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Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 5 iunie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic 
Executiv ai C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv 
MODUL IN
REALIZATE 
PLANULUI 
MASURILE 
INTEGRALA

a analizat 
CARE AU FOST 

PREVEDERILE 
PE LUNA MAI ȘI 

DE ÎNFĂPTUIRE 
A PLANULUI 

PE LUNA IUNIE SI PE ÎN
TREGUL AN 1987.

S-a apreciat că în luna mai 
au fost obținute unele rezul
tate bune în îndeplinirea indi
catorilor de plan, realizările pe 
ansamblu fiind superioare ce
lor înregistrate în aceeași pe
rioadă a anului trecut. In ace
lași timp, s-a subliniat că o se
rie de întreprinderi, centrale și 
ministere n-au acționat cu toa
tă fermitatea pentru înfăptuirea 
ritmică, integrală, a planului, 
pentru înlăturarea lipsurilor 
manifestate în activitatea eco
nomică — și din această cauză 
realizările obținute nu s-au si
tuat la nivelul prevederilor, ai 
posibilităților existente.

Criticînd această situație, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
cerut guvernului, ministerelor, 
centralelor, tuturor unităților 
economice sa ia de urgență 
măsuri eficiente în vederea li
chidării stărilor de lucruri ne
gative și îmbunătățirii radicale 
a întregii activități, pentru re
cuperarea rămînerilor în urmă 
și îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor pe luna în curs, pe 
primul semestru și pe întreg 
anul 1987. O atenție deosebită 
trebuie acordată rezolvării ope
rative a tuturor problemelor 
care privesc realizarea, la un 
înalt nivel calitativ, a produc
ției destinate exportului.

Pornind de la faptul că se 
mențin încă importante stocuri 
supranormative, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut co
misiei special constituite în a- 
cest scop să elaboreze un pro
gram concret de folosire și in
troducere în circuitul produc
tiv a acestor stocuri.

Secretarul general al partidu
lui a cerut, de asemenea, să se 
ia -măsuri ferme pentru înca
drarea strictă în normele de 
consum stabilite, pentru redu
cerea acestora, precum și a 
cheltuielilor de producție.

O atenție deosebită trebuie să 
se acorde creșterii productivi
tății muncii la nivelul prevede
rilor din programele de orga
nizare și modernizare a pro
ducției si a muncii.

Referindu-se la sarcinile ce 
revin agriculturii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
Ministerul Agriculturii, consi
liile populare, consiliile unice 
agroindustriale de stat și co
operatiste, toate unitățile agri
cole trebuie să asigure execu
tarea, la timp și de calitate, a 
lucrărilor de întreținere și de 
recoltare, prin respectarea 
riguroasă a normelor agroteh
nice, în vederea obținerii unor 
producții superioare, corespun
zător prevederilor de plan, o-

biectivelor noii revoluții agrare.
Secretarul general al parti

dului a apreciat că există toate 
condițiile ca, printr-o mai bună 
organizare a producției și a 
muncii, prin întărirea Ordinii, 
disciplinei și a răspunderii în 
fiecare unitate și sector de 
activitate, sarcinile stabilite pc 
luna iunie și pe primul se
mestru să fie îndeplinite inte
gral. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat convin
gerea că angajîndu-se fiecare — 
începînd cu membri Comitetu
lui Politic Executiv, ai 
nului, cu conducerile 
terelor, centralelor și 
prinderilor, cu organele 
ganizațiile de partid, și 
la fiecare colectiv de oameni ai 
muncii — să acționeze cu toa
tă răspunderea și exigența, cu 
maj mult spirit de inițiativă și 
dăruire în muncă, vom putea 
întîmpina Conferința Națională 
a partidului cu realizarea în 
cele mai bune condițiuni a 
planului de producție la toți 
indicatorii, în fiecare sector de 
activitate.

In continuare, Comitetol Poli
tic Executiv a dezbătut si 
aprobat PROPUNERILE PRI
VIND STABILIREA FRUNTA
ȘILOR IN ÎNTRECEREA SO
CIALISTA PENTRU DEPĂ
ȘIREA PLANULUI NATIONAL 
UNIC DE DEZVOLTARE ECO- 
NOMICO-SOCIALĂ A ROMÂ
NIEI PE ANUL 1986.

De asemenea, Comitetul Po
litic Executiv a examinat și 
aprobat PROPUNERILE PRI
VIND PREGĂTIREA SI DES
FĂȘURAREA ALEGERILOR 
GENERALE DE DEPUTATI IN 
CONSILIILE POPULARE MU
NICIPALE, ALE SECTOARE
LOR MUNICIPIULUI BUCU
REȘTI, ORĂȘENEȘTI ȘI CO
MUNALE. S-a stabilit ca pen
tru aceste alegeri, care vor 
avea loc în ziua de 15 noiem
brie 1987, să se mențină crite
riile aprobate pentru alegerile 
generale din martie 1985 în ce 
privește numărul circumscrip
țiilor electorale unde urmează 
să fie depuse cite două sau trei 
candidaturi, precum și compo
ziția candidaților de deputați 
pentru aceste categorii de con
silii populare.

în cadrul ședinței, a fost 
prezentată o INFORMARE CU 
PRIVIRE LA VIZITA OFI
CIALA DE PRIETENIE PE 
CARE TOVARĂȘUL MIHAIL 
GORBACIOV, SECRETAR GE
NERAL AL COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST AL UNIUNII SO
VIETICE, A EFECTUAT-O ÎN 
TARA NOASTRĂ, ÎN PERI
OADA 25—27 MAI.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere rezulta
telor vizitei, ale convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Mihail Gorbaciov, 
care deschid, prin înțelegerile 
convenite, noi perspective re
lațiilor bilaterale, înșeriindu-se 
ca un nou moment de seamă 
în dezvoltarea bunelor rapor
turi dintre partidele, țările și

guver- 
minis- 
între- 
și Or- 

pînă

(Continuare In pag a 4-a)

Campionatul Mondial Universitar de handbal masculin

|3 Duminică, ultimul 
I și Pitești © în

SEMIFINALA A

act al competiției, la București, Ploiești 
„finala mică“: Iugoslavia Ungaria

g TIMIȘOARA, 5 (prin tele- 
g fon). Un număr record de spec- 
g tatori prezenți în sala Olimpia 
ț: au aplaudat frenetic victoria su- 
g perbă a selecționatei universi- 
g tare a ROMÂNIEI (antrenată 
g de N. Nedef, E. Trofin și R. 
g Gunesch) care a întrecut și 
g echipa Iugoslaviei : 20—15
g (12—8). Meciul a început, și 
ig s-a desfășurat, într-o evidentă 
g tensiune 
g ambelor 
g cării- în 
g tigioase 
g punîndu-și amprenta. Cei care 
g au depășit mai repede tracul 
g au fost handbăliștii 
g 3—0 (min. 9). 5—1 (min. 13), 
| 8—2 (min. 19), 12—7 (min. 29), 
£ repriza terminindiu-șe cu 4 
g gqjuri avans pentru România.

După reluare, primul gol a
I —______ programul finalelor

nervoasă din partea 
formații, miza califi- 
fin-ala acestei pres- 

competiții mondiale

noștri :

Continuînd șirul victoriilor, reprezenta
tiva României, a reușit, prin succesul in 
fața Iugoslaviei, să încheie neînvinsă și 
j,etapa" semifinalelor celei de a X-a ediții 
a Campionatului Mondial Universitar , de 
handbal masculin, intrînd, astfel, în finala 
competiției, unde va întîlni, duminică, la 
Palatul Sporturilor și Culturii, echipa 
U.R.S.S. Astăzi, este zi do pauză. Celelalte 
mechtri, care vor stabili ierarhia . acestei 
ediții vor avea loc tot duminică, la Bu
curești, Pitești și Ploiești. Dar, iată amă
nunte de la trimișii noștri :

victoria va 
handbaliștilor 
conduceau în 
Universitarii 
librează însă . 
min. 23 (6—6) și trec la cirma 
întîlnirii. Au marcat : A-
tanasov 8. Vasiliev 4, Tarka- 
lanov 3, Aleksandrov 2, Kos- 
tandinov 2, Nikolov 2, Budurov

reveni . 
polonezi, 

min. 13 cu 
bulgari 

jocul, egalează în

lejer 
care 
5—1. 
echi-

fina-
deo-

SEMIFINALA

BUCUREȘTI
rulatul Sporturilor și Culturii, de la ora 16,00 

— Ungaria 
— U.R.S.S.

Iugoslavia
ROMANIA

LOCURILE 3— 4 :
LOCURILE 1— 2 :
PLOIEȘTI

Saia Sporturilor „Victoria", de
7— 8 :
5— 6 :

LOCURILE 
LOCURILE
PITEȘTI

Polonia 
Bulgaria

Ia o a 10
— S.U.A.
— Coreea de Sud

Sala Sporturilor, de la ora 10 
11—12 : Nigeria — Austria
9—10 : Turcia — Israel

LOCURILE
LOCURILE
BUCUREȘTI

Sala Sporturilor Rapid, de la ora 10
Elveția — R. F. Germania
Maroc — Japonia

LOCURILE 15—16 :
LOCURILE 13—14 :

%
g fost marcat după... 5S- , - - .... * f,.-_. minute
Ș de joc de A. Ghimeș, cel care 

va face în continuare o partidă
g excelentă, atît în apărare, cît 
țj șl în atac. La reușita califi- 

cării în finala Campionatului 
Mondial Universitar, o contri- 
buție hotărîtoare au mai avut 

S; portarul Al. Buligan, M.
Voinea, D. Berbece și C. Petre. 
Au marcat: Berbece 7, Porumb 
4, Ghimeș 3, Petre 3, Dumitru 

0 1, Ștefan 1, M. Voinea 1 pen- 
g tru România, respectiv Jarak 
g 5, Bojanici 4, Mahne 3, Vuga 
g 1, Torni jano viei 1, Tomici 1. 
g Au arbitrat foarte bine I. 
g Thomas și II. Thomas (R. F. 
g Germania).
g în prima partidă, 
țț a întrecut Polonia 
| de 25—21 (10—8), 
g începuse

2, Petkov 1 și Zvetanov 1 
pentru învingători, respectiv 
Chylinski 8, Subocz 4, Grzen- 
kowicz 3, Woroszylo 2, Stefa- 
niak 3, Leboedzinski 1. Au 
arbitrat bine : II. Mortensen 
și N. Knudsen (Danemarca).

IAȘI, 5 (prin telefon), 
meciul decisiv pentru 
semnarea celei de a doua 
liste am asistat la un joc 
sebit de frumos, ca putere de. 
luptă și spectacol, puternica re
prezentativă ă U.R.S.S. depă
șind cu 18—14 (8—8) echipa
Ungariei. Cu un inter-extremă 
de mare clasă, S. Demidov, cu 
mare capacitate de infiltrare la 
semicerc, cu extreme, O. Dia- 
kov și D. Poliakov, cate 
au înscris chiar si din po
ziții... impasibile, handbaliș- 
tii sovietici s-au impus îri— 
tr-un final pasionant. Pînă la 
sfîrșitui Primei reprize, egali
tatea a fost consemnată de 
cinci ori, numărul mic de go
luri fiind o dovadă a apărări
lor foarte bune. în min. 37, 
deși conducea cu 12—9, echipa 
sovietică va trece prin cîteva 
momente dificile, în min, 46 
tabela de scor indicînd egali
tatea (12—12), iar min. 49 :
14—12 pentru Ungaria, moment 
din care handbaliștii unguri 
mai înscriu o singură dată, iar 
cei sovietici de șase ori, obți-‘ 
nînd o 
catori:
Diakov

meritată victorie. Mar-
Dolgov 8, Valutkas 4,
2, Minin 2, Romanov

Ion GAVR LESCU

Bulgaria
cu scorul 

După cum 
jocul, se părea că

în penultima zi a turneelor finale de volei

în- 
din 
vo-

COMPETIȚIA FEMININA A DAT CONTUR CLASAMENTULUI
în sălile polivalente din CRA

IOVA (feminin) si BAIA MARE 
(masculin) s-au desfășurat 
trecerile penultimei etape 
campionatul Diviziei A de 
lei (grupa I valorică).

CRAIOVA, 5 (prin telefon). 
Cu o zi înainte de închiderea 
turneului feminin ierarhia . a 
devenit definitivă. Rezultatele 
penultimei runde au clarificat 
și situația locului II și III, e- 
chipa C.S.U.-I.M.N. Galați păs- 
trînd poziția de vicecampioană 
la care aspira. în ultimul mo
ment, Dacia Pitești.

In deschiderea programului. 
C.S.U.-I.M.N. Galați a trecut 
prin emoții în debutul partidei 
cuC.S.M. Libertatea Sibiu, meci 
în care a început slab, dar s-a 
redresat treptat și a obtinut 
victoria cu 3—1 (—13, 10, 8, 7),

Speranța Gaman, Daniela Di- 
nică, Cristina Buzilă și cele
lalte evitînd o surpriză care ar 
fi creat șanse mari piteștence- 
lor. Le-a ajutat insă indolența 
sibiencelor (mai ales a Ancăi 
Mocanu). Arbitraj corect : Al. 
Dragomir — M. Marian,

Și totuși calculele hîrtiei ar 
fi rămas active dacă în partida 
următoare Dacia Pitești ar fi 
produs la rîndul ei o mare sur
priză in fața campioanei. Nu
mai că Universitatea C.F.R. 
Craiova — în sextetul: Ga
briela Dumitrescu (Carmen Ti- 
tiliuc). Eugenia Cotescu, Car
men Cuejdeanu, Monica Sus
man Mirela Bo.jescu, Mirela 
Nistor (Tanța Drăgoi) — a pro
bat încă o dată detașarea ei 
netă pe plan valoric, de cele
lalte formații din plutonul

fruntaș cîștigînd cu 3—0 (16, 5, 
7). Adversara sa n-a avut decit 
pe parcursul primului set să-și 
facă iluzii cu privire la rezul
tat, set intr-adevăr deosebit de 
disputat si echilibrat majorita
tea timpului. Pierderea lui în 
prelungiri le-a făcut pe piteș- 
tence să se prăbușească psihic, 
oferindu-le campioanelor posi
bilitatea ide a furniza un adevă
rat recital voleiballstic, apreciat 
si aplaudat de publicul spec
tator. La învinse, de remarcat 
strădaniile, si reușitele experi
mentatei Viorica Banciu. Foarte 
bun arbitrajul A. Dinicu — C. 
Păduraru.

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)
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Mari.-in Dumitru înscrie spectaculos un nou gol pentru echipa 
tării noastre Foto : Ioan DROZMAN — Timișoara
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ALTE VICTORII ALE
LA CONCURSUL DE

ÎNOTĂTORILOR
LA BRATISLAVA
a doua a concursului inter-FRAGA, 5 (Agerpres).— In ziua ... . .. _____________ _

național de înot de la Bratislava, înotătoarele române *s-au'im- 
pus din nou obținînd patru victorii La 200 m liber Stela Fura 
a ocupat locui întîl cu 2:01,57, urmată de coechipierele sale Lu
minița Dohrescu — 2:02,63 șl Tamara Costache — 2:02,97. Anca 
Pătrășcoiu a cîștigat proba de 200 m spate în timpul excelent 
de 2:12,53. Noemi Lung șl-a adjudecat proba de 400 m mixt în' 
4:42.70. iar Timeea Toth a terminat învingătoare la 100 m " 
cu 1 :02 03. urmată de Stela Pura — 1:02,85 și Csila Fjuri (Unga
ria) — 1:05,65.

In concursul masculin. înotătorul român Flavius vișan s-a si
tuat pe locul Întîl în proba de 100 m fluture — cu 56.82, urmat 
de Ganneman (R.D.G.) — 57,19 și Șukala (Polonia) — 57 59. La 
400 m liber a cîștigat Stephen Liss (R.D.G.) în 3:59,07, iar ia 200 
m liber primul loc a revenit polonezului Artur Vojdat — 1:52.64

fluture



ADUNAREA FESTIVĂ
Vineri a avut loc în Capita

lă adunarea festivă consacrată 
împlinirii a 40 de ani de la 
înființarea Clubului sportiv al 
armatei „Steaua". Au fost pre- 
zenți membri ai Consiliului de 
conducere al Ministerului A- 
părării Naționale, Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist. Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
generali și ofițeri, reprezen
tanți ai cluburilor sportive bu- 
cureștene, antrenori și sportivi.

Cu acest prilej, pentru meri
te deosebite în mișcarea spor
tivă, in realizarea unor perfor
manțe de prestigiu pe plan 
național și internațional, s-au 
decernat diplome și distincții 
clubului, unor secții, sportivi 
și tehnicieni care au activat 
sau își desfășoară activitatea 
în prezent în cadrul clubului 
militar, din partea C.C-. al 
U.T.C., Consiliului Politic Su
perior al Armatei, C.N.E.F.S.

Intr-o atmosferă de puternh 
entuziasm, participanții au a- 
dresat tovarărului NICOLAI 
CEAUȘESCU. secretar genera) 
al Partidului Comunist Româr.

A CLUBULUI STEAUA
președintele Republicii, cc man
dant suprem al Forțelor noastre 
armate, o telegramă în care se dă 
expresie sentimentelor de «din 
că recunoștință și cele mai res
pectuoase mulțumiri ale sporti
vilor clubului militar pentru 
grija deosebită pe care 
partidul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o a- 
cordă consecvent dîzv>tări’ 
continue a mișcării si'ortive 
românești, îmbunată,ir*. per
manente a condițiilor tesfă 
șurării ample a eduri.i'-’ fi
zice și sportului în tara noas 
tră. S-a exprimat, totoda'ă an 
gajamentul de a se acționa si 
în viitor cu toată capacitatea 
energia și puterea de munca 
pentru a se realiza cu succes 
sarcinile izvorîte din hotărîri- 
le Congresului al XII' lea al 
P.C.R., din Directiva c >man 
dantului suprem, a mpina 
Conferința Națională a parti
dului, cea de a 40-a aniver
sare a proclamării Republicii 
cu noi și însemnate su -cese în 
competițiile interne si Huerna 
ționale. spre gloria sportului 
românesc și măreția României 
socialiste.

UN REUȘIT CONCURS 
DE HALTERE. LA BRAȘOV

„DUMINICA

SE CUNOSC FINALISTELE
La orizont, concursurile

In sala de at’etism a c!ubu-« 
lui brașovean Steagul Roșu fr 
avut loc recent un reușit con- 
curs de haltere dotat cu Cupa 
Steagul Roșu (ajunsă la ediția 
a IV-a). La start au fost pre- 
zenți aproape 150 eoncurenți din 
toate categoriile de vîrstă — 
copii, juniori șî seniori — de 
la Arad. Bistrița. Brăila Con
stanța, Tg. Mureș și cei ai 
clubului organizator. Printre 
participanți se aflau și cei 
doi frați ai proaspătului cam
pion european de juniori la 
„smuls" si medaliat cu bronz 
la „mondialele" de la Belgrad 
Traian Cihărean, și anume 
Dumitru Cihărean (loc 1 la co
pii I. cat. 33 kg — născut 
1973 —, cu un total de 90 kg) 
și Marius Cihărean (loc 3 la 
copii II cat. 32.5 kg — născut, 
1975 —. cu un total de 75 kg), 
amîndoi tot de la Vagonul A- 
rad. care-î urmează frumosul 
exemplu. De-a lungul ce’or 4 
reuniuni am consemnat mai

multe rezultate valoroase, din
tre care menționăm: copii II 
(pînă la 13 ani): cat. 40 kg : 
Fl. Mihai (St. Roșu) 100 kg ; 
cat. 60 kg : I. Erdoș (Construc
torul Tg. Mureș) 125 kg ; Co
pii I (13—15 ani): cat. 60 kg: 
S. Hopîrteanu (St. Roșu), 160 
kg ; cat. 67,5 kg : A. Toth 
(Strungul Arad) 205 kg; juniori 
II : cat. 56 kg : D. Gociman 
200 kg (smuls 90); M. Găvă- 
nean 195 kg (smuls 82 5); cat 
82,5 kg : I. Dragomir 260 kg 
(smuls 110 kg) — toți trei de 
la St. Roșu; juniori I: cat. 90 
kg. St. Lungu (Progresul Brăi
la) 235 kg; seniori: cat. 67 kg: 
Gh. Iuga (T.C.I. Constanța) 
235 kg; cat. 90 kg : N. Năvo- 
daru (Progresul Brăila) 295 kg 
(smuls 130): cat. 100 kg: D. 
Șuteu (St. Roșu) 345 kg (smu’s 
155 kg).

în clasamentul general. pe 
primul loc și cîștigătoa e a 
ediției a IV-a, formația clu- 
bilui Steagul Roșu.

UITE-O,

MC
C GRUIA — coresp.

CAMPIONATULUI
pentru desemnarea

DE POPICE
ia tire atei or

ediției din acest an
In Campionatul Diviziei A de 

popice s-a disputat etapa a 18-a, 
ultima cu jocurile din cele pa
tru serii, după care se cunosc 
formațiile — cele clasate pe locu
rile 1—4 în fiecare serie — care 
vor participa Ia turneul final 
pentru desemnarea echipelor cam
pioane. Iată rezultatele :

FEMININ • Hidromecanica Bra
șov — Constructorul Gherla 2 481— 
2 388 p d. Cea mai bună jucă
toare a fost junioara Maricica 
Radu (H) — 440 p. cu nici o
bilă în gol. A urmat-o Mariana 
Constantin 438 p. tot cu zero 
bile în pol. Cu prilejul acestui 
meci Mari cică Radu a fost fe
licitată de colegele de echipă 
pentru buna comportare la re
centele „mondiale" de juniori de 
la, Ingelheim, unde a avut cel 
mai mare rezultat <444) dintre 
jucătoarele române care au cu
cerit. ne echipe, medalia de ar
gint. (C. Gruia — coresp). • Vo
ința Odorhei — Voința Timisoa
ra 2 485—2 380. Primele concurente 
au nunctat : Sebok — 454. res
pectiv. Constandache — 413. (A. 
Pialoga — coreeni • Laromet 
București — Gloria București 
2 461—2 442. Meci de mare luptă, 
în care performera principală a 
fost Ana Petrescu — 445 p din 
echipa Gloria. De la gazde s-au 
impus Elena Trandafir — 439 p 
Si Silvia Boboc — 438 p. (N.
Ștefan — coresp.). • Voința Tg. 
Mureș — Voința Oradea 2 498— 
2 431. Joc frumos în care prin
cipalele realizatoare au fost Szasz
— 438. Todea — 430 și. respee- 
pectiv. Mathe — 432 p (C. Albu
— coresp.). • Rapid București —
Petrolul Băîcoî — 2 537—2 359. • 
Voința București — Voința Plo
iești 2 421—2 330. • Voința Ga
lați — Metroul Brașov 2 431—2 358.
• Dacia Ploiești — Mucava Mo- 
lid-Vama (Suceava* 2 334—2 285.
• Dermaeant Tg. Mures — Re
cord CIuj-Napoca 2 350—0 — ne- 
prezentare.

MASCULIN • Gloria București
— Petrolul Cîmpina 5 439—4 777. 
Bueureștenii au dominat copios, 
stabilind un nou record al a-

renei — 5 43» (v.r. 5 346). Iată și 
diferența dintre primii jucători 
ai celor două divizionare : L. Pop 
960. respectiv A. Șlai 856 ! (Șt. 
Nicolae — coresp.). • C.F.R. Con
stanța — Flacăra Brașov 4 917—
4 390. • Chimpex Constanța —
Rulmentul Brașov 4 918—4 686. • 
Olimpia București — Carpați Si
naia 5 049—4 683. • Aurul Baia
Mare — Uni o Satu Mare 5 650—
5 366. Un meci cu rezultate foar
te mari : Naszodi — 976 și Boa- 
riu — 974 de la localnici și Bi- 
ciușcă — 963 de la oaspeți. (Ov. 
Nemeș — coresp.) • Electro- 
mureș Tg. Mureș — Olimpia Re
șița 5 425—5 101. Gazdele au fost 
net superioare, avînd în Siklodi 
(939) și Farkas (933) cei mai pre
ci și jucători. De la reșițeni s-a 
remarcat doar Vîrtic (931). •

Chimica Tîrnăveni — Victoria 
C.F.R. Timișoara 5 063—4 907. 
C.F.R. Tg. Mure? — Progresul 
Oradea 5 162—4 882. • Constructo
rul Tg. Mureș — Industria Sîr- 
mei Cîmpia Turzii 5 095—4 711. • 
Metalul Roman — Voința Bucu
rești 5 022—4 787.

S-au calificat pentru turneul 
final : Voința București, Gloria 
București, Rapid București. Vo
ința Galati (seria Sud) Electro- 
mureș Tg. Mureș. Voința Tg. 
Mureș, C.S.M. Reșița și Hidro
mecanica Brașov (seria Nord) — 
la feminin. Gloria București. Rul
mentul Brașov. Olimpia Bucu
rești. Carpați Sinaia (seria Sud). 
Aurul Baia Mare. Electromureș 
Tg. Mureș, Unio Satu Mare și 
Olimpia Reșița (seria Nord) — 
la masculin.

AUTOCROSUL „MUSCELUL*

Simbătă și duminică la Cîinpu
tting Muscel, pe un traseu spe
cial amenajat la marginea orașu
lui. se va desfășura prima eta
pă a Campionatului Republican 
de autocros.

PENULTIMA ZI
'Urmare im pag L

încotro să ne îndreptăm 
duminică pentru a urmări 
unele manifestări sportive 
din Capitală? Nimic mai 
simplu : consultăm progra
mul competițional trimis 
săptămânal de către Consi
liul Municipal București 
pentru Educație Fizică 
Sport. De 
C.M.B.E.F.S. 
timpii pe 
sportiv, in fiecare 
sfirșit de suptă- 
mină? De la Con
siliile pentru E- 
ducație Fizică și Sport ale 
sectoarelor, care iși progra
mează diverse concursuri ?t 
competiții.

Luăm, deci, ..filele" pro
gramului primit la redacție 
și, ne oprim la următorul 
paragraf : „Pe 31 mai, la 
orele 9.00. pe baza sporti
vă „Voinicelul" din secto
rul 3 se desfășoară o du
minică sportivă dedicată 
„Zilei de 1 Iunie".

Clar! Programăm, 
du-ne, reportajul, 
comandă la sectorul 
ziarului, fiindcă secretaria
tul de redacție, tentat de 
această frumoasă inițiativă, 
a celor din sectorul 
prevăzut și ilustrație.

Așa că a doua zi, 
nică 31 mat, la orele

unde 
ce 

plan

la rin-
facem 

foto al

3, a

dumi-
8,45,

de t 
cite 
lei, i 
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zada 
minii 
corc( 
dimii 
tățen 
seră 
erau 
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ziua

i TURNEELOR FINALE

ZILE PLINE, COMPETIȚII DE MARE INTERES

i

l

Să începem — cum e și firesc — cu finalele „Daciadei" 
Astăzi, la Brăila, ansambluri de gimnastică din mai multe 
centre din țară vor oferi publicului local o ultimă întîl- 
nire sub semnul „Serilor Daciadei". La Alba Iulia, simbătă 
și duminică, sînt programate două întreceri de mare in
teres ; prima, „Ștafeta tinerilor muncitori" (alergări de 
cros) cealaltă, „actul" ultim al campionatului școlar de 
oină La Iași se va desfășura etapa finală a „Cupei 
U.T.C." la handbal fete și baschet băieți.

în aceleași zile, în țară sînt organizate și alte acțiuni 
competiționale și cultural-sportive. La Zalău și la Focșani, 
festivaluri sportive școlare, iar la Slănicul Moldovei, „Fes
tivalul Slănicului", . care își va derula cea de-a Xll-a e- 
diție. Concomitent, la Bistrița este programată o amplă 
competiție dedicată sportivilor de la sate, „Cupa 
C.U.A.S.C.", cu întreceri la atletism, handbal, oină popi- I 
ce, șah. tenis de masă, trîntă și volei.

Și în Capitală, duminică va fi o zi cu mult sport. Cea 
mai importantă reuniune de acest fel este organizată în i 
Sectorul 3. la baza sportivă Metalul, cu începere de la ora I 
9. La aceeași oră, pe Stadionul Tineretului, se va da start.il 
în tradiționalul marș al factorilor poștali.

în ultima partidă' Dinamo 
București — Penicilina Iași 3—0 
(9, 8, 9).

Simbătă. ultima zi ora 14 
Dacia — Penicilna. Dinamo — 
C.S.U.-I.M.N., C.S.M. Libertatea 
— Universitatea C.F.R.

BAIA MARE, 5 (prin tele
fon). în meciul de deschidere 
a reuniunii din penultima zi a 
turneului băimărean Dinamo 
București a învins pe FIcontI 
Dinamo Zalău cu 3—2 (8, 3. 
—10, —11, 9). După primele
două seturi, se părea că bucu- 
reștenii se îndreaptă spre o vic
torie netă, dar — c:nd r.imeni 
nu se mai aștepta — echipa Ini 
N. Tutovan a avut un reviri
ment și datorită unor acțiuni 
variate la fileu si a unui plus 
Te atentie în apărare a egalat 
scorul la seturi. Decisivul a re
venit. totuși, vicecampionilor 
'ării care si-au fructificat olu-

sul de maturitate competițio- 
nală. concretizat prin acțiuni 
organizate în acest set hotărî- 
tor. S-au evidențiat: Căta-Chi- 
tiga, Vrîncuț. Rotar de la în
vingători. respectiv Tutovan 
Ciontos si Horje. Competent si 
autoritar arbitrarul prestat de 
N. Dobre si N. Silistraru.

Următoarea partidă s-a 
disputat între formația lo
cală Explorări Motorul Baia 
Mare și A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș, încheindu-se cu vic
toria băimărenilor la scorul de 
3—1 (12, —12 7. 7). A fost o
intîlnire de mare miză (3 echi
pe. între care si cele amintite, 
luptă pentru locul 4 în grupa 
de elită) in c'”’° combatantele 
au făcut risină de energie pen
tru a se imnune Remarcați: 
Szilaghi, Dumitru Arbuzov. 
Rolban (E). IMGsctsan Săniuță. 
Sanislav (A.S.A ' Foarte bun 
arbitrajul: S Popescu — D. 
Dobrescu

yaMMMUWWKS»: • jecs. —-------

A 
Uni v 
3—0

Sîn
C.F.F 
ploră

Azi și mii ne, la Alba Iulia

ULTIMELE ÎNTRECERI
Campionatul Republican de oină 

rezervat echipelor de juniori își 
va derula astăzi și mîine ulti
mele secvențe pe stadionul din 
Alba Iulia. Dintre numeroasele 
participante la etapele anterioare, 
zece echipe au rămas în cursa 
pentru titlu : Șc. gen Rîmnicelu 
(jud. Buzău)’. Lie. agroindustrial 
Olteni (jud. Teleorman) C. S. Să
tesc Ilfov-Bucuresti I.A.S. Și-

LA OINĂ (juniori)
mian (jud. Mehedinți) I.P.A. Si
biu. Metalul Tîrgoviște Tricolo
rul rPIC-CF Baia Sprie (jud. Ma
ramureș). Șc. orof. nr. 10 Ca
lei. Șc. gen, Gherăești (jud 
Neamț). Șc. gen Bucșoaia (jud. 
Suceava). întrecerile se vor des
fășura sistem turneu
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cursele de juniori și seniori desfășurate pe 
pistele de zgură. De curînd. sibienii au ur
cat pe prima treaptă a podiumului laurea- 
ților în Campionatul Național de perechi . 
(seniori). Iată-i în fotografia alăturată pe

CICLISM. « deși în cursele interna
ționale lungimea unei etape este fault peste 
suta de kilometri, la competițiile ce se des
fășoară pe circuit, în București, rar, foarte 
rar se depășesc 40—50 km, iar în cele de 
fond nu se atinge „suta44. întrecerea de du
minică, prilejuită de Ziua Internațională a 
Copilului, deține... recordul, cu o lungime 
de numai 30 km, pentru seniori, tot atîta a- 
lergînd și juniorii. La kilometraj egal, și 
timpurile au fost foarte apropiate — 44:12. 
respectiv 45:17 ! Să ne mai mirăm atunci 
de contraperformanțele unora dintre cicliștii 
noștri fruntași în cadrul unor importante 
competiții internaționale dacă, acasă, în 
mai puțin de o oră ei au terminat cu con
cursul iar afară stau cîte 4—5 ore în șa ?

reprezentative, marcatorii etc.), absolut toa 
te datele necesare secretariatului C.M. ș- 
ziariștilor acreditați. Printr-o simplă apăsa
re de buton se obțin informațiile dorite 
atît pe ecranele terminalelor, cît și pe im
primate. întreaga activitate este coordonată 
de o echipă de specialiști ai I.T.C.I. și bene
ficiarii, fără excepție, au numai cuvinte de 
laudă la adresa lor și a tehnicii respective 
pentru rapiditatea și exactitatea • informați
ilor. ș REMARCABIL interesul spectatori
lor, din toate orașele unde au loc meciurile 
C.M., sălile fiind arhipline la fiecare parti
dă. (M.C.)

(H.S.»

HANDBAL. • campionatele mon
diale universitare beneficiază de ser
viciile unui sistem informatic realizat eu a- 
jutorul calculatorului ,,Coral“-4031, produs 
de întreprinderea de Calculatoare Electroni
ce București (I.C.E.). Sistemul de progra
mare a fost realizat de specialiștii Institu
tului pentru Tehnica de Calcul și Informa
tică (I.T.C.I.). La centrul de presă din 
București și la subcentrele din celelalte o- 
rașe unde au Ioc întrecerile. calculatorul 
colectează și oferă informații proaspete pri
vind desfășurarea competiției (formațiile — 
cu principalele date privind jucătorii, des
fășurarea meciurilor, evoluția scorului, cla
samentele — grupelor și seriilor, golgeteri- 
lor. minutelor de penalizare, pe jucători șl

LUPTE. • DELEGATUL F.I.L.A. la tur- 
neul internațional de greco-romane de la 
Brăila, Ilia Tomakov (U.R.S.S.), s-a declarat 
foarte mulțumit de organizarea competiției 
și de felul cum s-au efectuat arbitrajele. 
Nici nu putea să fie altfel, de vreme ce fe
derația noastră (antrenorul coordonator al 
lotului de juniori, V. Dolipschi) a propus ca 
și meciurile dintre doi sportivi români să 
fie arbitrate numai de „cavaleri ai fluieru
lui44 din celelalte țări participante • APRO
PO de arbitraje : dintre arbitrii români care 
s-au remarcat din nou îi amintim pe Gheor- 
ghe Berceainu, Constantin Alexandru, Ovi- 
diu Lazăr și Ion Dragomir. (M.Tr.)

noii campioni : (de la stînga) Aurelian Oa- 
neș (rezervă). Dan Bogdan, antrenorul Ni
colae Rîureanu și Marius Șoaită. (Tr. I.)

MOTO. • BENEFICIIND DE EXCELEN
TE CONDIȚII de pregătire și de participare 
la diferitele concursuri, asigurate de condu
cerea întreprinderii respective, motocicliștii 
din secția de dirt-track I.P.A. Sibiu domină

POLO. • JUNIORII NOȘTRI, cîș- 
tigători ai recentului turneu internațio
nal din Capitală, au avut o foarte inimoasă 
galerie, alcătuită în njajoritate din cei mai 
tineri practicanțl ai sportului cu mingea pe 
apă — unii prezentîndu-se, spre pildă, ,po- 
loiști la C.S.U.“. Poloiști de-o șchioapă, dar 
s-a văzut, fo-arte pasionați. • A SURPRINS, 
în 9Chimb, mai puțin plăcut prezența... sim
bolică a antrenorilor și jucătorilor divizio
nari din București : îi puteai număra pe 
degetq pe marginea bazinului de la „Tinere
tului44. Erau alte competiții la concurență ? 
Nu erau. Atunci ? ! T (G.R,)
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1 Din poziția stînd. mîinile 
pe creștet... 1. Brațele întin
se oblic în sus. cu ridicare pe 
vîrfuri ; 2. Revenire (Exer
cițiul redresează activ ume
rii aduși înainte și atitudinea 
cifoticăj. Se execută 2X8 
timpi.

doir 
ga :
1—2 
țiul 
truri

2 Din poziția stînd... 1. Ri
dicarea brațelor prin înainte dohr
sus. cu extensie • 2. Coborî- mot
rea brațelor înainte-înapoi. cu dor;
extensie (Exercițiul tonifică 2X8

nile
musculatura dorsală. contri- nun
buie la dobîndirea și menți- xer<
nerea unei poziții corecte a trui
corpului). Se execută 2X8 lași
timpi. cula

3 Din poziția depărtat stînd toni
cu mîinile pe umeri... 1. în- 2X8

start.il


CAPUL

III)

detașări. în calitate bun au

de... nedizlo-
Dacia

C.

prezinte 
nume în

PEN- 
PIER- 

muTt 
lor.

în rîndorile 
Iorgulescu

lovit 
de

cum

Jiu. I.M.A.S.A 
— II.
Cavnic

ascensiunea 
vreme... • 

marcat în

seria I) este de ne
alta (Steaua C.F.R.
— III) nu mal are 
teoretice. Alte sase 

Gura Humorului. Du-

„insă torpil,. i___
nici măcar Liliac1 
O ștreng.

nu din 
Incident 

In teren. ci 
unul semnalat

BECU- 
noștri, 

s-au 
meciul 

Steaua — aprecia

Mîine, in Divizia B

și „Poli" Timișoara (III), 
out-siderele Progresul 

respectiv F. C. Maramu- 
F. C. Bihor, nu le-au

— I. 
Auto-

șl abilitate 
un.. atlet

.'i

,-ept, 
nent 
lifti,

aua 
raiova:

rsitaiea
— Ex- I

Parcurgînd. mîine. etapa a 30-a, 
B“-ul intră, de fapt. în linie 

dreaptă. Suspansul finișului este 
asigurat, cu precădere de lupta 
pentru evitarea retrogradării. 
Deocamdată, situația se prezintă 
astfel : o singură echipă (Poiana 
Cîmpina — 
salvat. O 
Cluj-Napoca 
decît șanse 
(Minerul 
nărea C.S.U. Galați — I Pandurii 

Sf. Gheor- 
Muresul Deva. Mine- 

au situații 
rtvasicompromise. Rezultă că pen
tru evitarea celor 4 poziții ră
mase practic în loc ultimele F 
etape vor angrena într-o bătă
lie aspră, cel puțin 11 formații 
amenințate (C. S. Botoșani Ari
pile Bacău F.C.M. Delta 
ROVA Roșiori. Autobuzul 
matica — II. C.I.L. Sighet. Meta
lul Bocșa. Strungul Arad. 
Orăștie. Aurul Brad — III), după 
cum reiese din cele trei clasa
mente. La promovare lucrurile 
s-au simplificat, după sprinturile 
prelungite ale lui AS. A Tg. Mu
reș (li) ‘ •
cărora 
Vulcan.
reș și _  ______ __ ______
putut face fată. La acest nivel, 
nelămurit rămîne doar destinai 
seriei I. unde duelul Politehnica 
Iași — C.S.M. Suceava s-a „ascu
țit* după înfrîngerea din e-

DE AFIȘ »
tapa anterioară, a studenților 
ieșeni, pe gazonul din Slobozia, 
tn felul acesta, după ce n-a ier
tat pe teren propriu trei pre
tendente la promovare (F.C.M. 
Progresul Brăila, 1—0. F. C. Con
stanța 3—1. Politehnica Iași, 2—0) 
și în perspectiva întîlniril. tot 
pe terenul ei. tn ultima etapă, 
cu cea de a patra. C.S.M. Su
ceava. Unirea Slobozia se con
stituie intr-un tel de „vameș" pe 
drumul spre „A". Dar pînă a- 
tuncl chiar miine. la Iași, ae 
vor confrunta, intr-un derby au
tentic, Politehnica Iași și C.S.M. 
Suceava, adică locul doi cu locul 
intii.

In pragul etapei de mîine. să 
ne întoarcem la lupta mai am
plă din subsolul clasamentelor.

In seria I. F.C.M. Delta are o- 
cazia unei 
de oaspete al Polanei Cîmpina, 
o „lanternă roșie' 
cat. In seria a Il-a, cele două 
„bucureștene" amenințate. Auto
buzul șl Automatica, evoluează 
acasă, ca și principala lor concu
rentă. ROVA Roșiori, ceea ce 
presupune o menținere a statu- 
quo-ulul. în seria a III-a, „ter- 
țetul" Strungul Arad. Dacia Orăș
tie. Aurul Brad (locurile 13. 14, 15) 
vizează „adevărul", jucînd în de
plasare, la Paroșeni Cavnic și 
Sighet.

Dar. orioe s-ar spune. „trans- 
focatorul" etapei a 30-a tot pe 
Dealul Conoulul va cădea. <1. C.).

• FOTBALUL OFERĂ 
FLORI ---------------------
Miercuri 
din Hunedoara 
tea meciului 
— F.C. Olt, a avut 
un moment 
resc. Multipla 
tă cu aur la 
Campionate 
de gimnastică 
Silivaș, a primit o cu
pă. înmînată de Gelii 
Simoc, din conducerea 
clubului, în timp ?e an
trenorul-! ucă tor Klein
i-a oferit un frumos'- 
buchet de flori. N-a 
fost omis nici antreno
rul Adrian Goreac, ce) 
care a îndrumat pașii 
Danielei spre podiumul 
european, meritatul bu
chet de flori fiind ofe
rit reputatului tehni
cian de jucătorul Pet- 
cu. A urmat o secvență 
inedită : Daniela Silivaș

gimnasticii. 
pe stad:onul 

înain- 
Corvinui 

loc 
sărbăto- 
medalia- 
recentele 
Europene 

Daniela

a dat o simbolică 
tură de începere, 
moment a ezitat 
nind că „nu am 
niciodată o minge 
fotbal*. • tn dimineața 
partidei de la Hune
doara. Vasile Tătar și 
Pavel Epure, ambii din 
conducerea clubului 
Corvinul, erau neliniș
tiți, chiar îngîndurați 
„avem un meci greu 
va lipsi și Gabor — in
disponibil cîteva luni, 
datorită unei rupturi de 
ligamente*. După joc 
însă. s-au schimbat 
brusc la față bucuria 
succesului fiind eviden
tă. • Petcu a fost gol- 
geterul meciului, eu 3 
goluri, dar și... campio
nul ratărilor. în contul 
său figurînd. alături de 
ocazii cît roata carului 
șl o „transversală*.

• SE SIMTE UN VlNT PRIELNIC IN FOTBALUL 
CRAIOVEAN, Universitatea oonsolidî-ndu-se șl pe 
plan organizatoric și pe cel strict fotbalistic (as
censiunea din clasament stă mărturie !). Echipa 
este înconjurată cu afecțiune, acum. în momen
tele schimbării de generație șl de vechea sa gar
dă, protagoniștii de ieri, Deselnicu. Beldeanu Do- 
nose. fiind văzuți șl cu ocazia partidei de 
miercuri, cu Victoria, la cabine. înainte de mec! 
pentru încurajări, șl la sfîrșitul lui pentru... fe
licitări • Manifestă, tendința lui Topollnschi (vic
toria) un fundaș îndeobște. mai „aprins" de 
a-și purifica jocul. Pe „Centralul" craiovean. el 
a fost un campion al fair-play-ulul. Ia singurul 
fault (de joc) pe care l-a făcut, apleeîndu-se ime
diat asupra adversarului dezechilibrat, ajutîndu-l 
să se ridice, cerîndu-și parcă scuze. De ' 
gur 7

ia.

EDIU I PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI
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• UN ANTRENOR SUPÂRAT. Se numește 
Mu cea u.idea, care — după terminarea meciului 
cu Chimia — se confesa : „Deși am cîștigat acest 
joc, nu pot să-mi ascund nemulțumirea privind 
evoluția foarte slabă a echipei Petrolul Cită ne
putință, cîtă iipsâ de decizie, cîte faze confuze 
intr-o singură partidă I... Și mă întreb de ce ? 
Să știți că publicul a avut multă... răbdare in 
această miercuri*. > Liliac a cam șomat în poar
tă. dar, la cealaltă. Pavel apăra de nota 14) Mulți 
ploieșteni l-au aplaudat cu căldură la terminarea 
jocului. Și la golul lui Mocanu a fost pe fază, 
„însă torpile acestuia n-ar fi putut s-o oprească 
---2 — remarca arbitrul orădean

ine are 
i 125 de 
doboa- 

tfel. în 
concura, 
care a 
ent re- 
Fidelio, 

acorduri 
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SERIA I : Dunărea C.S.U. 
’ați — C.F.R. Pașcani : P. 
dar (Brașov), Aripile Victoria 
Bacău — Olimpia Rm. Sărat : M. 
Buciumeanu (Tîrgoviște) F. C. 
Constanta — Ceahlăul P. Neamț : 
ivi. Constantinescu (București), 
Poiana Cîmpina — F C.M. Delta 
Tulcea : C. Bîtlan (Craiova).
FEPA ’74 Bîrlad — Unirea Foc
șani : I. Piștea (Baia Mare), C. S. 
Botoșani — Prahova C.S.U. Plo
iești : L. Sălăjan (Satu Mare), 
F.C.M. Progresul Brăila — Unirea 
Slobozia : I. Deculescu (Călă
rași). Minerul Gura Humorului — 
Steaua Mizil : I. Metea (Aiud), 

Iași — C.S.M. Su- 
Petrescu (București).

SERIA A III-a : C.S. U.T. A- 
rad — Politehnica Tinr ișoara : Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea). Unlo 
Satu Mare — Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca : V. Maxim (Iași), Mine
rul Paroșenl — Strungul Arad : 
I. Velea (Craiova) : Metalul Boc
șa — Ollmipa Satu Mare : A. Po- 
rumboiu (Vaslui). C.S.M. Reșița 
— Gloria Bistrița ; M. Toncea 
(București). Minerul Cavnic — 
Dacia Mecanica Orăștie : M. Lă- 
zărescu (București). C.I.L. Sl- 
£het — Aurul Brad : C. Olteanu 
(Drobeta Tr. Severin) F.
hor Oradea — Armătura Zalău ; 
N. Georgescu (Buzău). F. C. Ma
ramureș Bala Mare — Mureșul 
Deva : I. Toma (P. Neamț).

• AFECTAȚI 
TRU PUNCTUL 
DUT, parcă mai 
decît coechipierii 
au fost, Stancu și Spe- 
riatu, care dețin și res
ponsabilitatea de antre
nori secunzi la F.C. Ar
geș. Amîndoi sperau 
însă în recuperarea te
renului pierdut, în eta
pele rămase. „Nu de 
alta, dar Piteștiul are 
istoria lui frumoasă in 
cupele europene* — ne 
spunea Stancu. Și are 
dreptate ! • Antrenorul 
N. Vătafu, acest exem
plu de modestie și se
riozitate, ne-a prezen
tat echipa și rezervele 
băcăuane. făcînd în
dreptățită observație că 
multe indisponibilități

îl obligau să 
doar patru 
grupul celor de pe ban
ca înlocuitorilor. Și. to
tuși, 
bun. 
ului.

rezultatul a fost 
Ca și jocul S.C.- 
Care a confirmat 

în Trivale 
din ultima 
Achim a 
meciul de speranțe, pa
tru goluri. El nu intra
se în prima echipă pen
tru că. In dimineața 
partidei, acuzase dureri 
la un picior, la oare su
ferise o accidentare și, 
la întrebarea antreno
rului FI Halagian, a 
răspuns că ar prefera 
să joace la „speranțe" 
• Viscreanu crește 
meci de meci, ca rol și 
ca autoritate în joc în 
formația din Bacău.

a făcut, fără îndoială

C. Bi-

Politehnica 
ceava : D.

Il-a : A. S. Drobeta 
— Sportul Muncito- 

: T. Chelu (Giurgiu),

SERIA A
Tr. Severin 
resc Slatina _
I.C.I.M. Brașov — IM A.S.A. Sf. 
Gheorghe : T. Bone
Autobuzul București 
putere Craiova : R.
(Arad), Inter Sibiu 
Tîrnăveni :
Automatica București 
sul Vulcan București : M. Nicu- 
Icscu (București). C. S. Tîrgo
viște — Gaz Metan Mediaș : G11. 
Pop (Suceava). Pandurii Tg. Jiu 
— Mecanică Fină Steaua Bucu
rești : A. Mitaru (Rm Vîlcea) ; 
ROVA Roșiori — Tractorul Bra
sov : N. Dinescu (Rm. Vîlcea», 
A.S.A. Te. Mures — Carpați 
Mîrșa a fost amînat

• FLACARA MO RENI
un retur de forță, toți jucătorii angajindu-se sus
ținut la efort. în plus, marea lor majoritate tra
versează o formă sportivă de vîrf, dintre aceștia 
Lala remarcîndu-se mereu, în meciul cu Gloria 
Buzău, el înscriind ambele goluri ale morenarilor. 
Meritul este deopotrivă al jucătorilor ți antreno
rilor Ion Nunweiller și Tănase Dima, cei care au 
pregătit corespunzător întreg lotul • Frecvența 
șuturilor la poarta apărată de Lazăr (20 de ba
loane expediate) a fost bună ; nu însă șl preci
zia, doar 8 mingi atingînd ecranul porții buzo- 
lene.

• „NU I-AM 
NOSCUT pe ai 
intr-atît de slab 
comportat ei in 
cu 
după joc Remus Cim- 
peanu. președintele clu
bului „U" Cluj-Napoca. 
„Cred că Intr-o oareca
re măsură este vorba 
și de o stare inhibitivă. 
acuzată, de altfel, de 
multe dintre echipele 
care pășesc pe gazonul 
din Ghencea pentru o 
confruntare cu Super- 
campioana Europei" — 
a completat R. Clmpea- 
nu. • Joc oprit pentru 
bune minute, miercuri, 
pe „Ghencea" 
cauza vreunui
petrecut 
pentru
• CITEVA ABSENȚE 

formației „alb-negrilor" 
Pană, M. Popa. Mihail Marlpn. Ultimul, ușor ac
cidentat, a fost menajat de antrenori în perspec
tiva importantei partide de miercurea viitoare, a 
olimpicilor, la Alborg • Laurențiu Bozeșan, au
torul golului trei din partida cu F.C.M. Brașov : 
„Avem un final mai slab de campionat, e ade
vărat, dar echipa nu va aluneca pe tobogan, cum 
afirmă unii. Abia aștept campionatul viitor, cînd 
eu voi termina facultatea și voi avea prilejul să 
joc împotriva... fratelui meu Claudiu, de la 
«Poli» Timișoara" • In Regie, și la speranțe a fost 
meci egal, 2—2. „Noi am venit aici cu o echipă În
cropită. Juniorii de valoare i-am trimis ia Deva, la 
«zonele» Campionatului Republican, unde voi fi și 
eu mîine" — afirma președintele clubului brașo
vean Dumitru Dragomir, un club care acordă 
mereu atenția cuvenită schimbului de mîine.
• CARTONAȘELE

GALBENE. Unul dintre 
eei mai buni jucători 
ai Jiului a lipsit de la 
atît................................
meci 
vorba 
nu a 
cartonașelor 
Să mal 
Henzel a fost acciden
tat ; aceste absențe au 
fost resimțite din plin. 
• Un jucător ghinio
nist. E vorba de Las- 
coni. Cînd se află în 
formă bună (și el a fă-

progrese), se 
cînd se

ia

in repriza a n-a ia pe
luza din spatele porții 
formației oaspete. Ce 
s-a lntlmplat 1 La un 
șut puternic al unuia 
dintre jucătorii Stelei, 
mingea l-a nimerit în 
plină figură pe un bă
iețel vîrstă de
4 (venit la
partidă cu fratele său) 
care. în urma puterni
cei lovituri, și-a pier
dut cunoștința. A fost 
readus la starea norma
lă de asistentul medi
cal al echipei „U“ Cluj- 
Napoca Ovidiu Man, 
care, pentru a-i acorda 
Îngrijirile necesare, a 
escaladat gardul de str- 
mă împrejmuitor cu o 
rapiditate 
demne de 
performer.

DE MARCA 
din Regie :

A.

de importantul 
cu Rapid. Este 
de Szekely, care 

jucat din cauza 
galbene, 

amintim că

cut mari 
accidentează ; 
reface, 
forma 
mentul 
așa cum a fost și con
tra Rapidului, un meci 
în care echipa avea a- 
tîta nevoie de un Las-

revine greu 
bună și sanda

lul e modest.

eoni în formă. • Ra
pid, echipa „tuturor po
sibilităților*, a lăsat o 
impresie bună la Petro
șani mai ales prin dis
ciplina tactică de joc 
și prin prospețimea fi
zică. Cum remarca șl 
L. Vlad, vechi tehnician, 
acum președintele sec
ției de fotbal de la Jiul, 
rapidiștii au reușit o 
mai bună recuperare 
după meciul cu Jiul, 
din cupă, și după par
tida cu Sportul Studen
țesc. • Miercuri, a fost 
al 52-lea meci dintre 
Jiul și Rapid. Bucu- 
reștenii au reușit la Pe
troșani 8 victorii și 7 
egaluri. în timp ce Jiul 
n-a realizat 
rești decît... 4 remize. 
Golaverajul 
101—49 pentru Rapid.

la Bucu-

general

(Oradea),
• Electro-
Cimpeanu
- Chimica 

V, Banu (Ploiești), 
Progre-

GIMNASTICA!

I It
l-f s.*

5 Din poziție stind. 1—2. Să
ritură pe loc. cu bătaia pal
melor deasupra capului : 3—4. 
Săritură pe loo cu bătaia 
coapselor. (Exercițiul stimu
lează circulația sanguină, mo
bilizează articulațiile și toni
fică musculatura membrelor 
inferioare). Se execută 2X3 
timpi.

1 2

6 Din poziția stînd... 1. Du
cerea brațelor lateral și Inspi
rație ; 2. Coborirea brațelor
cu exDiratle (Exercițiul face 
să crească amplitudinea miș
cărilor respiratorii. Relaxează 
în același 
membrelor 
xecută 2X8

timp musculatura 
superioare). Se e- 
tîmni

desene de prof.
Alexandrina OVEZEA

Partidele vor începe la ora 11.

SiMBĂTA
TENIS DE CIMP. Terenuri

le Dinamo, de la ora B și 
14 : „Cupa Dinamo".

VOLEI. Terenurile Banatul 
(lingă Gara de Nord) ți Să
nătatea (Plata Buzești). de la 
ora 16 : turnee de calificare 
pentru divizia B.

DUMINICA
FOTBAL. Stadionul Auto

buzul, ora 11 : Autobuzul 
Buc. — Electroputere Craiova 
(div. B) ; stadion ICSIM. era 
11 : Automatica Buc. 
greșul Vulcan Buc. 
Meciuri în Capitală, 
zia C. toate de la 
stadionul Metalul :

- Pro- 
(div. B). 
în dlvi- 
ora 11 :

Metalul

Avicola Crevedia ; 
Stadionul CFR-BTA î CFR- 
BTA Buc. — Tehnometal Buc.; 
stadionul TMB : MECON Buc. 
Voința Buc. ; stadionul Aba
torul : Abatorul Buc. — Da
nubiana Buc. ; teren Viscofil : 
Viscofil Buc. — IUPS Chitila. 

BOX. Sala Dinamo, ora 10 : 
gală cu participarea celor mai 
buni Juniori și a vnor se
niori din cluburi și asociații 
bucurestene.

TENIS DE CTMP. Terenurile 
Dinamo, de la ora 8 : „Cupa 
Dinamo*

volei. Terenurile Banatul 
și Sănătatea, de la ora 9 : 
turnee de calificare pentru 
divizia B.

DUMINICĂ

tragere

IOT5O
participați cu cit mai 

multe bilete!

DUMINICA, 7 iunie. 
DIN NOU CÎȘTIGURI 

CU 2 NUMERE!
• 3 extrageri a cîte 4 
mere din 75;
• Participarea cu taxă 
că, de 10 Iei
• ASTAZI ULTIMA
pentru jucarea numerelor 
favorite.

nu-

uni-

ZI

DIN DOSARELE
COMISIEI DE

ce a efectuat suspen- 
o etapă, nejucînd în 
cupă de miercuri 27 

ICIM Brașov, Lăcătuș 
ținut să stea de vorbă 

Comisiei de disci
plină a F.R.F. în discuția care 
a avut loc. Lăcătuș a avut o a- 
titudine pozitivă. a$a cum sade 
bine unui fotbalist fruntaș, an- 
gajîndu-se să fie în viitor un 
exemplu pentru Iubitorii sl prac- 
ticantil fotbalului, nu numai prin 
prestația sa sportivă, ci sl prin 
atitudinea pe care o va avea pe 
terenul de fotbal. „Sînt convins 
— a încheiat el — că e ultima 
mea tntilnire eu Comisia de dis
ciplină î“

• După 
darea pe 
meciul de 
aprilie cu 
(Steaua) a 
cu membrii

ADniNlSTRlTIA DI STAT lOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 5 IUNIE
Extragerea I :

78 58 30 29
Extragerea a

10 26 4 90 55 45
Fond total 

882.775 lei, din care 151.250 lei, 
report la categoria 1.

47 67 53 16 48

Il-a : 36 12 7

de cîștiguri

• Astăzi este ULTIMA ZI în 
care vă mai puteți procura bilete 
cu numerele favorite la TRAGE
REA LOTO 2 de mîine, duminică, 
7 iunie 1987. Nu uitați că tot as
tăzi este și termenul limită pen
tru depunerea buletinelor la con
cursul PRONOSPORT al acestei 
săptămîni. Reamintim că se anun
ță din nou cîștiguri deosebit de 
importante. avînd în vedere și 
substanțialul report la categoria 
I. de aproape 300.000 lei.

• TRAGEREA LOTO 2 de mli
ne, duminică, 7 iunie, va avea loc 
în București, în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2. începînd de 
la ora 17. Tragerea va fi radiodi
fuzată la ora 17.30.

• tncepînd de săptămîna vlitoa-

re (mai precis de miercuri, io iu
nie) cîștigurlle la tragerile obiș
nuite PRONOEXPRES se vor a- 
corda potrivit unor criterii modi
ficate, ce răspund mai bine do
rințelor și propunerilor formula
te de-a lungul anilor de cel mai 
mulțl dintre participant!. rată 
care sînt categoriile de cîștiguri 
în noua " * '
numere 
cîștiguri 
unitară 
numere 
tiguri tn numerar cu valoare uni
tară variabilă : categoria 3 (4 nu
mere din primele 4 extrase) : cîș
tiguri în numerar cu valoare uni
tară variabilă ; categoria 4 (4 nu
mere din primele 5 extrase) : cîș
tiguri în numerar cu valoare uni
tară variabilă ; categoria 5 (4 nu
mere din cele toate cele 6 extra
se) : cîștiguri în numerar cu va
loare unitară variabilă ; categoria 
X (5 numere din toate cele 12 ex
trase la ambele extrageri) : cîști- 
gurl în numerar cu valoare uni
tară variabilă : categoria Z (4 nu
mere din toate cele 12 extrase la 
ambele extrageri) : cîștiguri în 
numerar cu valoare unitară fixă 
a 100 iei

formulă : categoria 1 (5 
din primele 5 extrase) : 
în numerar cu valoare 

variabilă ; categoria 2 (5 
din cele 6 extrase) : cîș-

DISCIPLINA
• în meciul de miercuri, de 

la Petroșani cu Jiul, Cojocaru 
(Rapid) s-a făcut vinovat de 
„trageri" repetate de timp, mo
tiv pentru care a fost eliminat. 
El a fost suspendat pe 2 etape, 
avîndu-se în vedere faptul că nu 
era la prima abatere.

• înaintea tntîlnlrii dintre îna
inte Victoria Vînju Mare și Mi
nerul Mătăsarl. Constantin Blrău, 
delegatul echipei locale a’ cerut 
atît brigăzii de arbitri, dt si ce
lor de la înainte Vlrju Mare să-1 
„ajute" să cîstlge jocul. în schim
bul unor avantaje bănești. Atît 
unii, cit si ceilalți au respins a- 
ceastă... tranzacție. Analizînd a- 
cest caz. Comisia de disciplină 
a hotărît excluderea din activi
tatea sportivă a lui Constantin 
Birău. tar echipa din Mătăsari a 
fost penalizată cu 3 puncte.

• Se pare că la Intorsura Bu
zăului nu se poate juca fotbal 
în condiții normale Căci, deși 
n-au trecut decît sase luni de 
cînd echipei din Intorsura Bu
zăului i s-a ridicat dreptul de 
organizare pe teren propriu, pen
tru diferite abateri, iată că e- 
chlna în chestiune sl-a dat din 
nou în netec. la meciul cu Pe
trolul Băicoi. la care delegatul 
echinei oaspete si unii jucători 
de rezervă ai acestei echipe au 
fost loviți de către organizatori. 
Unul din elementele cele mai 
turbulente a fost chiar... vicepre
ședintele asociației sportive. Teo- 
fil 
fel. 
iar 
iul 
tui 
nriu pe 3 etape.

Tn ceea ce privește 
arbitri, cazul a fost 
leeiulu! central al arbitrilor. în- 
trucît arbitrii au permis Intrarea 
în Incinta terenului a unor per
soane care nu aveau acest drept, 
In frunte cu vicepreședintele a- 
sociațiel.

Bularca. acesta fiind, de alt- 
susDendat ne un an de zile, 
echipei din Intorsura Buzăti- 
i s-a ridicat din 
de organizare pe

nou drew 
teren pro-

brigada de 
deferit Co-

Jack BERARIU



(Urmare din pac). 1)
fost re- 
întîlniri- 
întărirea 
tradițio- 
româno-

popoarele noastre. A 
levat rolul esențial al 
lor la nivel înalt în. 
continuă a prieteniei 
nale și a colaborării 
sovietice.

Comitetul Politic Executiv a 
sublimat cu satisfacție că, !" 
timpul convorbirilor, 
exprimată dorința 
de a conferi dimensiuni 
mai largi și un conținut fol mai 
bogat relațiilor, pe multiple 
planuri, dintre cele două țări, 
în spiritul Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Uni
unea Sovietică, pe baza prin
cipiilor socialismului, ale. depli
nei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avan
tajului reciproc și întrajutoră
rii tovărășești, în interesul și 
spre binele ambelor popoare, 
al cauzei generale a socialis
mului, progresului și păcii în 
lume.

S-a reliefat importanța deo
sebită a înțelegerilor la care 
s-a ajuns cu prilejul vizitei 
privind ridicarea pe o treaptă 
superioară a colaborării econo
mice, prin intensificarea coope
rării și specializării în produc
ție, în special în ramurile de 
vîrf ale industriei — atît în 
scopul satisfacerii nevoilor pro
prii, cît și al creșterii exportu
lui pe terțe piețe. A fost sub
liniată, în acest sens, însemnă
tatea realizării Programului de 
lungă, durată privind dezvolta
rea colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică pînă 
în anul 2000, care, prin preve
derile și obiectivele sale, asigu
ră extinderea și diversificarea 
conlucrării în aceste domenii, 
potrivit posibilităților sporite 
de care dispun economiile na
ționale ale celor două țări.

Totodată, s-a evidențiat în
semnătatea hotăririi, reafirma
te în timpul dialogului la ni
vel înalt, privind amplificarea 
conlucrării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, 
șubliniindu-se rolul acesteia în 
dezvoltarea generală a priete
niei si colaborării dintre țările 
și popoarele noastre.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat profunda semnificație 
a schimburilor de păreri pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Mihail 
Gorbaciov le-au avut în legă
tură cu problemele majore ale 
situației internaționale, precum 
și. cu evoluția mișcării comu
niste și muncitorești în etapa 
actuală.

S-a scos în evidență impor
tanța pe care o are hotărîrea 
exprimată de cei doi conducă
tori de partid cu privire Ia 
dezvoltarea conlucrării dintre 
România și Uniunea Sovietică 
pe arena mondială, în cadrul 
O.N.U. și al altor organisme 
internaționale, participarea lor 
activă, împreună cu celelalte 
state socialiste, cu toate for
țele progresiste, democratice 
de pretutindeni, la lupta pentru 
oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare, în pri
mul rînd Ia dezarmarea nu
cleară pentru întărirea secu
rități; încrederii și cooperării 
în Europa si în întreaga lume, 
pentru realizarea unei păci 
durabile pe planeta noastră.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat. în unanimitate, rezul
tatele noului dialog româno- 
sovietic Ia nive] înalt și a ce
rut guvernului, ministerelor, 
celorlalte organe și instituții 
centrale să ia toate măsurile 
cc se impun pentru înfăptuirea,

in 
a fost 
comună 

tot

în cele mai bune condițiiini, a 
înțelegerilor convenite, care 
asigură dezvoltarea și mai pu
ternică a colaborării și conlu
crării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

în continuarea ședinței a fost 
făcută _O INFORMARE ÎN LE- 

LUCRĂRILE 
COMITETU-

gatură cu 
consfătuirii 
LUI politic consultativ 
al statelor participan
te LA TRATATUL DE LA 
VARȘOVIA, care s-a desfășurat 
la Berlin, în zilele de 28—29 
mai 1987.

Comitetul _Politic Executiv 
a- <?.at 0 *naltă apreciere activi
tății desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul 
Consfătuirii, modului în care 

' Secretarul general al partidului 
a prezentat poziția țării noas
tre în problemele discutate, 
subliniind că aceasta corespun
de pe deplin orientărilor sta
bilite de Congresul al XIII-lea 
ai partidului, intereselor si nă
zuințelor poporului românj cau
zei generale a socialismului, 
destinderii, colaborării și păcii 
în Europa și în lume.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat importanța documente
lor semnate si adoptate cu pri
lejul Consfătuirii, care pun în 
evidență marea răspundere ma
nifestată de țările participante 
Ia Tratatul de la Varșovia față 
de problemele păcii si dezar
mării, precum si voința lor de 
a acționa, împreună cu cele
lalte state, ( 
siste, înaintate de pretutindeni, 
pentru oprirea cursului pericu- 
Ios al evenimentelor spre con
fruntare si război, pentru afir
marea unei politici noi, de des
tindere, securitate si largă coo
perare între națiuni, pentru e- 
dificarea unei lumi 
Si mai drepte, fără. ____ v.
fără războaie, tn acest sens, a 
fost reliefată însemnătatea do
cumentului „Cu privire la doc
trina militară a statelor parti
cipante la Tratatul de Ia Var
șovia". S-a subliniat că aceas
tă doctrină pornește de Ia ne
cesitatea apărării cuceririlor 
socialiste, a integrității și in
dependenței naționale a statelor 
și are un caracter strict defen
siv, excluzînd cu desăvîrșire 
orice acțiuni ofensive îndrepta
te împotriva altor state, încăl
carea, sub orice formă, a in - 
dependenței, a granițelor si in
tegrității teritoriale a altor 
state. In elaborarea doctrinei 
militare s-a pornit de la con
cluzia teoretică si practică cu 
privire la imposibilitatea războ
iului in condițiile existenței 
armelor nucleare si de Ia ne
cesitatea înlăturării oricărui 
război din viața societății.

Aprobînd întru totul activi
tatea desfășurată de delegația 
română, precum si documentele 
semnate și adontate la Consfă
tuirea de la Berlin. Comitetul 
Politic Executiv a reafirmat 
hotărîrea României de a acțio
na. în strinsă unitate, cu ce
lelalte țări socialiste, cu toate 
popoarele lumii, pentru înfăp
tuirea dezarmării, în primul 
rînd a celei nucleare, pentru e- 
liminarea pericolului de război, 
pentru soluționarea politică 
prin tratative, a stărilor de în
cordare si conflict, pentru edi
ficarea unei lumi a-păcii, în
țelegerii si cooperării. în care 
toate națiunile-să-sî Poată con 
sacra eforturile creatoare >” 
direcția dezvoltării libere. 1” 
dependente, pe calea progres;- 
Iui economic si social.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

La Campionatele Europene de box

BRONZ PENTRU PUGILIȘTII ROMANI

Marian GavrilăDaniel MăeranAdrian Amzăr

3 MEDALII DE
ROMA, 5 (Agerpres). Cam

pionatele Europene de box au
continuat la Palatul Sporturilor 
din Torino cu întrecerile semi
finale, în cadrul cărora au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate : cat. semimuscă : Munchan 
(U.R.S.S.) b.p. decizie 5—0
Amzăr (România) ; Ciolakov 
(Bulgaria) b.p. Zivadlnovici (Iu
goslavia) ; cat. muscă: Teuss 
(R.D.G.) b.p. Manai (Italia) ; 
Varadi (Ungaria) b.p. Johansen 
(Danemarca); cat. cocoș: Alek
sandrov (UR.S.S.) b.p. Ma- 
janja (Suedia) ; Hristov (Bul
garia) b.p. Breitbar (R.D.G.); 
cat. pană : Szoke (Ungaria) b.p. 
Eschellnen (Finlanda) ; Kaza
rian (U.R.S.S.) b.p. Tiur (O- 
landa) ; cat. semiușoară : Naza
rov (U.R.S.S.) b.p. decizie 3—2 
Măeran (România); Ciuprenski 
(Bulgaria) b.p. Calderella (Ita
lia) ; cat. ușoară : Ianovski 
(U.R.S.S.) b.p. Vanderhak (O 
landa) ; Abadgiev (Bulgaria) 
b.p. Sondegard (Danemarca) ;

^• -cat. semimijlocie : Menhert. 
(R.D.G.) b.p. Petronijevici (Iu
goslavia) ; Sisov (U.R.S.S.) b.p. 
Stoianov (Bulgaria) ; cat. mijlo-

8

I
.... I
eu forțele progre--5?

____

cie mică : Egorov (U.R.S.S.) b.p. 
decizie 4—1 Gavrilă (România); 
Richter (R.D.G.) b.p. Brown 
(Anglia) ; cat. mijlocie : Maske 
(R.D.G.) b.p. Taramov (U.R.S.S.); 
Petrich (Polonia) b.p. Hukanen 
(Finlanda) ; cat. semigrea : Rill 
(R.D.G.) b.p. Kanbakis (Turcia), 
Vaulin (U.R.S.S.) b.p. Maggi 
(Italia) ; cat. grea : Vandcrlinde

(Olanda) b.p. Rusinov (Bulga- 
ria); Sebijev (U.R.S.S.) b. aban
don Gaudiano (Italia) ; cat. 
supergrea : Iagubkin (U.R.S.S.) 
întrece prin abandon în repri
za a IlI-a pe Stoimenov (Bul
garia) ; Kaden (R.D.G.) b.p. 
Chianese (Italia).

Finalele vor avea loc sîmbătă, 
6 iunie.

In vederea meciului cu România, din Cupa Davis,

TENISMENI! POLONEZI ȘI-A'J ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE

mai bune 
arme și

Presa spffirtivă varșovlană și 
confratele Jerzy Nakonieczny de 
la „Sport" din Katowice ne asi
gură că reprezentativa de tenis 
a Poloniei, care va face depla
sarea la Brașov. în vederea me
ciului cu România, din turul 2 
al grupei B europene a Cupei 
□avis, va avea (în linii mari) 
aceeași alcătuire ca șl anul tre
cut, cînd a pierdut, la Varșovia, 
cu 1—4, întîlnirea cu România. 
Fată de Lech Bienkowski (născut 
1964) și Waldemar Rogowski 
(1964), care au evoluat împotri
va „tricolorilor" în 1986, antre
norul Witold Meres va beneficia, 
de data aceasta, șl de serviciile 
Iul Wojciech Kowalski (1967), ac
cidentat la ora confruntării de la 
Varșovia. De altfel, Bienkowski 
și Kowalski au realizat recent, 
la Harrare. victoria cu 3—2 în 
fata tenismenilor din Zimbabwe, 
ambii cîștigînd cite o partidă de 
simplu (la Mark Gurr, cu 6—0, 
6—4, 1—6, 6—1, respectiv cu 3—6, 
6—3, 6—3. 6—3) și împreună du
blul. dună o luptă acerbă, cu- 
8—6. 1—6. 9—7. 8—6 în fața pe
rechii Byron Black — Mark Gurr. 
Meres s-a așteptat 
mai clară, numai că. 
altitudinea orașului 
m) și, pe de alta, 
nrafetei de ioc 
creat - polonezilor 
tați.

Adăugind că probabil, 
tura va fi completată cu
Maliszewski (1965), 
cluzia că oaspeții

* *
deplasa la Brașov, un lot tînăr, 
dar redutabil, în progres (afirmă 
specialiștii) fată de sezoanele an
terioare. Jucător prin excelență 
ofensiv, Bienkowski este actualul 
campion național în sală, în vre
me ce Kowalski, triplu campion 
în aer liber al Poloniei, preferă 
jocul de regularitate, „pîndind" 
greșeala adversarului. Mai expe
rimentat decît 
cîteva prezențe 
Roland Garros și 
gowski, și el cu 
ționale dobîndite 
să fie într-o puternică revenire 
de formă, numai neacomodarea 
cu clima din Zimbabwe împiedi- 
cîndu-1 să fie titular la Harrare. 
Mai ales back-hand-ul său este 
de temut. în' ceea ce-1 privește

colegii săi, cu 
(fără ecou) la 
Wimbledon, Ro- 
două titluri na- 

în sală, pare

pe Maliszewski. acesta traversea
ză o perioadă de, schimbare de 
stil, șansele 
chipa fiind.
mentatorilor 
duse. Cît 
Brașov, pe
„deosebit de dificil". Witold Me
res e mai degrabă circumspect, 
limitîndu-se să declare că „va fi 
greu, dar jucătorii noștri vor de
pune toate eforturile spre a ob
ține calificarea". Nu încape însă 
nici o îndoială că. avînd avan
tajul terenului și al publicului, 
tenismenii români pornesc drept 
favoriți. fără ca întîlnirea să fie 
dinainte jucată !

Ovidiu IOANIȚOAIA

lui de a prinde e- 
dună aprecierile co- 
avizati, foarte re- 

despre meciul de la 
care îl consideră ca

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

la o izbîndă 
pe de-o parte, 
Harrare (1 471 
duritatea su- 
(beton) le-au 

multe dificul-

garni- 
Tomasz 

tragem con- 
polonezi vor

SEMILINALE LA
PARIS. Penultimul act din des

fășurarea tradiționalului turneu 
tenisistic de la Roland Garros : 
semifinalele. In prima dintre ele 
s-au -întîlnit două dintre repre
zentantele tenisului tînăr, vest- 
germanca Steffi Graf și argen- 
tinianca Gabriela Sabatini, Intîl- 
nirea, care a durat aproape trei 
ore. a fost extrem de echilibra
tă și s-a încheiat cu victoria ju
cătoarei europene. 
6—4, 4—6.
însă faptul că în setul decisiv, 
Sabatini a
meciul a fost întrerupt un sfert

cu scorul de
7—5. Interesant este

condus cu 5—3, dar

CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE HANDBAL
(Urmare din pap. I)

1, Demidov 1 pentru învingă
tori, respectiv Laszlo 6, Hor
vath 5, Vecsernyes 1, Fekete 
1, Gyorffi 1. Au condus 
bine V, Vujnovic și I. Alivog- 
vodic (Iugoslavia).

în primul ioc al reuniunii 
echipa Coreei de Sud a depă
șit pe cea a S.U.A. cu 38—22 
(11—9). Marcatori : Ja» Hwam 
Kim 14 Tae Sup Cboi 4 Jac 
Won Kang 4 Jae Hoag Shim 
3, Young Suk Sin 1,Young Da< 
Park I, Sul. Chang Kob : t er.

tru învingători, respect!-. Lash
8, Driggers 5, Fitschen ’ Su
llivan 3, Janny 1. Eastmci •<? I,

Olockayk 1. Au arbitrat foar
te bine Gh Sandor si M laneu 
(România).

Comitetul de organizare 
a Campionatului Mondial 
Universitar de handbal 
masculin anunță că accesul 
Ia finala acestei competiții 
sc va face numai pe baza 
biletelor de intrare și a do
cumentelor de acreditare.

Biletele s-au pus în vîn- 
zare la casele de la Sala 
Giulești, Palatul Sporturilor 
și Culturii. Sala Floreasca, 
Casa de Cultură a studen
ților „Grigore Preoteasa", 
Căminul 5 Complexul Regie 
și Ia Complexul studențesc 
„Tei".

HAVANA, 5 (Agerpres). — Cu 
o rundă înainte de încheierea 
turneului internațional feminin 
de șah „Memorialul Capablanca" 
de la Camaguey, în clasament 
conduce marea maestră sovietică 
Nino Gurieli, cu 8 puncte, ur
mată de Elisabeta Polihroniade 
(România) 7,5_ p. Armas, Frome
ta, Leon, — 
Cuba) eu cite 
lonla) — 4,5 p

In runda a
Hhroniade a

din
(Po-

Ramon (toate
5,5 p, Erenska
(1) etc.
9-a. Elisabeta 
pierdut la Armas,

Po-

ROLAND CARBOS
de oră din cauza ploii. La relua
re. Graf a reușit să egaleze la 
5. după care s-a impus net.

în cealaltă semifinală. Martina 
Navratilova — Chris Evert (am
bele S.U.A.). prima a cîștigat 
șor, în circa o oră de joc. 
6—2. 6—2.

u- 
cu

de

iar în cea de-a 10-a a remizat 
cu Frometa.
în turneul masculin conduce 

argentinianul Garcia Palermo, cu 
7,5 p după 12 runde, urmat
de columbianul Zapata — 7 p.
mexicanul Verduga — 6,5 p (1).
sovieticul Ubilava 6 p etc.

B Luînd parte la turneul în
ternațional feminin de șâh de
la Tbilisi (U.R.S.S.) maestra in
ternațională Ligia Jicman s-a

în semifinalele masculine 
dublu : Forget. Noab (Franța) 
Fleming. Donnelly (S.U.A.) 2—6, 
6—4, 6—1. 6—1 ; Jarryd, Seguso 
(Suedia, S.U.AJ — Lopez-Maeso. 
Tous (Spania) 4—6 6—1. 5—7.
6—2. 6—3.

clasat a patra, totallzînd 6,5 p 
din 11 posibile. Pe primele două 
locuri au terminat marile maes
tre sovietice Ketevan Arahamia, 
9,5 p și Elena Ahmîlovskaia, 9 p.
• Turneul interzonal de șah, la 

care va participa și maestrul in
ternațional român Mihail Marin, 
va începe la 17 iulie, la Szirak 
(Ungaria). Printre participanți se 
vor număra marii maeștri Ljubo- 
mir Liubojevici (Iugoslavia). I.a- 
jos Portisch (Ungaria), Ulf An
derson (Suedia), Aleksandr Be- 
llavski (U.R.S.S.). John Nunn 
(Anglia), Larry Christiansen și 
Joel Benjamin (S.U.A.), Kevin 
Spraggett (Canada) etc.

ATENA. 5 (Agerpres). 
tena, în 
masculin de baschet, echipa Spa
niei a întrecut cu scorul de 

• 116—98 (70—51) formația Româ
niei. Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Franța 107—78 (55—37) : Italia —
Polonia 99—85 (51—14).

— La A-
Campionatul European

REZULTATE TEHNICE

SEMIFINALE
TIMIȘOARA î România 

Bulgaria
— Iugoslavia
— Polonia

20-
25-

-15 (12— 8)
-21 (10— 8)

IAȘI : U.R.S.S. — Ungaria 18--14 ( 8— 8)
S.U.A. — Coreea de Sud 22--28 ( 9—11)

U. ROMÂNIA 3 3 0 0 74—45 6 1. U.R.S.S. 3 3 0 0 69—55 6
2. Iugoslavia 3 2 0 1 59—56 4 2. Ungaria 3 2 0 1 64—65 4
3. Bulgaria 3 1 0 2 61—74 2 3. Coreea 3 1 0 2 75—73 2
4. Polonia 3 0 0 3 51—70 C de Sud

4. S.U.A. 3 0 0 3 63—78 0
TURNEE DE CLASAMENT

CLUJ-NAPOCA : Maroc — Nigeria 13—16 ( 5— 2)
Elveția — Turcia 21—25 (11—11)

CLASAMENT : 1 Turcia 6 p. 2. Nigeria 2 p (0). 3. Maroc 2 p 
(—4), 4. Elveția 2 p (—5).

GALATI : Japonia — Austria 15—23 ( 7—12)
Israel — R.E.G. 24—21 (10—11)

CLASAMENT : 1. Israel 5 p, 2. Austria 3 p. 3. Japonia 2 p 
(—7), 4. R.F. Germania 2 p (—9).


