen* Ceaușescu
fost Intfmptnati, u apariția la 
balconul Casei do cultură, 
puternice ovații ri urale.

Atmosfera entuziastă, de pu
ternică vibrație patriotică ce 
domnea In Plata Culturii era 
întregită da formații artistice 
de amatori și profesioniste, care 
*a Interpretai imnuri dedicate 
partidului, secretarului său 
general, poporului, patriei so
cialiste, dntoce. dansuri popu
lare speoifioa locului.

Adunarea * fost deschisă de 
tovarășul VasUe Bărbuleț, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Maramureș ri P.CJL Au luat 
apoi cuvintul tovarășii Nicolae 
Diou, directorul general *1 Cen
tralei minereurilor Bala Mare, 
Variie Grlgoriu, secretarul Co
mitetului da partid de la Com
binatul de prelucrare a lemnu
lui din Slghetu Marmațiel. Du
mitru Șerban, directorul Sta
țiunii județene de cercetare si 
creșterea bovinelor.

Intîmpinat cu puternice oplaute 
șl ovații, a luat corintul tovarășul 
Nkotoe Canaioieu, secretar 
generri ai Partidului Comunist 
Român, președintele RepubficH 
Socialiste România.

Cuvintarea conducătorului 
partidului ri statului nostru * 
fost urmărită eu deosebit In
teres ri deplină aprobare, fiind 
subliniată, tn repetate rindurl, 
eu vil șl puternice aplauze, eu 
îndelungi urale ri ovații.

Marea adunare populară din 
municipiul Baia Mare a luat 
sfîrșii într-o atmosferă entu
ziastă. de puternică angajare 
patriotică, revoluționară.

Prin puternice urale si acla
mații, cel prezenți au reafirmat 
vibrant simțămintele de aleasă 
stimă, profundă dragoste 
și recunoștință ale mara
mureșenilor fată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, iubitul ■ 
conducător al partidului sl sta- : 
tulul nostru, care, cu înțelep- ; 
ciune și clarviriune, conduce 
destinele patriei, ale poporului, i 
pe drumul luminos al socialis- > 
m”lul si com-unismului.

După marea adunare popu- ■ 
Iară, mii de băimăreni, aflati i 
pe bulevardele orașului, au sa- : 
lutat din nou, cu dense- : 
biți căldură, pe tovarășul : 
Nicolae Ceaușescu șl pe tovarășa : 
Elena Ceaușescu.

Pe stadionul „23 August” din ■ 
Bata Mare, unde * avut loc ■

eu
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UN SPLENDID SUCCES ROMANESC IN PROBA DE PERECHI
losif Tismănar

initr-o axa
ta care te 
aflat pote

ri Iugoslavia, 
mondiali.

MONCHEN, 22 (prin telefon), 
în eea de-a ducea zi a Cam
pionatelor Mondiale de po- 
ploe. cane se desfășoară in lo
calitate. sportivii români au 
obținut un mare succes, CÎȘ- 
TIGÎND MEDALIA DE AUR 
în proba do perechi prin Io
sif Tismănar și Stelian Boariu. 
Cel doi reprezentanți al tării 
noastre an avut o comportare 
excelentă, reușind să cistiga 
titlifl suprem 
pante valoroasă, 
prim-pian s-au 
cari din Ungaria
muttlrft campioni 
losif Tlsmămar a jucat ca in 
zfleta tal da (florie (el a fost 
de mai murite ori laureat al 
..mondialelor**), reușind să ob
țină oet mai bun punctaj din
tre toți concurențiL, un valo
ros 978 p. Acum, el pornește 
ca maro favorit tn turneul in
dividual care se va disputa 
vineri, avînd un punctaj total 
de 1900 la urma rezultatelor 
de ta echipe (927) șl acum ta 
perechi (978). Stelian Boariu a 
punctat 933 șl cu totalul «ta 
1874 p pe află *1 ei printre cei 
mal buni finalist! al turneteul 
individual.

Iosif Tismănar — component 
al echipei divizionare Rul-

și Stelian Boariu —
mentui Brașov — si Stelian 
Boariu — de la Aurte Bala 
Mane —. precum ri antrenorul 

lor de lot, Ilie Balaș, merită 
calde felicitări pentru suc
cesul k>r. ei contributed din 
pita la îmbogățirea palmare
sului internațional «4 spartului 
poteceJor din tara noastră.

O remorcă ri pentru cuteul 
Ilie Hosa ri Gheorghe Silves
tru. care * ocupat locul patru 
ta clasamentul probei.

Fetele noastre n-au reu
șit să obțină medalie ta *- 
oeastă tatreoere. oca mai bună

loeif Tltmănar

medalie de aur
pereche, Ibolya Mathe și Ma
ria Zaizsik, situindu-se doar 
pe poziția a cinoea în ierar
hia mondială.

CLASAMENTELE probei de 
perechi — masculin : L
ROMANIA 1913 p.d. (L Tismă
nar 978. S. Boariu 935). 2. Un
garia 1898 p.d. (Meszaros 951, 
Nemeth 947). 3. Ungaria 1892 
p.d. (Csanyi 948. Makkai 944), 
4. România 1878 pjl. (I. Hoeu 
943, Gh. Silvestru 935), L 
Iugoslavia 1847 p.d_. 8. Unga

(Continuare în pag. a 4-a)

Stelian Boariu

Echipele noastre in cupele europene (I)

IMAGINEA HANDBALISTELOR li OGLINDA ACTIVITAT1I INLERNAIIONALE
Echipele feminine românești de 

handbal prezente la startul cu
celor europene ediția 1985/1988, 
Știința Bacău (ta .Cupa Campio
nilor Europeni**). TEROM lași 
(„Cupa Cupelor*) *1 Chimistul

Rezultatele echipelor noas
tre feminine in ediția 1985/1985 
a cupelor europene:

.CUPA CAMPIONILOR eu
ropeni**: Știința Bacău — 
Pollsens Stockholm 84—1» *1 
21—18. cu Iskra Parttzanske 
(Cehoslovacia) 17—23 si 29—22, 
cu Buducnost Titograd 30—23 
sl 31—30. cu Spartak Kiev (fi
nală) 23—29 și 22—23.

„CUPA CUPELOR»: TEROM 
Iasi — Renault Landhaus Vle- 
na 39—17 șl 28—20, 
nlckl Belgrad-17—23

„CUPA I.H.F.": 
Rm. VUcea — TV 
den 28—22 șl 18—24 
vest-germanâ s-a 
Înscriind mal multe 
tn deplasare).

Bm. VUcea (.Cupa LHJ.-), 
și-au Încheiat evoluția, cel mal 
bun rezultat fiind cel al studen
telor moldovene, care — după 
cum se știe — au ajuns ta fi
nală.

Vom Încerca, ta cele ce ur
mează. o privire retrospectivă, 
dorind sS răspundem la Întreba
rea: UNDE se află handbalul fe- 

- mlnin românesc 1a nivelul for
mațiilor de club tn Ierarhia eu
ropeană 7 Valoarea internațională 
a unei echipe se exprimă in 
strlnsă legătură eu performanțe
le acesteia ta campionatul intern. 
Prin această prismă, ȘUlnta Ba-

efiu deține, fără Îndoiala, o po
ziție constant fruntașă, de elttva 
ant formația antrenată de Ale
xandra Mengonl si Coste! Pe
tree clstlglnd titlul national. In
dividualități de marcă ale echi
pei. Laurlca Lunca, Mariana Tir
ed. Ioana Vasllca, rUoftela De- 
ntlof. Elena Nițolu (ele. ca șl 
alte cltevu colege, fiind an de an 
selecționate si ta reprezentativa

Ion GAVRILESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

cu Rad- 
$1 25—24. 
Chimistul 
Ltitz^llln- 
(formatia 
calificat, 

soluri

Campionatele Naționale de călărie

PARTICIPARE RECORD IN PRIMA PROBA

PREOCUPĂRI SUSȚINUTE PENTRU EDUCAREA TINEREI GENERAȚII
• 0 interesanta inițiativa
o pionierilor de la Școala

nr. 172 din Capitala
ri li 

cînd, 
prin 
Școlii 
Am înnoptat cu ei la Stina de 
Vale, l-am revăzut apoi pe 
Semenic, intr-o vară in Rete
zat. Sub Îndrumarea neobositu
lui lor profesor de educație fi
zică Florian Frazzei, au cunos
cut multe din frumusețile pa
triei șl din tezaurul folcloric al 
poporului nostru, au făcut cu
noștință cu monumente afe 
culturii românești ridicate de-a 
lungul veacurilor, cu construc
țiile mărețe Înălțate In anii lu
minoși al socialismului. în toa
te ocaziile, activitățile turistice 
ale elevilor de la „172“ au a- 
vut o tematică. Mai mult, ele 
au fost consemnate in intere-

este pentru pruna oară 
in peripiurile noastre 

țară, ii intilnlm pe elevii 
nr. 172 din Capitală.

atras insă luarea aminte. Te
ma el : pe urmele călătoriilor 
scriitorului Calistrat Hogaș, a... 
„Amintirilor din copilărie** ale

Piatra

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag 2-3)

O regată frumoasă se a- 
nuntă duminică, pe lacul 
Herăstrău din Capitală : 
„Cupa Olimpia** ta calac-ca- 
noe. întrecerea, care este re-

In fața Casei memoriale a scriitorului Calistrat Hogaș, de 
Piatra Neamț

LUGOJ, 22 (prin telefon). 
Baza hipică din localitate 
găzduiește in aceste zile prima 
etapă a Campionatului Națio
nal de călărie (dresai si obsta
cole) rezervat seniorilor, ta 
startul competiției afltadu- 
se sportivi de ta Steaua, Di
namo, Olimpia București, 
C.S.M. Sibiu, CJS.M. Craiova, 
A. 8. Jegălia, C.S.M. Lugoj, 
A.S.A. Cluj-Napoca, Agricola 
Tg. Mureș, Dumbrava Neamț, 
Petrolul Ploiești, Timiș Izvin s.a.

După ce, timp de două zile, 
s-au desfășurat probele rezer
vate cailor începători. joi pro
gramul a cuprins prima probă 
de campionat, obstacole, cate
gorie ușoară. O primă consta
tare. îmbucurătoare desigur: 
88 de concurent! la start, ceea 
ce reprezintă un record de 
participare ri un început bun

pentru actuala ediție a cam
pionatului.

Temperatura extrem da ri
dicată. precum si terenul 
nisipos au pus ta grea încer
care cuplurile prezente ta 
probă, fiecare călăreț to- 
oerctad. In limita propriilor 
cunoștințe, a posibilităților 
materialului cabalin, să albă 
o comportare rit mal bună. 
Parcursul, conceput astfel ta
cit să evidențieze calttătila 
ooncurentiloc. a avut ..ecua
țiile* sale, cărora, totuși. • 
treime dintre sportivi a reușit 
să la găsească soluția corectă, 
terminînd fără penalizare. O 
medie normală pentru o astfel 
de categorie (înălțime maximă

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag 2-3)

Duminică, pe lacul Herăstrău

sânte jurnale de zi, in imagini, 
fotografice prezentate deoeeori 
la consfătuirile cadrelor didac
tice din municipiul București, 
bucurindu-se de aprecierea ge
nerală.

O acțiune turistică avind un 
caracter oarecum inedit ne-a

CUPA OLIMPIA* LA CAIAC-CANOE
zervată juniorilor, va începe 
h or» I, programtod totae 
probele de viteză. ne «flo
tanta de 500 m.

J
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PE LINII
DESCHISE

.Este k să te aperi,
teeft să Acest cunos
cut .motto* sahlst — contes
tat de unii... — sl-a probat 
temeinicia d ta partida Kar
pov — Miles, prefațată tn 
brica trecută. Jucătorul 
«lez. eu piesele negre ta 
zlbll deficit pozițional, a 
cercat o Inabilă repliere 
fensivâ, prin 
rezultat poziția: alb

DSvi

vi- 
tn- 

_ _ _ de- 
Cgl-fl (ti). A _ _ _ _ - Rhl,

Dg4, TdL'h, Nbl, M. CcS, f3, 
Paă. b3.e4.e4.f4.gt, tot; 
negru — ng8, De7, TdS, e8, 
Nb7, f», Cd, fS, Pal, b«. dl, 
et. fi. <7. bă. Pe deschiderea 
coloanei «g*. combinată cu 
cea a diagonalei mari al-h«. 
sl-a axat acum Anatoli Kar
pov atacul. oferind (deloc 
generos) o piesă care nu 
poate fi luată, din cauza 1— esd5 LNril și negrul este 
practic, pierdut

în această situație, Anthony 
Miles a încercat «â reziste 
mal departe cu un schimb 
puțin avantajos 1—N :bz (dă 
dama pentru două figutl) 3. 
C:c7 Te7 J.C:e« T»«. Ceea 
ce. in fata tehnicii exempla
re a fostului campion mon
dial. a dus repede la tafrîn- 
gere, consemnată dună mu
tările 4.Dg3 Na3 5-f5 TeeS «. 
fS gS 7.Dh4 h5 8.DM Te« ». 
CgS TeS l«.Td2 TdeS H.h3 
CdS 12.cn Cfe« 13.Dh6 Tas 
14.Td5 bS 15. Cg5 (1—0).

Campionatul național pe •- 
diipe, încheiat săptămîna 
trecută la Buziaș, a avut de 
asemenea multe secvențe 
spectaculoase. Una dintre a- 
eestea este reprezentată 
diagrama de mai jos.
nou. negrului 1 se pun grele 
probleme de defensivă. încer
cați să-i veniti în ajutor!

Napoca, Craiova, GalatL Iași, 
Petroșani, Ploiești, Timișoara. 
«1 Tg. Mureș.

Clasament final, simplu bă
ieți t 1. Vasile Săl&gean (Cluj), 
X cătălin Țigănuș (Galați), 
X Ovidîu Pop (Timișoara) ; 
simplu fete: L Luminița Să- 
Bjsn (București), X Cosmlna 
Popescu (București). X Nadla 
Pacoste-Becbeneocu (Timișoa
ra) ; dublu bălefl : L Adrian 
Kovacs-Marhu Mac (Timișoa
ra), X Mihai Fop-Dan Sima 
(Timișoara), X VesBe SSîfr-

gean-Ze.no Faur (Ouj-Napo- 
ea) ; dublu fete : L Laminița 
SUijan-Cosmlna Popescu. 2. 
MIhaela Testiban-Oana Oprea 
(București). 3. Andreea Oberst 
-Monica Aftenie (Timișoara) ; 
dublu mixt : 1. Luminița Să- 
lĂjan-Șerban Nisipam (Bucu
rești), 1 Nadia Pa coste-Beche- 
veacu — Adrian Kovacs, 3. Ooa- 
mina Popescu-Ovidlu Bictușcă 
(București). Clasamentul
treior universitare : L Bucu
rești 17 p, X Timișoara 11 p. 
X Cluj-Napoca 5 p. 4. Galați 
« R.

POL1T

een-

Radu VOIA

Albm va juca l.T:d6 ! 
Ce apărare propuneți ?

TENISUL DE MASĂ DIN NOU IN ACTUALITATE
Tenisul de masă revine ta ac

tualitate. prin programarea par
tidelor din cadrul celui de al 
treilea turneu al Diviziei A, me
ciurile urmind să se desfășoare 
la Arad (vineri șl stmbătă). 
București — sala Progresul —, 
Bala Mare, Bistrița si Craiova 
(simbătă șl duminică). Partidele 
fiecărei grupe se anunță intere
sante. deoarece această etapă 
oferă, credem, una din ultimele 
sanse echipelor aflate în zona 
retrogradării de a Ieși din Im
pas și de a încerca o reechili
brare a situației, in vederea ul
timelor două turnee programate 
ta toamnă. De asemenea, o lup-

tă strlnsă se anunță st pentru 
locurile fruntașe, saeâ ales ta 
grupele care vor desemna echi
pele candidate la aerffle de eli
tă ale campionatului. Deci, pre
mise pentru partide atractive 
dta toate punctele de vedere.

înaintea acestei etape, clasa
mentele au următoarea configu
rație:

Seria a
1. Constr. I Tg.M.
3. Metalurg. Cg.
3. -----------------
4.

C.S.M. Cj.-N. 
Constr. Cv.

n-a
9 I 1 29 11

9
9
7

(Urmare din paa l) Spartak 
eu șan-

FEMININ
I

„TROFEI 
PENTRU

1.
2.
3.
£

Grupa 
Buc. 
Rm.v.

1.
2.
3.
4.

8 3 3 31 31
«33 3133
«II 1438

MASCULIN
I

Spartac 
Metalul 
Juventus Buc.
C.S.Arad

Grupa

«CI 30:11 11-------------t
I
I

a
Seria :

1. Falmar B.M.
3. Tractorul Bv.
3. CJS.Ș Slatina
4. Constr. n Tg.M.

8 3 3 33:1» 
« 3 3 3331 
«II 11:38

n-a
I

L
2.
2. 
€
1.
2.
3.
4.

Grupa
Univ. I Cv. 
Unlv. n Cv. 
Progresul Buc. 
Mec. fină Buc.

Grupa a
Seria

I Tg.M.
StlInta Constanța 
Sticla Bistrița 
Voința S.M.

.Seria
Stirom Buc.
C.S.M. Cj.-N.
C.S.M. A.S.A.

Constr.

8 8 8 54;13
S3--------
I 3
8 8 

n-a 
I

3 39:37
3 38:43
6 18:54

11
•
9
9

a

c
4
3
•

5
2
4
4

54 31 
41:45 
43:43 
38:54

12
19

9
4

8
I
8
8

n-a
8 8
8 3

Bz. 8 3
Constr. n Tg.M. « 1

0
3
4
5

54:20
45:41
35:46
25:52

lî
•
9
7

După jocur 
Diviziei A d< 
ta fruntea c 
FEULUI SPC 
caritate se a 
ble (Uni verși 
autoare a 80 
Monica Aste! 
Satu Mare) 8 
dea (Polltehr 
838 p. 4. Ed! 
CSS Tg. Mu: 
Rosianu (Pol! 
dentesc Buct 
briela Petre» 
vncea) 585 p 
(Comerțul C 
p, 8. Emilia 
sul Stirom 
Roxana Ștef 
București) 5! 
Mărlngut551 p.

tării), jucătoare eu o bună 
pregătire tehnică, eu Îndelunga
tă experiență au făcut ea ști
ința să-sl impună valoarea pe 
Dian national. Maturitatea for
mației. pregătirea ce l-au asl- 
gurat-o cel doi antrenori, condi
țiile excelente existente la club 
sl la secția de handbal a acestei 
unități universitare de perfor
mantă au condus, logic, la obți
nerea celui mal bun rezultat al 
Științei Bacău ta ediția recent 
încheiată a .C.C.E.*: eaîlflearea 
In finala prestigioasei eompetltB 
a continentului nostru. Nu este 
exagerat să afirmăm că in mo
mentul de fată StlInta Bacău o- 
cupă locul secund tn Europa in
tr-un clasament oficial al forma
țiilor de club (locul I fiind de
ținut de Spartak Kiev — clștigă- 
toare. tn acest an. pentru a 11-a 
oară a Cupei Campionilor Euro
peni). Apreciind valoarea hand
balistelor sovietice, marea lor 
experiență, reputația de care se 
bucură tn arena internațională 
Natalia Mitriuc (considerată por
tarul nr. 1 al lumii). Zinaida 
Turelna, Larisa Karlova, Tatiana 
Gorb. ca si celebritatea pe care 
si-a ciștlgat-o antrenorul Igor 
Turcln (care antrenează șl re
prezentativa de handbal a Uniu
nii Sovietice, fiind, ta mal mul
te rfndurl. solicitat să alcătuias
că «echipele lumii*) 
că Știința Bacău a 
bună șansă să Intre 
Cupei Campionilor 
Dună opinia noastră. _ __
tură relaxare, după răsunătorul 
succes obținut in manșa a doua 
a semifinalei cu Buducnost Ti
tograd (pe terenul formație! Iu
goslave) — victorie care l-a 
adus Stllntel Bacău calificarea 
ta finală —. ea sl o stare de 
spirit dăunătoare, potrivit căreia

împotriva formației 
Kiev nu se poate lupta 
se de izbindă șl. tn zflrșlt, pre
gătirea necorespunzătoare a me
dului de la Bacău eu Spartak 
(pierdut mult prea ușor de bă- 
eăuanee) — toate acestea au 
Hn.lt echlna noastră de un suc
ces- de răsunet in finala C.C.E. 
Consemntad — ceea ce am fă
cut st la Kiev — că in depla
sare băcăuanoele au evoluat eu 
mult mai bine, eedtnd la un sin
gur gol tn manșa decisivă a fi
nale! eu Spartak, apare «1 mal 
evidentă afirmația eă partida de 
la Bacău a decis— eșecul! Cre
dem eă întregul colectiv al Stl
lntel Bacău va învăța' din aceas
tă experiență...

Handbalistele de la TEROM 
Iași s-au dovedit prea firave — neputfmcloase, am spune — 
ta fata unei echipe, este ade
vărat cu palmares impresionant 
ca aceea a belgrădencelor de la 
Radnlckl. Ieșencele au .promo
vat* un tur șl au eșuat 
de-al doilea. exprlmtnd 
adevărata lor... valoare, 
de pe propriul teren cu

în cel 
astfel 

Meciul 
forma-

tta iugoslavă a scos în evidentă 
mari slăbiciuni tehnice șl tactice 
ale handbalistelor antrenate de 
Cornel Bădulescu și Mircea Pop, 
TEROM nefilnd departe de un 
eșec chiar in fata suporterilor 
săli La fel și Chimistul Km. 
Vllcea. Cu două ediții ta urmă, 
formația vllceană clștlgase Cupa 
I.H.F. sl pornea ca favorită ta 
aceeași competiție. Dar echipa 
antrenată de Ioan Gerhard a 
capotat ta fata unei formații 
cvasl-necunoscute in arena inter
națională. TV Lutzelllnden, din 
R.F. Germania. Este adevărat. 
Chimistul a evoluat fără Maria 
Verlgeanu ta formație, dar ne
reușita nu poate fi justificată 
doar prin acest amănunt.

O echipă care se înscrie ta- 
tr-o _____ _________ ____1.
tacă Intr-una unde trebuie să-șl 
apere un 
trudă, nu 
nici un 
du-se nu _ __ .
handbalul, sportul rbmânesc 
general! Or. nl se nare, tocmai 
asta a uitat Chimistul Rm. Vfi- 
eea !

competiție europeană, si
prestigiu cucerit cu 
poate trata superficial 

meri, ea reprezenttn- 
numaî pe sine, d șl 

ta

In Divizia A feminina

ACTIVITATE BOGATA LA VOLEI
In perioada următoare, activi

tatea volelbaRstică oficială se 
tateteste la toate nivelurile, ta 
program flgurtnd cfteva compe
tiții interne sl internaționale 
importante.
• Reprezentativele de seniori 

«1 senioare s-an pregătit — (d 
vor pleca mfine seară ta Grecia 
— pentru a lua parte ta Cam
pionatele Balcanice, găzduite de 
orașele Arta (fete) it Fatras 
(băieți) ta perioada 37—31 mal. 
La tradiționala competiție se 
vor alinia cite • reprezentative 
naționale: Bulgaria. Albania.
Grecia, Iugoslavia, România sl 
Turcia.

1985—1988.
ta ultima _____  _
ehlpele bucureștene Dlnamo, Ra
pid. Steaua. Energia sl cele din 
Suceava sl Topllta — la băieți, 
eele din Craiova. Pitești, Caran
sebeș. Cluj-Napoca, Platra-Neamț 
sl București (CSȘ Lie. .Matei 
Basarnb*) — la fete. Turneele 
finale se vor desfășura la Tul- 
cea (m) sl Craiova (f). Vor conta 
rezultatele dintre echipele care 
«u fost in aceeași serie la tur
neele semifinale.

Au obținut calificarea 
fază a competiției e-

București. 
Confecția Su 
șoara, Conf< 
Steaua Roși' 
trotehnlca 
Napoca. I 
Metalul —-g 
mures 1 
tina. LK 
Arad (m).

- afirmăm 
deținut o 
în posesia 

Europeni, 
o prema-

BACĂU. 22 (prin telefon). 
In Sala sporturilor s-a disputat 
Inttlnlrea feminină de handbal, 
din cadrul Diviziei A. dintre 
formațiile ȘtIInta sl Chimistnl 
Rm. Vîlcea. Prestînd un joc 
frumos, eu multe virtuți teh
nice. Știința Bacău a eistlgat 
eu 36—25 (ti—12). Partida a 
fost dominată din min. 3 cină 
la fluierul final de handballs-

• Tot la Începutul lunii viitoa
re (4—8 iunie), ta Capitală se 
vor disputa (In aer liber) turne
ele finale de calificare tn Divi
zia B. Participante: Spartac

• Echipele 
susține in r 
nil Iunie uh 
drul eamplo 
1388. Turnee 
ta Capitală, 
nulul secun 
(fete) sl Ea 
de desfăsur: 
111—14 Iunie 
anuntS dispi 
tas feminin 
masculin.

• între 3 sl I Iunie sînt pro
gramate turneele finale ale di
viziei naționale a juniorilor sl 
școlarilor. In urma cărora vor fi 
desemnate campioanele feminine 
sl masculine ale tării ta ediția

P53

EDUCAREA TINEREI G
(Urmare din pag. I)

ȘTIINȚA BACAIJ - CHIMISTUL DM. VIICTA 36-25
tele băcăuance, care au fost 
superioare la toate capitolele. 
Doar tn min. 37 Chimistul a 
reușit să refacă din handicap, 
apropiindu-se la 3 
15 pentru Știința), 
băcăuancele s-au 
majorind scorul la 
43).

Numeroșii spectatori prezent! 
In tribune au aplaudat echipa 
favorită care, datorită acestei

goluri (18— 
dar Imediat 

distantat. 
25—17 (min.

victorii. și-a asigurat si ta 
acest an titlul national.

Au înscris : Tîrcă 11, Fetrea 
X Lunca 6, Butnărașn 4, Da- 
nilof X Nițoin *. Cervenciue 
L Darva» 1 — pentru Știința ț 
Bloju 7, T8r3k 7. M. Petre 4, 
lonescu 3, 
Au arbitrat 
rest!) sl I

Romete 2. Țipi 2. 
M. StăncDă (Bucu- 
JOcoIac (Ploiești).

Sile NENÎȚA — coresp.

AUTOMOBILISM, .raliul cibinium* 
oferit un nou prllel de afirmare echi-

îI

a ____ ___ ______________
pajului Ballnt — Zărnescu de la IA Dacia 
Pitești. Pilotul sl navigatorul său, ambii 
cu multă experiență, se prezintă tn acest 
sezon excelent — atlt ei, cit si mașina lor. 
Trei raliuri — trei victorii, lată o realizare care mi-i la tndemtna oricui • 
ȘTIȚI cîți arbitri au fost la .Raliul Clbl- 
nium“ (pe traseul celor 301 tm sau prin 
secretariat)? 11»! Pasionați care merg pe 
traseu cu mașinile lor. care stau ore bune 
(4—7) in soare, ploaie, vtnt. o COMPOR
TARE frumoasă, de astă dată, a echipa
jului campion absolut al anului trecut. 
Nuță — Dumitru, Clasat pe locul n la 
grupă sl Ut in clasamentul general. • 
BUNA șl evoluția slbienilor: Botezan — 
Popa, Costlnean — Boțea, 
teanu, clasați ne locurile 
respectiv n șl in (grupa 
Il’A sibiu a ocupat locul 
ECHIPAJELE MIXTE au _______
bn: Florin Cordan — Violeta Cordan (Cal
culatorul București) — locul • la 
«c* : " ' . ______
Bara — Teodora Bara (Progresul 
— locul 14 in grupa «C“, M in cel 
din 80 concurentl. (M. Fr.)

Bucur — Nireș- 
I (grupa -A*). 
.C‘). Prin el. 
I pe echipe. • 
concurat lăuda-

.. ___ ____ . erupă
Si ta ta clasamentul general: Tonei 

Oradea) 
general.

15 ANII
CSȘ

BASCHET. UN «GIGANT* DE 
Antrenorul Voicu Moldovan, de la 
Viitorul Cluj-Napoca, l-a descoperit 
eu eiteva luni In urmă — pe Gheorghe 
Mureșan, înalt — la 15 ani — de 3.07 m ! 
Muresan, fost elev in clasa a l-a a Scolii 
generale din comuna Trltenl. acum elev 

g (bineînțeles, ta aceeași clasă) a Liceului 
0 pedagogie din Cluj-Napoca, se pregătește 
g intens pentru a Intra In rindul perf irme- 
g rilor. îl urăm succes I • S-AU ÎNMULȚIT, 
g ta ultima vreme, rezultatele de 1—1. cu 

semne de Întrebare asupra corectitudinii 
g eu care șl-au apărat sansele comnetltoare- 
g le. chiar dacă ele se află In fruntea cla-

aamentului Diviziei feminine. A (vezi me
ciurile Politehnica București — Universita
tea Cluj-Napoca si Voința București — Po
litehnica București). Ne amintim că, in 
campionatul trecut, formația Politehnica 
Timisoara a luat startul cu 3 puncte pe
nalizare pentru prezumția de a fi cedat 
locuri in ediția 1983—1931 a Diviziei A. Ne 
facem datoria de a solicita F.R. Baschet 
aceeași Intransigență, fără» «absolviri*, in
diferent dacă este vorba despre candida
tele la primele trei locuri sau 
tlile de pe ultimele locuri ale 
tulul (D. SL).

de forma-
clasamen-

JUDO. LA CAMPIONATELE
NE, desfășurate recent la Belgrad, a lost 
prezent și un arbitru român. Este vorba 
despre președintele Colegiului de arbitri 
din cadrul F.R. Judo, ing. Mihai Platon. 
Dacă sportivii noștri au avut o comporta
re sub nivelul posibilităților șl al reușite
lor din alte ediții, M. Platon, în schimb, 
s-a situat în rtndul celor mai apreciiti ar
bitri, fiind cooptat chiar în juriul de apel 
al competiției, investit cu dreptul de a a- 
precia prestațiile celorlalți colegi. Desigur, 
ar fi fost de dorit ca șl evoluțiile repre
zentanților noștri în întreceri să se bucu
re de aprecieri asemănătoare... (M. Tr.)

EUROPE-

POLO. NOTA 1« gospodarilor bazinului 
Dinamo, pentru apa attt de limpede, de 
îmbietoare. Doar Instalația electronică a 
avut unele defecțiuni in ziua Inaugurală 
a turneului decisiv al campionatului, lu
crurile relntrtnd. Insă, apoi in normal, a 
AU EXISTAT unele discuții vizavi de de
ciziile arbitrilor ...............
tru desemnarea 
Crișul. Cea mal 
fază din finalul 
Golan a acordat ______ ___ ___ ___
tru faultul dlnamovlstulul Rus asupra lui 
Gordan (penaltv transformat de Costrăs.

nartidei hotărîtoare pen- 
camploanel, Dinamo — 
controversată a fost o 
reprizei a treia, cînd V. 
lovitură de la 4 m pen-

prin care orădenll s-au desprins la 5—3). 
Dintre multe opinii autorizata, asemănă
toare. o prezentăm pe aceea a hii Nlcolae 
Nicolaescu, fost apreciat șl binecunoscut — 
la noi. dar si ta Întreaga lume a sportu
lui eu mingea pe apă — «cavaler al flu
ierului*. «în faza cu pricina, 4 as dart 
ta general, arbitraj atent, corect*, o A- 
PROPO de arbitraj. Cele li țartiae ale 
turneului din Capitală au fost conduse de 
9 «oameni ta alb*: cind bucurestenl. trei 
dojeni, un orădesn. Cite patru meciuri au 
arbitrat R. Tlmoc. V. Golan. B. Băjenaru, 
R. Nlchita, Șt. Karacsony, cite trd V, Me
dian. A. Gere, dte două V. Burdea, C. 
Frătllă. Pe ansamblu, prestațiile lor au 
fost bune. • LA AL DOILEA titlu conse
cutiv, cucerit de echipa pe care o antre
nează, Ioan Alcxandrescu a făcut, tot 
pentru a doua oară șl tot la Dlnamo, 
baie... Îmbrăcat, «ajutat* să intre ta apă 
de entuziaștii suporteri al orădenllor. Un 
ritual al bucuriei, căruia apreciatul teh
nician 1 v-a supus cu zlmbetul pe btrce. 
(G.R.).

RUGBY. DUMINICA dimineață, cuplaj 
pe stadionul Olimpia. Tn treacăt fie rpus, 
un teren pe care evoluează, de regulă, 
una dintre celo mal bune formam ale 
campionatului nostru, Dlnamo, a-ar cu
veni mal îngrijit... Dar ceea ce ne-a de
ranjat literalmente au fost numerele de 
pe tricourile jucătorilor celor 4 formații 
(Dlnamo, Politehnica Iași, Mașini Grele «1 
Contaetoare Buzău), ta total dezacord eu 
locurile ocupate In echipă. Impresie de 
dezordine! Era o vreme (nu prea Îndepăr
tată) cind flecare rugbyst 151 purta numă
rul corespunzător postului ocupat ta te
ren. de la nr. 1 la 15 (rezervele fiind nu
merotate ta continuare). B oare atlt de 
greu să revenim la frumosul obicei! (D.C.)

SĂRITURI ÎN APĂ. promisiuni, onvta 
Lăzău sl-a făcut debutul ta rtndul antre
norilor care .produc* pentru loturile re
prezentative. In concursul de verificare a 
selecționatelor târli, Lăzău l-a prezentat pe 
C. Tarsi fia 13 'ani, cel mal itaăr partici
pant la Întreceri), clasat pe na onorabil 
loc 3 la platformă juniori H. Sperăm să 
fie doar un Început. (D.St.).

&
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lui Ion Creangă si a eroinei 
Vitoria Lipan din .Baltagul*. 
O temă de istorie literară, care 
a interesat deopotrivă grupul 
elevilor sportivi de la .172“, al
cătuit din pasionați al atletis
mului. voleiului si baschetului, 
gimnasticii si judo-ului. De 
altfel, acest grup turistic s-a 
$1 intitulat .Frietenli literaturii 
române", toți componențil lui 
fiind elevi cu note de 9 si 10 
la limba română, unii cu pro
ducții literare proprii.

Sl astfel, elevii sus-amlntitei 
scoli bucureștene au fost in 
măsură să facă popas la Piatra 
Neamț, la casa memorială a 
lui Calistrat Hogaș, după care, 
urmînd 
juns in 
masivul 
dificile, .
dar și pe altele, cu suișuri mal 
dulci id mal odihnitoare ; așa 
cum a colindat, cîndva, proza
torul Calistrat Hogaș și a po
vestit întâmplările ivite, cu un 
har inegalabil... La Humuleștl, 
elevii s-au oprit la casa natală 
a lui Ion Creangă, cercetând cu 
nesaț ceaslovul marelui poves
titor, cătărîndu-se in— cireșii

apele Tazlăulul. au a- 
munțil Neamțului, pe 
Goșmanul, pe căi mai 
fflră poteci «1 marcaje,

ADMINISTRAȚIA DE
CÂȘTIGURILE TBAGEBH LOTO

DIN 14 MAI

M «1 «3
i; cat. 4:
; «st. l:
: cat. 1:

; cat. X:
lei. Re

BO lei.
1300- au

• Încă DOUA znJC la dispo
ziția partidpanțllor ptaă la noua 
TRAGERE LOTO 3 din această 
hmâ, care va avea loc duminică 
33 mal. Asigurați-vă eă nu ați 
pierdut prilejul de a vă încerca 
din nou șansele, partlciplnd eu 
ett mal multe bilete I
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

LOTO de astăzi, vineri 33 mai, 
va avea loc ta București, ta sala

mătușli Ma 
ruj Aminti 
altădată. Și 
dat tn Oz 
măreția Ce 
popasuri el 
perele celo 
de locurile 
fficînd M 
tivo

La fe 
ral Tar», 
reconstitui 
pan, aprig 
zugrăvită < 
tn „Baltagr 
Lipan s-a 
dînc tn i
!■
■l

i

1
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baschet feminin I
ROGRESUL 84-82 I

personale Carmen Moldoveana, 
Doina Prăzaru-Mathe, ioana Co- 
etetan șl Maia Zidaru), Progresul 
s-a apropiat amenințător fltad la 
n paa de * Întoarce rezultatul. 
VȘctorte a revenit totuși, ta mod 
ateotat meritat, formație! Potl- 
tehnica — 84—81 (47—43) — din 
rtadul căreia Marla Boșlana șl 
MIheeta Netoltțchl au avut prin
cipala contribuție. Au marcat : 
Roștami 29. NeeoMțchl 19, Zldaru 
M. Moldoveana 8, Prăzaru-Mathe 
I, lonescn-Dălan s, Coclrfan 5, 
respectiv Lefter 28, Măringuț te, 
Btdehlță 18, Ianeu 3, Nleota 1, 
Capelovies 4. Ciocan 8, ABxan-

ATOLtrll C, Dumltrache gi I. 
Breza au apreciat uneori eronat 
giepetne personale, ta defavoarea 
■ntingătoarefor. Azi mecta! re
tor, de îs ora 17.

Dumitru STANCULESCU

I
I
I
I
I
I

CAMPIONATELE DE CĂLĂRIE I
(Urmare din pag. 1)

1,20 m. 11 obstacoile ca 14 •&- 
rituri), care dovedește In an
samblu eă nivelul pregătirii se 
apropie de cotele eerute. Desi
gur. s-au comis gi multe gre
șeli la abordarea unor obsta
cole.

Așadar, la Încheierea pro
bei. 21 de concurentl au ter
minat parcursul de bază fflră 
penalizare, pentru desemna
rea câștigătorului dtsrxitln- 
du-se an baraj la cronometru. 
La capătul unei frumoase al 
strinse evoluții. Mircea Nea
ga (Steaua) eu FideSio a ocu
pat locul I. De altfri!. trebuie 
să notăm eă M 
absolvit fără 
ooncurențl.

Clasamentul 
Neagu (Steaua) 
(34,3s). X L Nlcolae (PetroM) 
eu West 8 p (34,5s), X Gh. 
Claudlu (Steaua) eu Sadic 0 p 
(3ds). 4. C. Tana» (CS.M. Lu
goj) cu Pamela 0 n (36,5s). L 
D. Ocrtescu (Jegălia) eu Leo
pard 6 p (37,5s). 5. Ov. Podara 
(C.S.M. Craiova) cu Bizanț Op 
(41,0s).

Concursul continuă vineri eu 
proba de dresai (cat ușoară) 
sl obstacole (bat. mijlocie).

baratul * fost 
greșeală da •

final : L M. 
cu Fldelio 0 p

tncît toți au prezentat-o ele
vilor ca pe un fapt real, deși 
«Baltagul" n-a fost 
creație a imaginației 
alene.

Este deosebit de lăudabil fe
lul cum 
tală si 
realizeze 
cativ al 
mijloace 
care turismul tematic, tată, o- 
cnpă un loc dintre cele mal 
importante. Este • experiență 
pozitivă. In măsură să trezeas
că Interesul altor colective — 
ffln unități de Invățămlnt sau 
economice — pentru Istoria de 
teri si de azi a patriei.

decft o 
sadove-

Școala 172 din Capl- 
sluiitorli el caută tă 
procesul formativ-edu- 
tinerei generații. Prin 
rit mal diverse. Intre

n

CANTE□
TURISM. HOTELURI 

fE BUCUREȘTI
stră, în sezonul estival serii 

ea servicii complete, ta ca-
• Piatra Mare
• Valea Sîmbetei
• Bulboacele

<u.

aserieri la toate agențiile de 5
îTssisiiÎbissîVsisississssssiiF

>0RT INFORMEAZĂ

vta- 
Clș-

ltM, ta aata Dalles, ta orele 
H40, e masA rotundă eu te
mu: «Potențialul olimpie a! 
Ctabuiul sportiv ntaamo 
București ta prima parte a 
anului 1986*. Participă condu
cerea șl antrenorii ritfoutal ; 
prezintă — conf. tir. Mica 
Alexe.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

UN 4-0 CARE POATE FI DE BUN AUGUR
realizatDa. .lanterna" a 

miercuri scorul etapei, tntrecînd 
Chimia Rm. VHcea eu 4—8. 
aceasta, asa cum aminteam chiar 
ta cronica partidei. aUnllnd o 
formație ttaără. datorită măsuri
lor organizatorice sl disciplinare 
luate eu o zi înainte de biroul 
clubului. Intr-adevăr, nu numai 
că sânte jucători (11 reamintim: 
MIhut. Isala, I. Mureșan. Șt. Pet
re. Gh. Dumitrescu, Blszok și 
N. Mureșan) au fost scosi din 
tot (.pentru Unsă de interes In 
pregătire, manifestări de indls- 
eipHn» șl prestații nenraltnmlto»- 
re In jocurile din campionat, rit 
sl pentru lipsă de dăruire ta a- 
părarea prestigiului echipei. a! 

acestuia*.
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efebului sl eulorilor 
după cum precizează comunica
tul clubului), dar șl alțl "
(Dlanu. Georgescu șl Tie) 
fost sancționați cu ultim avertis
ment («pentru preocuparea redu
să In pregătire șl prestațiile ta- 
■affctente din teren*). Totodată, 
clubul are o nouă conducere: 
președinte de onoare — tag. Ho
rta Văldeanu; președinte ‘ ‘ 
buît — prof. Gheorgbe

Partida a confirmat 
măsurilor luate: tinerii 
au dat tonul în acest 
fost primii la minge 
marcat goluri splendide, 
mal presus de goluri, a fost jo
cul lor bun. eel scos! din lot 
fiind tnloculti cu brio de acești 
fotbaliști venltl.de la echipa de 
-speranțe". Spre bucuria noii 
conduceri: «înseamnă că fotbalul

trei
au

retrl- 
BulC.

Justețea 
jucători 

meci, au 
al au sl 

Dar,

orădean are resurse, că această 
mișcare ta Iot trebuia făcută 
demult", ne spunea tag. 
Văldeanu. în timn ce orof. 
Bule, fost jucător („libero") 
F.C. Bihor în perioada 1988—73, 
care a activat nînă acum in ca
drul CSȘ Bihor, era de 
părere că .prima acțiune a- 
supra căreia trebuie să ne aple
căm este îmbunătățirea muncii 
re copiii și juniorii. In ultimii 
zece ani «centrul» a dat doar 
trei fotbaliști: Zare, Ov. Lazăr 
si Pușcaș, cellalt! tot astepttad 
momentul promovării, momentul 
ta care să 11 se acorde Încredere. 
U s-a acordat acum șl. 
sl-au dat drumul Ia foc. Tn 
trebuie revltallzată Întreaga 
tlvttate a clubului nostru 
baza unei discipline ferme.___
condmtlte. In privința juniorilor, 
chiar săptămtaa viitoare stat 
programate 2—3 trlalurl eu Ju
niori din județ*. Iată cîteva Idei 
care pot duce cu adevărat la re- 
vîtallzarea unui club cu vechi 
traditll ta fotbalul nostru. Tar 
rezultatul meciului cu Chimia, 
chiar dacă nu mal poate schim
ba „traseul* imediat al echipei, 
poate fi Oe bun augur pentru 
viitor.

EXEMPLARA LECȚIE
Frumos a fast la Timișoara! 

Un stadion arhiplin, ea muH 
Înaintea Începerii focului, a aș
teptat, pa un soare dogoritor, »- 
parlția distinșilor săi oaspeți. 8e 
știe. întotdeauna campioana tării 
a făcut aid «rețeta casei*. Dar. 
acum, atmosfera era eu totul 
deosebită, ca ta un joc al echi
pe! naționale. Caldul șl cunos
cătorul public local venise »-o 
vadă sl s-o Încurajeze pe -POH* 
tntr-un med greu, la care se 
gtadea tacă de astă-Iamă. Dar. 
mai ales, venise să-1 vadă sl să-l 
aplaude pe deținătorii trofeului 
campionilor europeni. Iată de ce 
Steaua s-a slmtit aid ca ta fie
ful d. In teren, același falr-plây 
desăvlrsit. deși pe gazon se con
suma uri" med de mare miză 
Pentru -Poli". Așa cum era de

| ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA
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A DIVIZIEI A
Victoria -

M. Axente
Chimia Bm. VHcea:
- D. vătran (ambii 

din Arad) *1 L Gherghell (Baia

Rapid: M. SalomirOlt ____ ________ _
Han (ambii din CluJ-Na- 
sl Gr. Macavel (Deva) 
Bihor — Politehnica Tl- 

Curt (Medgidia) —

poc*)
F.C. 

mlsoara: V.___ __________ _
— M. Georgescu (Constanța) d 
St. Rotărescu (Iași)

S.C. Bacău — Sportul studen
țesc: O. Ștreng — C. Pădurărl- 
ței (ambii din Oradea) d M. 
Stăneacu (laș!)

Petrolul — A.S.A. Tg. Mureș: 
AL Mustătea — M. lonescu (nm- 
bfl din Pitești) d R Pătrașeu 
(București)

.U“ Cluj-Napoca — steaua: 
FL Popescu — L Cot (ambii din 
Ploiești) d I. Moraru (Cimplna)

O frumoasa fl corecta lupta pentru balon Intre Mocan u (Petrolul) 
fi Terheș (Sportul Studențesc), doi dintre cel mai buni oameni as 
echipelor lor ta partida de miercuri Foto : Aurel D. NEAGU

SLĂBICIUNILE MUREȘENILOR AU RĂDĂCINI
lată, 
plus, 

se
ne 

liber

Infrtagerea suferită de A.S.A. 
Tg. Mureș, pe teren propriu, ta 
etapa a 29-a. a Împovărat si mai 
mult misiunea acestei echipe a- 
flate ta zona retrogradării. Există 
niște date obiective (absentele unor 
titulari. Fodor șl Jenei, acciden
tat!. semivalldltatea altul jucător, 
Soare, care a evoluat acuztad 
o întindere: valoarea adversarei, 
Dlnamo fiind o pretendentă au
torizată la o .cupă europeană*), 
care. In condiții normale (a se 
da. din perspectiva unui loc a- 
dâpostit ta clasament), ar fi pu
tut motiva insuccesul mureșeni
lor. Așa tasă. noul eșec modlfl-Mircea TUDORAN

DE SPORTIVITATE TIMIȘOREANĂ
așteptat marea diferență de va
loare tl-a spus envintul sl «alb- 
vloletll" au revenit la marginea 
«vulcanului* unde clocotește 
lunta pentru supraviețuire tn Di
vizia A. Publicul a tacurajat-o 
pa «Poli* cit a putut, a trăit In
tens fiecare fază lucrată de ea; 
barele Iul nota rin șl Șulea, din 
momente psihologice, probabil, 
nu se vor uita atit de curfnd. 
Dar sigur nu se vor uita nld 
ocaziile. 
Lăcătuș, 
Majartt. 
teau să 
nlrit

Finalul partidei a 
exemplar lecția de 
timișoreană. Liniște 
mentaril ta surdină, 
lerătură, nld o apostrofare

martie ocazii ale tal 
Stoica, sau aceea a tal 

mal eu seamă, care pu- 
rotunjească scorul Inttt-

eompletat 
sportivitate 

deplină, oo- 
Nlcl o flu

adresa .echipei de suflet". Fi
indcă pe etatarul judecății luci
de, intr-o parte s-au aflat Dnea- 
dam, Bărbulescu, Bdldnl, Beto- 
dedicl, Ballnt, ca să-i numim 
doar pe cițlva din .noua elită 
europeană", Iar ta cealaltă se 
aflau lonuț, Pascu, Neagu. Sa
bin. Andretaș, Oloșutcan— Asta 
spune totul. Sigur că acum Ti
misoara face calcule, stă pe glo
duri. lșl face griji, .privind îna
poi eu mlnle* la acel .moment 
neplanificat* cu surata ei din 
Cîul-Napoca. Insă fotbalul este 
fotbal, eu bucuriile șl tristețile 
tal. Volens-nolens. antrenorul 
Robert Cosmos trebuie să o ta 
de ta Început eu elevii Iul. eu 
ealmul si Încrederea de astă 
toamnă.

Steiian TRANDARRESCU

DECEPȚIA LU! OBLEMENCO
Pentru 

tlve atlt 
Sportul 
cărei strădanii 
către evadarea saroentalTil, șl 
can București,___ ________  _
tină cadența impusă de actualul 
lider al seriei a n-a a Diviziei 
B. Flacăra Moreni, scorul alb 
re care s-a Încheiat disputa tor 
din etapa de duminică nu poa
te decft să Ie nemulțumească. 
Pentru că punctul pierdut de 
flecare nu face altceva decft să 
te îndepărteze de telurile propuse.

8! totuși, fată de cele netrecu
te ta te de minute de joc, gaz
dele se pot declara mulțumite 

eă 
fort 
care 
cele 

două puncte puse ta joc. E a- 
devărat. ta primele 43 de mi
nute. formația gazdă a avut o 
ușoară superioritate teritorială, 
care, tasă, nu s-a putut concre
tiza decft Intr-o dominare haoti
că, fără orizont, care n-a prea 
dat bătăi de cap goalkeeperuM 
bucurestean. Buzolanu. Spre de
cepția tal Ion Oblemenco, «tu
narul* de altădată, acum antre
nor al .unsprezecelul* local.

obiec- 
sînt

două formații cu 
de diferite cum

Muncitoresc Slatina, ale 
se canalizează 

din subsolul ela- Progresui vul
gare Încearcă să

eu această remiză, pentru 
mal aproape de victorie a 
•unsprezeceîe" bucurestean. 
a acăpat printre degete

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
1 • După cum se știe, două 
dintre echipele noastre de Divi
zia A, Gloria Buzău șl A.S.A. 
Tg. Mureș, reprezintă fotbalul 
românesc ta actuala ediție a Cu
pei Balcanice tatercluburl. tn 
partidele tor, disputate ta depla- 
•are, ta 23 aprilie, Gloria Buzău 
• pierdut, ta Atena, ta fața e- 
ciilpel Panlonios eu 3—1. tar 
A.S.A. Tg. Mureș a fost Învinsă 
de Herakjls Salonic cu 4—1. Par
tidele retur se vor disputa 
miercuri M mal ta Buzău șl 
respectiv, Tg. Mureș • Miercuri 
ZS mal va avea loc șl etapa In
termediară a echipelor dtn Divi
zia B, iar joi 29 mai a forma- 

care activează ta Divizia 
și med urile din campiona

tul republican de juniori I. Toa
te aceste partide vor începe la 
ora 18. • Meciurile restante din 
etapa a 11-a a Diviziei A. Di
namo — Steaua șl Victoria — 
Sportul Studențesc, se vor dis
puta tot ta 28 mal. • Turneul 
final al campionatului republican 
de juniori I se va desfășura ta 
perioada 8—25 Iunie. în mal
multe localități. Astfel, echipele

clasate pe locurile 1 și 2 din cele 
U serii își vor disputa faza pe 
zone Intre I și 10 iunie, In $ase 
localități și anume : Bacău, Bra- 
Sv, Galați. Satu Mare, Sibiu șl 

mișoara. Jocurile din semifi
nale vor avea loc în perioada 
13—14 iunie, la Ctmpina șî Cîm- 
pulung Muscel, urmînd ca finala 
să se desfășoare în București, ta 
15 iunie, pe stadionul „23 Au
gust", în deschiderea finalei Cu
pei României. Organizarea jocu
rilor din turneul final va fl fâ- 
eută de F. R. Fotbal, tn colabo
rare cu consiliile județene pen
tru educație fizică și sport, co
misiile județene de fotbal șl 
cluburile din orașele respective. 
• Acțiune de selecție la nivelul 
juniorilor de 14—16 ani. O amplă 
acțiune de selecție, pe plan re
publican, va începe în aceste 
zile, urmînd a continua pînă la 
5 iunie, în toate județele. Acțiu
nea urmărește depistarea celor 
mal talentațl juniori în vederea 
completării loturilor naționale 
TT.E.F.A. ’88 și *89. Astfel. în zi
lele de 26, 27 șl 28 mal, selecția 
va avea loc în Municipiul Bucu-

spectator neputincios la această 
zbatere ta gol a elevilor săi. 
care nu Izbuteau să găsească 
drumul spre buturile adverse. 
Cum spuneam. Progresul Vulcan a slmtit - -- ....
altfel, ta 
eele mal 
partidei.
Grteore. ______ ___  ___
la 12 metri mult peste poartă, ta 
mln. 88 Uvcinc „Întoarce* exce
lent tm baton, dar Rne, șutea- 
ză milimetric pe lingă poartă.

.suflul* victoriei. De 
contul el putem trece 
mari ocazii de gol ale 
Astfel, ta mln. 25. Fl. 
complet liber reia, de

cînd îngrijorător „adevărul* de 
1® —la —9, seamănă cu tra
gerea de picioare a cuiva care 
se îneacă. în locul colacului de 
■alvare așteptat.

Prestația de miercuri a echipei 
A.S.A., vlăguită, dezorientată. 
Diată în joc, fără seînteia In
spirației. fără forță de penetra
ție, complet ineficace la finali
zare (confirmînd activul de nu
mai 23 de goluri, record nega
tiv al campionatului, alături de 
F.C.M. Brașov), se înscrie, de 
fapt. De linia unui recul masiv 
tn acest retur, care trădează slă
biciuni colective de fond, ce-și 
caută explicațiile. Din interiorul 
taberei mureșene, 
trevedea astfel: 1.

ele s-ar In- 
. -------- o exigentă

scăzută a fostului antrenor L 
Czako (din etapa a 29-a, condu
cerea tehnică a fost preluată de 
Fr. Za vodă), In al cărui baga] 
pedagogic nu încăpea decît -du
hul bltadetii**: 2. relantlul ședin
țelor de antrenament, pref-srîn- 
du-se dilatarea duratei lor, ta 
detrimentul Intensității: 3. Impo
sibilitatea .veteranului" Isplr de 
a aduce ta același numitor obli
gațiile din teren cu cele de an
trenor secund: 4. efectele nega
tive ale unu! turneu eu pronun
țat caracter turistic în perioada 
precompetltlonală. Toate aceste 
minusuri au tarat evident echi
pa. care, exact ta aceeași alcă
tuire. anul trecut pe vremea a- 
ceasta avea un final de sezon de 
mare prospețime, Încheiat pe o 
onorabilă poziție a 8-a ta clasa
ment.

Mai stă în puterea acestei e- 
eMne să se oprească pe toboga
nul pe care a 
rămîn S etape 
restant) ea să 
trebare.

alunecat? 11 mal 
{plus un med 

răspundă la ta-

lan CUPEN

FLACARA MORENI,
+4 LA „ADEVAR“

ÎN DOUĂ MECIURI!
■ Cu patru puncte avans față de 

CJ3. Tlrgovlște (40 la 38), prln- 
efoela sa adversară la un toc 
In Divizia A, avans care se 
menține d ta .clasamentul ade
vărului* (+14 șl. respectiv. +18).' 
Flacăra Automecanlca Moreni se

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

ier ta mln. 78 Purdea reia, eu 
capul, ta stOpul din dreapta al 
porții. Pentru ca ta mln. S3 să 
eonsemnăm o ratare cum rar 
se poate vedea: corner executat 
puternic de Uvcluc, pe jos. pa
ralel cu Unia de poartă, balonul 
ajunge la Petrescu, abia intrat 
ta loc. sl acesta — nejenat — 
de ta nld S bl, pe centrul por
ții, reia peste -transversală"!

Mihai CIUCĂ

reștL In continuare, marți 3 iu
nie se va desfășura la : Iași, 
Botoșani, P. Neamț, Tulcea, 
Brăila, Bistrița, Satu Mare, Tg. 
Mureș, Timișoara, Brașov, Deva, 
Bcșlța, Ploiești șl Giurgiu ; 
miercuri 4 iunie, la : 
tal, Suceava, Focșani, 
stanța, Slobozia, Miercurea Ciuc, 
Bata Mare, Cluj-Napoca, Arad, 
Sibiu, Tg. Jiu, Tr. Severin, Tlr
govlște șl Alexandria, Iar joi S 
fonie la : Galați, Bacău, Buzău, 
Călărași, Sf. Gheorghe, Zalău, 
Alba Iulla, Oradea, Rm. VHcea, 
Craiova, Slatina șl Pitești. Pen
tru asigurarea unor condiții de 
desfășurare cit mal bune a aces
tei acțiuni. C.J.E.F.S.-urile 
asigura 
nivelul
Clubul 
pus ta 
trare
Universitatea Craiova (care se 
va disputa duminică 25 mai) la 
casele
Ștefan 
C.N.E.F.S..
Conta 16. Slnt valabile toate le
gitimațiile emise de C.N.E.F.S. te 
ziua jocului nu se vor vinde bi
lete la casele stadionului Dlnamo.

Vas- 
Con-

▼or 
terenuri gazonate ta 

echipelor divizionare. • 
Dlnamo anunță că s-au 

vtnzare biletele de ta- 
pentru meciul Dlnamo —

stadionulul din Șoseaua 
cel Mare și ta sediul 

din strada Vaslle

poate considera pe... jumătate 
promovată ta A, mal ales eă ta 
acest final de campionat demon
strează o formă constant bună. 
Duminică, formația din Moreni 
Sl-a rotunjit punctajul, dstlgînd. 
ta Brașov, partida cu Tractorul 
(1—0), a doua victorie consecuti
vă ta deplasare (cu o etapă tas
tate cîștlgase la Reghin eu 2—1).' 
Sl a reușit-o după un meci In 
care s-a dovedit mal bună per 
total, fotbalul etalat demonstrfnd 
pregătirea superioară a echipei. 
• pregătire care H dă șanse 
să-sl vadă Împlinit visul de a- 
proape patru decenii de dnd 
Flacăra activează ta «C*. dar 
mal ales ta „B*.

Cu toate că Tractorul a atacai 
de multe ori susținut, că a con
struit uneori frumos, că Unia 
de mijloc a fost activă, apărarea 
Flacărei (In care a excelat Ma- 
teescu. jucătorul cu vechi state 
de serviciu, deosebit de proas
păt. cel mal bun de pe teren) 
a știut să dejoace cele mal mul
te dintre acțiunile gazdelor. Iar 
atunci dnd d Stpărarea fusese 
depășită, a Intervenit cu succes 
portarul Nedea. Dar nu este 
mal puțin adevărat că și ata
cant!! de Ia Tractorul au ratat 
ocazii dintre cele mai clare, ca 
de pildă Gherghe (mln. 27), L8- 
eătusu (mln. 35 — se complică 
ta loc să șuteze), Neagu (mln. 
te — poziție excelentă. In careul 
mic. trimite «peste"), Crăciun 
(mln. 70 — .cap* dună corner, 
ne Hngă poartă). Neagu (mln. 88 
— bară) etc. Golul oaspeților a 
venit dlntr-o greșeală a Jucăto
rilor de Ia Tractorul: Handrea 
are mingea Ia picior (mln. S3).' 
dar o pierde ta fata Iul Scurtes- 
cu. urmează o pasă la Nlstor.' 
o deschidere de pe - stingă p« 
dreapta a acestuia la Nicolae, 
șut sl gol! Un meci bun. um
brit doar de cîteva decizii gre
șite ale arbitrului N. Gogoașa 
din Buzău.

M. T.

venltl.de


VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU,
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN JUDEȚELE MARAMUREȘ Șl SĂLAJ

(Urmaie im pag i;

ceremonia plecării înaltilor oa»- 
peți, domnea aceeași atmosferă 
entuziastă, sărbătorească, ta 
care s-a desfășurat întreaga 
vizită de lucra in județul Ma
ramureș.

In aplauzele și ovațiile erite 
prezenți, tovarășul Nicoiaa 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au urcat la bordul 
elicopterului prezidențial, ta- 
dreptîndu-se spre Șimleu SR- 
vaniei.

☆
Tovarășul Nicolac Ccaușeaco» 

secretar general al Partidului 
Comunist Romăn, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Împreună ou tovarășa 
Elena Ceaușescu an sosit, Joi 
dvpă-amiază, intr-o vizită do 
lucru in județul Sălaj.

Ca și vizitele efectuate in 
județele Satu Mare șl Mara
mureș, întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu locuitorii 
Sălajului se desfășoară In at
mosfera de puternică angajară 
patriotică a tuturor oamenilor 
muncii din Întreaga tară, ta 
vederea realizării exemplare a 
sarcinilor de plan pe acest aa 
și pe întregul cincinal, a hotă
rârilor celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului.

Tovarășul Nicolac Ceaușescu 
analizează la fata locului ea 
reprezentanții organelor locale 
de partid și de stat, cu cadre 
de răspundere din ministere 
economice, cu specialiști, eu 
muncitori și lucrători al ogoa
relor, rezultatele înregistrate ta 
diferite sectoare, felul ta care 
se acționează pentru realizarea 
Integrală a obiectivelor stabili
te, căi și modalități de ridicare 
continuă a calității muncii ta 
toate domeniile de activitate.

Sosirea tovarășului 
Nicolac Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu în județul Să
laj a avut loe la Simleu Silva- 
niei într-o atmosferă de puter
nică exuberantă, de mare 
sărbătoare.

Pe platforma industrială a 
orașului in apropierea căreia a 
aterizat elicopterul prezidențial, 
mii de muncitori, țărani, intelec
tuali, tineri si vîrstnici au venit 
să exprime dragostea și stima ee 
o poartă conducătorului iubit al 
partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie acestor 
entuziaste manifestări de dra
goste si prețuire.

Vizita pe platforma industrială 
din Șimleu Silvaniei a început 
1* întreprinderea de materiale 
izolatoare, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost primiți 
cu deosebită bucurie șl 
entuziasm.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Tovarășul

conducătorului iubit al

iovarăsei Elena Ceausescu, le-a 
fost adresată Invitația de a 
vizita o serie de sectoare pro
ductive unde au fest O- 
xamlnata aspecte ale dotării 
tehnice» tehnologiilor de fa
bricație, ale organizării pro
ducției st a muncii.

In continuare. tovarășul 
Nleolae Ceausescu. tovarășa 
Elena Ceausescu au vizitat 
Filatura do fire pieptănate, 
unitate tlnără. creată la indica
ția secretarului general al 

diversifică 
a! acestei

secretarului 
partidului. si care 
profilai 
one.

Vizita 
Nicolae 
ia Cooperativa 
producție Crasna, unde 
secretarul general al partidului 
a purtat eu specialiștii prezent! 
un amplu dialog asupra pro
blemelor de însemnătate ma
joră pentru dezvoltarea mal 
puternică a agriculturii hi ju
dețul Sălaj.

La plecare, tovarășul 
Ceausescu. tovarășa 
Ceausescu, au fost salutați din 
nou cu multă căldură ei aleasă 
considerație de locuitorii 
comunei Crasna.

In ovațiile st uralelo celor 
orezentL elicopterul preziden
țial s-a Îndreptat spre Zalău.

Festivitatea primirii oficiale 
a tovarășului Nicolac Ceaușescu 
rf tovarășei Elena Ceausescu 
in Județul Sălaj a avut Ioc 
in municipiul de reședință — 
Zalău.

Pe stadionul municipal, mii de 
locuitori și-au exprimat din ini
mă deplina bucurie șl satisfacție 
pentru această nouă Întâlnire 
ea conducătorul iubit al parti
dului si al tării, ee se Înscrie, 
alături de celelalte vizite de 
lucra efectuate alei. In suita 
evenimentelor memorabile din 
existenta

Lui nd 
deschisă. 
Ceausescu 
Ceausescu 
reședința ee le-a fost rezervată 
ne timpul vizitei In județul 
Sălaj. Pe străzile orașului ee 
regăsește aceeași atmosferă 
sărbătorească, plină de entu
ziasm. Zeci de mii de oameni 
au salutat eu căldură pe 
tovarășul Nicolac Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
l-au aclamat si le-au adresat 
urări de bun venit In Sălajul 
Înfloritor de

industrial

tovarășului

Nleolae 
Elena

județului, 
loe intr-o 
tovarășul 

si tovarășa 
s-au îndreptat spre

mașină
Nicolae 

Elena

la un an Ia altoL
★

Nleolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu 
joi seara, in ea-

Tovarășul 
și tovarășa 
s-au intîlnit 
dral unei consfătuiri de lucru, 
eu membrii biroului comitetu
lui județean Sălaj al F.C.R.

Vizita în județul Sălaj con
tinuă.

MAJ PUȚINI SPECTATORI CA IN EDIȚIA 
PRECEDENTA

După cum transmite 
A.?.P„ Intr-o depeșă 
din Chamonix, 18 alpi- 
niști din diferite țâri 
au alcătuit un gru»p 
denumit „altitudinea 
8000 m“. El au plecat 
spre Nepal, cp „cap 
compas" Himalaia. în 
decursul a cinci ani.

IN

§ Sergiu Lupa l-a învins pe cn- 
g banezul Remon Adelqula sL de 

____________ ___ ăj_ »-----------------

ADRIAN NTOULTStlJ CONDUCE
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘA#

a 3-a. rundă a Turneului

I8ME8 K THUS il NUBU

(Rom*- 
Dohotaa 
Ioneseu 

CR-D.OJ 
— » P.g asemenea, Constantin Ioneaeu a 

g dispus de Aurel Urzică. tar 
g polonezul Marek Hawelko <te 
0 Vasile Georgescu. întrerupte 
g Stnt partidele Dârei Oltean — 
g lori Doholan si Ovidlu Foișor 
g — Liviu Oltean. Au remizat 
g Adrian Negul eseu (cane te 
g menține lider) șl Gemot Gaa- 
g glitz. Acesta din urmă a tat- 
g pArtK punctul si eu Daret OF

C. M. de popice
ȚCJranara di* pag. 1) cupluri românești 

locuri I
Marga- 
— 870,

Marin
Marian

437). C R. F. Germania 8H 
pjd.

Celelalte 
au ocupat următoarele 
T. Doina Țăgean (452), 
reta Căttnîeanu (418) 
A Elena Pani (409). 
Todea (451) — 860. IX
Andrei (901), Vasia Donoa (353* 
— 1754.

Pentru întrecerile turneului 
individual. care se dispută vi
neri. s-au calificat majoritatea 
sportivilor noștri.

ALTE JOCURI DE VERIFICARE ÎNAINTEA C. M.
0 Echipa Spaniei — invinsăl £ Reprezentativa Braziliei 
— învingătoare b scor 0 Ce spune Enzo Bearzot > 
Rummenigge este accidentat B Aniversarea lui Dasaev

g pionatutal 
glat* de 
E?

g • La Tlaxceia, reprezentativa 
g Franței ■ susținut un joe tort 
g cu selecțlonMa GuatemateL Mo- 
gdul a-a jucat ta trei repriza, fte- 
g care rite 38 de minute. Echipe 
g franceză, ta mare dtapoztțte. a 
g clștlgat cu 8—1 (3—1, 3—8. >—•). 
g prin golurile marcate de Papta

(2), Ptattal. Rocheteau, Glreaee. 
g Vercruysse, Stopyre (dta M m) 
g șl Ferrert, respectiv Castro, 
g • Surpriză la Guadalajara. Se- 
g lecțlonate Spaniei a fost Învinsă 
g cu 3—1 de formația din prima 
g divizie mexicană Atlas. Gazdele 
g — fără jucători internaționali — 
g au oondus cu 2—8, prin golurile 
g iui Martine» șl Pecheoo, tar ta- 
g vlnșll an înscris golul de onoare 
g prin Senor abia ta mln. 87.
ă a Reprezentativa BrazlHel se
g „pune pe picioare" — comeutea- 
g zâ agențiile internaționale de

LA 72 ANI, TENTATIVA DE RECORD LA 
MARATON

O fază din meciul de verificare dintre 
echipele Angliei fi Mexicului (3—0) des
fășura* recent, la Los Angeles. In ima
gine, tn stingă, funda ful centrai englez 
Tenwick, urmărit de Înaintașul Neprate 

Teletoto: A.P. — AGERPREȘA.P.

• TELEX • TELEX •
(Fran- 

a lost 
mon- 

8867 p, 
feminin 
— Co-

atletism a La Aries 
ța), proba de decatlon 
cîștigatâ de recordmanul 
dial Daley Thompson cu

BASCHET • Turneu 
la Sa o Paulo : Brazilia
lumbla 124—06, Peru — Argentina 
70—67.

CICLISM a Turul Italiei eta 
pa a 10-a (Rietl-Pesaro 23S km) 
a revenit iul Guldo Bontempl tn 
5.33 :J7. Giuseppe Saronnl este. In 
continuare, lider cu 42.17:58, ur
mat de BaronchelM la I ■ • 
Curea Pârii, etapa a 14-a (Plsen- 
Mlada Boleslav, 181 km) 1-8 
avut clștlgător pe sovieticul Ivan 
Romanov tn 4.22:12. în ultima 
etapă • Mlada Boleslav — Praga 
(131 km) primul a trecut linia 
de sosire Olaf Ludwig, cro
nometrat în 3.19,<S. Astfel, cea 
de-a 30-a ediție a comnetlțlel 
cicliste internaționale „Cursa 
Pârii" s-a Încheiat cu victoria 
rutierului Olaf Ludwig (R.D. 
Germană). Pe echiDe a cistlsat 
fivmuHu U.R.S.S.

Vaădo. De notat e* antrenorul 
brazilian a folosit aproape În
treg lotul de jucători. în prima 
repriză : Carlos — Edson, Oscut 
Edlnho, Junior — Alemao, Fal
cao, Edtvaldo — Silas. Casagran- 
de, Careca. In repriza a doua ■ 
Lesa (Paulo Victor) — Jostmatș 
Cezar, Galvao, Braneo — Junior 
(Elzo), Socrates, Mauer — Valdo, 
Caaagrande, Careca.
• CKeva ecouri din Mexic. An

trenorul Italiei, Enzo Bearzot, a 
urmărit medul de pregătire sus
ținut <te echipa Franței, deda- 
rtod după joc : „SInt incinta» do 
■tata do mijloc a francezilor, al
cătuită din Platint, Gtrease șl 
Țigana. După părerea mea, titlul 
de campioană va reveni Ins* 
unei formații sud-amerleane. Ac 
eeatea se rimă in Mexic ea «ea
st t acomodarea o rraHzrar.fr mai 
repede dectt noi, europenii".

a Cunoscutul jucător vest-german K. H. Rum
menigge nu va juca pro
babil In primul med. la 
4 Iunie, cînd selecționata 
din care face parte va 
IntnnL la Queretaro, re
prezentativa UruguayuluL 
El acuză o Întindere do 
ligamente la genunchiul 
sting si n-a mal evoluat 
lntr-un meci oficial de la 
11 aprilie. în prezent, el 
face antrenamente ușoare 
si nu este exclus ei lip
sească si la următoarele 
partiție, deși e indus pe 
lista celor 22 de jucători. 
Beckenbauer a spus c* 
nu-1 va utiliza pe valoro
sul .Kale" de cit In cazul 
In care acesta va fi com
plet restabilit.
• Cunoscutul portar so

vietic Blnat Dasaev va Împlini Sn timpul Campio
natului Mondial, mal 
exact la 13 iunie, vîrsta 
de M de ani. El speră ca 
această aniversare să co
incidă eu o bună evoluție 
a reprezentativei U.R.S.S. 
in timpul turneului final, 
iar el să primească cit 
mal puține goluri. Căpita
nul echipei Spartak Mos
cova (1,88 m: 76 kg) a fost 
selecționat, plnă acum, de 
61 de ori In prima reprezen
tativă a Ulnlunîl Soviefioe.

TELEX • TELEX •
HUGBY • Ia turneu ta Aus

tralia, echipa Italiei a susținu* 
două partide : 9—22 cu Selec
ționata Noii Galii de Sud șl 19—ri 
cu Selecționate Brisbane.

ȘAH • Meciul de ta Basel, 
dintre Garry Kasparov șl Antho
ny Miles, s-a Încheiat cu 5,5—0.1 
p ta favoarea campionului lumii. 
• în prima rundă a tumeuiul 
international de șah „Memoria
lul Capablanca" care se dispute 
la Havana, maestrul român Dan 
BărbulesEJu a remizat cu Guil
lermo Garda (Cuba), egalitatea 
fiind consemnată șl in partida 
Dlaz — Elngonn. Vladimirov a 
oiști gat la Nogueiras, Boensch ta 
Sunyenetto. în concursul fem>- 
nin, Ioseliani a lnvtrw-o pe Brust» 
man. Dana Nuțu a pierdut la 
Makal, Carvajal a remizat cu 
Ramon.

volei • Turneul masculin de 
la Paris : R. P. Chineză — Ca
nada 1—1, Franța — PlreTli (Bra
zilia) 8—0.

rraHzrar.fr

