
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU g

ȘfOIMTA COMITETULUI POLITIC |
J

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut Ioc, vineri, 7 a- 
prilie, ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C, al P.C.R.

In cadru] ședinței, au fost 
examinate materiale Ce ur
mează a fi prezentate spre 
dezbatere Plenarei Comite
tului Central al partidului, 
care îșî va desfășura lucrările 
în zilele de 13—14 aprilie a.c.

La primul punct al ordinii 
de zi, Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat și aprobat 
MASURI PENTRU PREGĂ
TIREA CONGRESULUI AL 
XIV-LEA AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN. S-a pro
pus ca lucrările Congresului să 
aibă Ioc în a doua parte a lu
nii noiembrie 1989. Totodată, 
s-a propus constituirea a pa
tru Comisii, care să asigure 
organizarea Congresului, e- 
Iaborarea Tezelor șl a Pro
gramului Directivă de dezvol
tare economico-socială în 
cincinalul 1991—1995, precum și 
examinarea problemelor de 
cadre de partid. Măsurile pen
tru pregătirea Congresului 
și componența comisiilor 
urmează să fie aprobate de 
Plenara Comitetului Central 
ai partidului.

în continuare. Comitetul 
Politic Executiv a examinat 
si aprobat RAPORTUL PRI
VIND ACTIVITATEA DES
FĂȘURATĂ ÎN ANUL 1988 
DE ORGANELE ȘI ORGANI
ZAȚIILE DE PARTID ÎN DO
MENIUL MUNCII ORGANI
ZATORICE, IDEOLOGICE ȘI 
POLITICO-EDUCATIVE, DE 
SELECȚIONARE, REPARTI
ZARE Șl PROMOVARE A 
CADRELOR, DE REZOLVARE 
A SCRISORILOR ȘI SESI
ZĂRILOR OAMENILOR MUN
CII, PRECUM ȘI ACTIVITA
TEA INTERNAȚIONALĂ A 
PARTIDULUI PENTRU ÎN
FĂPTUIREA HOTĂRÎRILOR 
CONGRESULUI AL 
ȘI CONFERINȚEI 
NALE ALE P.C.R.

Comitetul 
a apreciat 
te în toate 
cerut să se 
nuare, cu 
întărirea 
rea rolului său conducător 
toate sectoarele. pentru îm
bunătățirea activității de pre
gătire și promovare a cadre
lor, pentru perfectionarea 
muncii organizatorice, ideo
logice, politico-educative, de 
educare științifică, materia-

fău-

XIII-lea 
NAȚIO-

Executiv 
obținu-

Politic 
rezultatele 
aceste domenii și a 
acționeze, în conti- 
fermitate pentru 

partidului și crește- 
in

list-dialectică, de formare a 
omului nou, cu o înaltă con
știință patriotică, revoluțio
nară și un puternic spirit mi
litant. S-a subliniat că la baza 
întregului proces instructiv- 
educativ trebuie să stea Pro
gramul partidului de
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de îna
intare a României spre comu
nism, Programul ideologic, te
zele și orientările cuprinse în 
Expunerea secretarului ge
neral al partidului la majele 
forum al democrației noastre 
muncitorești revoluționare din 
noiembrie 1988. A fost releva
tă necesitatea folosirii tutu
ror mijloacelor de instruire și 
educare a oamenilor muncii 
pentru cunoașterea șl însu
șirea temeinică a politicii 
partidului, care aplică în mod 
creator socialismul științific 
la condițiile concrete din tara 
noastră. " 
nea. să 
pundere 
zolvarea 
te de oamenii ______
scrisori, în audiențe și cu alte 
prilejuri, expresie a profundu
lui democratism ce caracte
rizează orînduirea noastră so
cialistă.

în același timp. Comitetul 
Politic Executiv, relevînd in
tensa activitate internațio- 

desfășurată de parti- 
și statul nostru în anul 

1988, acțiunile și inițiativele 
secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
reafirmat hotărîrea Româ
niei de a milita activ și in 
viitor, împreună cu forțele 
iubitoare de pace și progres 
de pretutindeni, pentru rea
lizarea dezarmării. în primul 
rind a dezarmării nucleare, 
rezolvarea pe cale pașnică, 
prin tratative, a probleme
lor litigioase dintre state, 
lichidarea subdezvoltării și 
făurirea unei noi ordini eco
nomice mondiale, 
instaurarea în lume 
climat trainic de 
securitate, înțelegere șî lar
gă colaborare.

Comitetul Politic Executiv 
a examinat si aprobat, de ase
menea. RAPORTUL PRIVIND 
MASURILE ÎNTREPRINSE ÎN 
DOMENIUL SISTEMATIZĂ
RII TERITORIU!,UT. ORGA
NIZĂRII SI MODERNIZĂRII 
LOCALITĂȚILOR, 0PT1M1ZA-

S-a cerut, de aseme- 
se acționeze cu răs- 
maximă pentru re- 
problemelor ridica- 

muncii prin
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pentru șj 
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destindere,
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Azi și mîine, în cupele europene la handbal masculin

ECHIPELE NOASTRE, LA STARTUL
Astăzi și mîine, echipele fruntașe ale handbalului nostru masculin, 

STEAUA și DINAMO BUCUREȘTI, vor susține primele jocuri in 
etapa semifinalelor competițiilor continentale inter-club uri. în „Cupa 
Campionilor Europeni", Steaua va avea ca adversară echipa DROTT 
HALMSTAD, campioana Suediei, jocul disputîndu-se în deplasare, 
iar Dinamo, în „Cupa Cupelor", la Buzău, va primi vizita formației 
franceze U.S. CRETEIL.

C.C.E.: DROTT HALMSTAD - STEAUA
Partida tur a semifinalelor 

..Cupei Campionilor Europeni" 
dintre Steaua, prima for
mație a handbalului nostru, și 
cea mai bună echipă suedeză a 
momentului. H. K. Drott, va 
avea loc duminică la Halmstad. 
în vederea susținerii acestei 
dificile partide, handbaliștii de 
la Steaua pleacă spre Suedia 
în cursul acestei dimineți. 
Foarte solicitat tn ultima 
perioadă, medicul Barbu A- 
lexiu speră ca pină la ora

meciului să-i recupereze pe 
portarul Adrian Simion și 
pe conducătorul de ioc A- 
drian Ghimeș, accidentați. La 
aceasta se adaugă și indispo
nibilitatea lui Constantin Pe
tre. în aceste condiții, an
trenorii Radu Voina și Ștefan 
Birtalan sînt confruntați cu

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)

„SEMIFINALELOR"
Cupa Cupelor:

DINAMO BUCUREȘTI- 
U. S. CRETEIL

Handbaliștii de la Dinamo 
București vor debuta în se
mifinalele „Cupei Cupelor", 
sustinînd meciul tur. din nou, 
pe teren propriu, așa cum au 
făcut-o și în fazele anterioare 
ale acestei prestigioase com
petiții. Acum ei au ca parte
neră de întrecere formația 
franceză U. S. Creteil. repre-

Emonuel FÂNTÂNEANU

(Continuare tn pag a 4-a)

Turneul internațional „Centura de aur“

îî BOXERI ROMÂNI
ÎN FINALELE DE DUMINICĂ

Iată-ne în ajunul marii fina
le! Maratonul pugilistic al 
„Centurii de aur" a intrat în 
linie .dreaptă, in cursă rămî- 
nînd acum doar 24 de boxeri, 
dintre cei 111 care au luat 
startul cu cîteva zile in urmă. 
După o meritată zi de odihnă, 
pe care o au astăzi, cei 24 de 
„magnifici" ai „Centurii" 1939 
se vor înfrunta pentru a-i de
semna pe câștigătorii mult do
ritelor trofee, mîine dimineață 
de la ora 10, tot în Sala Rapid, 
sau, dacă vremea va fi fru
moasă, în „potcoava" stadio
nului Giulești, în aer liber.

Pentru a ajunge ta duelul 
decisiv, care se va desfășura, 
cum se spune, cu... „centurile 
de aur" pe masă, pretendenții 
la primul loc au avut de dat 
o bătălie deosebit de dură în 
semifinalele de ieri. Ringul a 
clocotit de ambiția sportivilor, 
care au aruncat în luptă, pen
tru victorie, ultimele picături 
de energie. „Tonul" l-au dat 
pugiliștii de categorie semi- 
muscă. printre ei aflindu-se și 
reprezentantul nostru Petrică

Paraschiv. Un adevărat scri- 
mer, Paraschiv a fost obligat 
să se adapteze ritmului infer
nal impus de rivalul său. Ku 
Yong Sik (R.P.D. Coreeană). 
Acesta din urmă, un redutabil 
batailleur, a încercat să-1 sur
prindă pe boxerul român cu 
serii nesfîrșite, dar a avut ma
rea surpriză de a primi o re
plică viguroasă dată în ace
eași manieră. «Asistăm la o par
tidă deosebit de dinamică, fără 
pauze de slu-iiu sau de., res
pire. în care Paraschiv se do
vedește superior. Directele și, 
mai ales, „un-<loi“-urile sale

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare In oao a 4-a)

i---------------------------------------------------

ÎNTÎLNIRILE 
ULTIMEI 

GALE
Semimuscă : Nsan Muncian 

(U.R.S.S.) — Petrică Paraschiv
Muscă : Nicolae Aliuță —

Iuri Abraciakov (U.R.S.S.) 
Cocoș : Timofei Skriabin

(U.R.S.S.) — Adrian Mărcuț 
Pană î Mihak Kazarian

(U.R.S.S.) — Marcelică Tudo- 
riu

Semiușoară : Kibar Tatar 
(Turcia) — Daniel Dumitrescu

Ușoară: Giani Gogol — Con
stantin Tsiu (U.R.S.S.)

Scmimijlocie î Francisc Vaș- 
tag — Vladimir Erescenko 
(U.R.S.S.)

Mijlocie mică: Israel Akop- 
kohian (U.R.S.S.) — Rudei O- 
breja

Mijlocie: Andrei Kurniavka 
(U.R.S.S.) — Doru Maricescu

Semigrea: Vasile Damian —
Julio Quintana (Cuba) 

Grea: Iurii Vaulin (U.R.S.S.)
— Luis Azucuy (Cuba)

Supergrea: Micloș Paizs — 
Alexandr Mirosnicenko
(U.R.S.S.)

Etapa a 22-a a Diviziei A de fotbal

MECIURI IMPORTANTE

Campionatele Naționale de înot în bazin acoperit LA BACĂU, CONSTANȚA ’Șl GALAȚI
w,',v,v,,VrtPROGRAMUL JOCURILORwwwwwv

REZULTATE DEOSEBITE, UNELE DE VALOARE INTERNAȚIONALĂ
SIBIU, 7 (prin telefon). Cam

pionatele Naționale In bazin 
acoperit continuă să se des
fășoare in piscina sibiană de 
25 m, la același nivel ridicat, 
tabela rezultatelor de vîrf din 
înotul nostru suportînd numeroa
se modificări șl în ziua a doua 
a întrecerilor. Acestea au venit 
chiar înaintea finalelor dispu
tate după-amiază. Mal întîi. în 
seriile de 200 m bras, unde Dan 
Drăguleț a stabilit un nou re
cord de seniori — 2:24,60, Iar 
Radu Doroftei unul al categoriei 
14 ani — 2:32,97 (al treilea re
cord reușit aici de foarte tinerii 
renrezentanți ai ~ 
cele din cursele 
timp ce la fete 
era înregistrată 
2:37,00. record ________
ani. Apoi, după-amiază. In 
chiderea programului, două 
tre tentativele de record 
fost încununate de succes, 
vius Vișan a înotat 50 m 
ture în 25,32' — ‘ ‘
nîori, o realizare 
excepție izbutind 
care, cu 1:02.73, 
toarea celei mal 
mante mondiale si într-o' probă 
neclasică. 100 m mixt, corectînd 
rezultatul anterior al campioa
nei olimpice și mondiale Da
niele Hunger (R.D.G.) — 1:03.17.

Forma Intru totul remarcabilă 
a campioanei sibiene avea să 
fie confirmată, o dată mal mult, 
la foarte puțin timp mai anoi, 
dună ce ploieșteanul Alexandru 
Moidoveanu se imovnea au
toritar la 200 m liber. Aceeași 
cursă, dar la fete, a avut în

Sucevei, după 
de ștafetă), în 
Beatrice Coadă 

dimineață în 
de junioare 4-14 

des- 
din- 

au 
Fla- 
flu- 
se- 
de

record de 
din nou

Livia Copariu, 
devine detină- 
bune perfor-

Livia' Copariu o învingătoare cu 
adevărat merituoasă, ea insta- 
lindu-se în frunte, pentru a re
zista în final puternicului atac 
al reșițencei Luminița Dobrescu.

La 100 m spate, Marius Crișan 
și-a adjudecat „duelul" cu 
Laurențlu Nicolescu, hunedo- 
reanul corectînd recordul națio
nal de seniori și juniori — 58,32, 
în timp ce pentru Anca Pă- 
trășcoiu nu a fost o problemă 
deosebită să tranșeze disputa cu 
mal puțin experimentatele sale 
partenere de concurs. Brasîștii 
au mărit ritmul de dimineață, 
ambele curse aducînd modifi
cări ale cifrelor pe 200 m. Vio
rica Marin a Încheiat prima — 
2:35.68 (record de senioare), la 
mare și frumoasă luptă cu 
Beatrice Coadă — 2:36,00 (record 
de junioare +14 ani), după ce 
o bună perioadă a condus Ma
rina Miclea, care a pierdut pe 
ultimele brațe, Iar Dan Drăguleț 
a mal smuls aproape 2 secunde 
racordului tării, fixîndu-1 la 
2:22.41. în cea mai lungă probă 
a înotului competițional, 
consemnat primul succes 
rean la actuala ediție, 
lui Cătălin Hazotă.

iești) 1:58.76, 2. Luminița Do- 
brescu (C.S.Ș. Reșița) 1:59,16, 3. 
Beatrice Coadă (Brăila) 2:02,00 ; 
.iun. : 1. Copariu, 2. Coadă, 3. 
Nadia Zgondea (Dinamo) 2:05,56, 
100 m spate mase. : 1. MARIUS 
CRIȘAN (C.S.S. Hunedoara) 
58,32 rec. sen. -I- jun., 2. L. Ni- 
icolescu (Ploiești) 58,80, 3. M. 
Satnoianu (Brăila) 59.43 ; jun. :

Geo RAEȚCHI

(Continuare tn oao 2-3)

Oradea : 
București :

Tg. Mureș : A.S.A.

Bacău : 
Constanța : 
Galați : 
Moreni : 
Brașov : 
București :

Mîine
F.C. BIHOR 
VICTORIA

SPORT CLUB 
F.C. FARUL 
OȚELUL 
FLACĂRA 
F.C.M. 
STEAUA

(stadionul Steaua)
Toate partidele vor începe la ora 17.

Astăzi
DINAMO

F.C. INTER 
F.C. ARGEȘ

(stadionul Victoria din complexul Dinamo) --------------------- RAplD

„U" CLUJ-NAPOCA 
SPORTUL STUDENȚESC 
CORVINUL
F.C. OLT 
UNIV. CRAIOVA

am 
băimă- 
datorat

REZULTATE TEHNICE, 
liber — masculin : 1. 
DRU MOLDOVEANU 
Ploiești) 1 :53.10 2. Cr.
(Dinamo) 1:54,76, 3. T,
(C.S.Ș. Brăila) 1 :55,60 : jun : 1. 
FI. Nițu (Steaua) 1 :57,00, 2. Cr. 
Stertl (C.S.Ș. Arad) 1:57,75, 3
R. Petcu (Ploiești) 1:59.13. femi
nin : 1. LIVIA COPARIU (C.S.Ș. 
Sibiu — Centrul Olimpic Plo-

200 m 
ALEXAN-

(C.S.Ș.
Ponta 
Irimia 

jun : 
. 2. <

începe vacanța de primăvară a elevilor
------------- —---------- , *,

INVITAȚIE LA ÎNTRECERI SPORTIVE
Cea de a doua „recreație" a 

acestui an școlar — vacanța de 
primăvară — începe astăzi. în 
ambianța cuceritoare a u- 
nui aprilie însorit care in
vită la mișcare în aer liber, la 
drumeții și excursii, la practi
carea sportului preferat. Coin
cidență fericită, această va
canță se plasează în timp cu 
startul în etapa de vară a 
competiției naționale Dacia- 
da. cu primele întreceri la ni-

velul tuturor asociațiilor 
sportive din școli, dar și cu 
cîteva finale pe țară.

Astfel, la Ploiești, în zilele 
de 15 și 16 aprilie peste 700 
de minigimnaștl. copii și pur
tători ai cravatelor roșii cu 
tricolor îi vor desemna pe 
cei mai buni dintre ei în ca
drul „Cupei Pionierul" șl a 
„Cupei Caselor Pionierilor 
și Șoimilor Patriei". Este un 
eveniment sportiv de pro

porții la nivelul activității 
de masă căruia gazdele din 
județul Prahova, grijulii ca 
de obicei, i-au acordat toată 
atenția, pregătindu-1 oină in 
cele mai mici detalii. în a- 
ceeași perioadă, la Buzău, 
pasionații uneia dintre cele 
mai atractive ramuri de sport,

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag 2-3)



Întrecerile primei grupe valorice la hochei
GALAȚI, 7 (prin telefon). 

După o întrerupere de trei 
luni, datorită pregătirilor și 
participării loturilor de juniori, 
tineret și seniori la competiți
ile internaționale oficiale, s-au 
reluat întrecerile Diviziei A, 
prima grupă valorică, la hochei, 
prin turneul primelor patru 
clasate pînă în prezent. în ziua 
inaugurală, pe patinoarul din 
localitate, s-au disputat parti
dele :

C.S.M. DUNĂREA galați — 
S.C. MIERCUREA OVC 1—» 
(1—1, 0—0, 0—1). Cu excepția 
primei părți, în care s-a jucat 
ceva mai bine și s-au marcat 
cinci goluri, restul întâlnirii a 
fost de slabă calitate. Cu un 
avans de trei goluri, S.C. a 
scăzut ritmul, s-a angajat în 
maniera de joc a gazdelor.

care, pe parcursul celor 60 de 
minute, au evoluat dezordonat 
tn apărare și fără eficiență în 
atac, reușind să fructifice doar 
una din numeroasele ocazii a- 
vute. Andrei, Berdilă, E. Radu, 
N. Dima, Fuliga, D. Dlma, Șt. 
Zaharia au greșit din poziții 
extrem de favorabile ținta sau 
au tras în portarul Bartha, care 
șl așa a apărat bine, pentru ca 
în min. 60 Zapșa să execute 
slab un șut de penalitate. S-au 
remarcat Szvitlak, Gereb, 
Horvath și Bartha de la oas
peți, iar de la gazde portarul 
Corciovă, care l-a înlocuit în 
min. 5 pe Neculiță. Marcatori : 
Szvitlak 8, Gereb 2, respectiv 
Berdilă. Arbitri: M. Presneanu
— I. Becze, D. Trandafir.

STEAUA — DINAMO 14—3 
(7—0, 3—1, 4—2). Un scor care

vorbește de la sine despre va
loarea arătată în această partidă 
de cele două formații. Marcatori: 
Gliga 3, Geru 2, Hălăucă 2. Daia 
2, Burada, Nistor, I. Zaharia, N. 
Spiridon. I. Dragomîr — cîte u- 
nul. respectiv Eros, Pogăceanu, 
Jumătate — cîte unul. Au arbi
trat N. Enache — M. Dinu, D. 
Trandafir.

Mircea COSTEA

Luni, marți și miercuri, pe 
patinoarul „23 August" din Ca
pitală va avea loc turneul Di
viziei A, grupa a II-a valorică. 
Pe lingă partidele acestui tur
neu se vor desfășura și în
trecerile dotate cu „Cupa 1 
Mal“ pentru tinerii hocheiști 
din București.

în Parcul I. 0. R. din Capitală

TREI CROSURI, NUMEROȘI ALERGĂTORI
« *

VOINȚA B

DERBYUL b

TURNEUL POLOIȘTILOR FRUNTAȘI
ORADEA, 7 (prin telefon). 

Etapa a doua a turneului Divi
ziei A de polo — grupa 1 valo
rică. programată vineri dimi
neață. a dat cîștlg de cauză for
mațiilor favorite.

CRIȘUL ORADEA — C.S.U. 
CONSTRUCȚII T.M.U.C. BUCU
REȘTI 14—12 (4—4, 2—1, 2-6,
6—1). De nerecunoscut în primele 
trei ..sferturi" ale partidei, mai 
ales după evoluția de la egal Ia 
egal, din ziua precedentă, în 
comnania campioanei, echjpa oră- 
deană s-a văzut condusă cu 2—0 
în min. 3 și cu 11—8 în min. 21. 
In ultima repriză insă, localnicii 
...renasc, un hat-trick al lui Illes 
și alte două goluri ale lui Stan
kovits, datorate și execuțiilor 
personale, dar șl prestației tutu
ror celorlalți coechipieri, avind 
drept urmare o răsturnare a si
tuației pe tabela de marcaj. Au 
înscris: Gordan 5, nics 3, Costrăș 
2, Stankovits a, Fr. Toții, Fejer 
(C), respectiv Jianu 3, B. Ștefâ- 
nescii 3, Stauciuc 2, ciobăniuc 2 
și FI. Niță 2.

DINAMO BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 12—6 (2—3, 5—0, 1—2, 
4—1). Doar începutul partidei a 
aparținut giuleștenilor (2—0), după 
aceea dinamoviștii au jucat me
todic, din ce în ce mai siguri pe 
ei, destrămînd îndeosebi pe ex
treme apărarea rapidlstă. Punc
tele învingătorilor au fost mar
cate de Hagiu 3, E. lonescu 2, 
Ș. Popescu 2, Moiceanu, D. Ba
lanov, A. Georgescu, V. Șerban 
și Ardelean, iar cele ale învinși
lor de Lupcscn 2, Florincescu 2, 
Bărbulescu și Abrii.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
STEAUA BUCUREȘTI S—S (2—2, 
1—4, o—o, 3—3). Clujenii au re
zistat o repriză, în cea de a 
doua iureșul stelist dovedlndu-se 
de nestăvilit, după care echipa 
militară s-a mulțumit doar să 
păstreze diferența, menajîndu-se 
pentru jocul de după-amiază. 
Autorii golurilor: Sabău 4, Col- 
ceriu, Triteanu (V), L. Balanov 
2, Nuțu 2, Fruth 2, Geambașu, 
Stemate și Chețan.

In reuniunea de după-amiază, 
s-au înregistrat rezultatele:

STEAUA — CRIȘUL 7—8 (1—2, 
3—2, 2—3, 1—1). Localnicii au ac
ționat cu totul altfel decît în 
meciul de dimineață, ciștiglnd cu 
...„arma" preferată a steliștilor, 
contraatacul. Pină în min. 24, 
jocul a fost echilibrat, rezultatul 
stînd sub semnul incertitudinii 
pînă în final. In minutul amintit, 
la scorul de 7—7, Gordan a În
scris golul victoriei. Marcatori : 
Angelescu 2, Fruth 2, Ducul' ț, 
Stemate, L. Balanov (S), Gordan 
3, Fejer 2, Bonea 2 și stankovits.

VOINȚA — DINAMO 3—3 (2—2, 
0—1, 0—3, 1—2). Revanșă a dina- 
moviștllor, după marea surpriză 
din turneul precedent, clujenii 
nerezistind ritmului impus de 
campioni o dată cu trecerea 
timpului. Au înscris: Cosmațchi, 
Sabău, Triteanu (V), Hagiu 3, 
Moiceanu 2, A. Georgescu 2 și 
Olaru.

C.S.U. CONSTRUCȚII T.M.U.C.B. 
— RAPID 12—10 (2—2, 1—2, 4—2, 
5—4). Altă revanșă, cu echilibru 
pe tabela pînă în min. 26, cînd 
scorui era 10—10. Au marcat : 
Jianu 5, Staciuc 3, Ciobăniuc 3, 
Grancerof (C.S.U.), Lupescu 4, 
Florincescu 3, Gh. Iiie, Abrii și 
R. Dan.

Iiie GHIȘA, coresp.

Joi. în Parcul I.O.R. din Ca
pitală, a fost parcă „Ziua a- 
lergărilor in aer liber". în- 
tr-adevăr, sub egida Dacia
dei, C.M.B.E.F.S. și Comite
tul Municipal „U.T.C. au orga
nizat etapa 
„Crosului 
start cu cei 
tari din cele 
Bucureștiului, 
Sectorul Agricol 
a fost la ora 16. La 17,30, pe a- 
leile aceluiași parc, aproa
pe 4000 de tineri au ținut să 
participe la un tradițional și 
atrăgător 
după care a_ intrat în concurs 
neobosita 
nilor", în final cu mereu tînă- 
ra categorie de vîrstă „peste 60 
de ani".

Sigur. atenția profesorilor 
de educație fizică, a spe
cialiștilor federației de re
sort s-a îndreptat — cu precă
dere — asupra reuniunii atle
tice ce avea să desemneze re
prezentanții 
toarea ediție 
Tineretului". i 
bit de animate 
ambiții și speranțe la fiecare 
categorie de vîrstă, 
Ivan, campioană

pe Capitală a 
Tineretului", la 
mai buni alergă- 
șase sectoare ale 

. precum și din 
Ilfov. Asta

cros de primăvară,

„Divizie a vetera-

Capitalei
i a ,J 
Cursele.

cu

la vii- 
,Crosului 

deose- 
multe

Paula

1. Doina Tănase, 2. Adriana 
Hodor (ambele de la între
prinderea Dîmbovița), 3. 
Maria Susai (Intr. de panifica
ție „23 August") ; băieți — 1. 
Florian Văduva (Regionala 
C.F.R.), 2. Radu Voicu. 3. Ma
rian Mircea (ambii de 
A.S.A. Străduința).

A urmat, cum spuneam, 
tradițional cros popular
primăvară, pe linia de pleca
re cu pionieri din multe școli 
ale Capitalei, cu tineri din di
ferite întreprinderi și insti
tuții bucureștene. Pe 
mele 3 locuri : Mariana
rea, Mariana Tase (eleve la 
Școala 310) și Ileana Gagin 
(Școala 106). Constantin Ga
roafă (Lie. ind. D. Bolintinea- 
nu). Daniel Minca și 
Croitoru (ambii de 
I.M.G.B.).

în sfîrșit. Ia „Crosul 
feranilor", s-au evidențiat 
Hagiu, Aurel Mocanu, 
stantin Vasilescu, Elena Pagu, 
(V. TF.).

la

un 
de

Emil 
la

Ve- 
Dan

Con-

Nn exageră 
unul din cel 
etapei a 22-; 
baschet femii 
certe,' fiecare 
gazdă sau oa 
se de a învii 
mînii este înt 
ța Brașov și 
Napoca, in 
poalele Timp; 
pășească ha 
Magdalene! j< 
ce față cat. 
pltală (astăzx, 
la ora 16,30) 
mpci. între. I 
structorul Ar 
le sînt abso: 
două ounote 
toarei centru 
de cît, de per

Programul 
Sportul Sludc 
Constructorul 
rile ocupate 
respectiv, 8; 
62—76), Comei 
Rapid C.S.S. 
79—97), Conpi 
stanța — M< 
Mare (12—7; 
C.S.S. Rîmni< 
pia București 
înța Brașov 
C.S.Ș. Viitorii 
69—80), Metal 
Crișul — Voi 
reștl (6—2; 6

FINALELE DACIADEI LA 
JUNIOR) II...

La Constanța s-au desfășura*, 
turneele finale ale Concursurilor 
Republicane Ia juniori II (fete 
și băieți), ambele incluse pe a- 
genda Daciadei și la care au 
participat cile 6 reprezentative 
calificate în urma etapelor an
terioare.

întrecerea fetelor a revenit e- 
chipei județului Caraș-Severin, 
neînvinsa în toate cele cinei 
partide susținute cu reprezen
tantele județelor Dolj (3—2), 
Harghita (3—2). Constanța (3—0), 
Bacău (3—1) și Vîlcea (3—0), 
clasate în această ordine. De 
menționat că formația vîlcea- 
nă nu a cîștigat nici un Joc. 
După încheierea turneului au 
fost desemnate și cele mai va
loroase „speranțe* ale competi
ției: cea mai completă jucătoare 
— IVIădălina Curcă (Dolj), cea 
mai bună trăgătoare — Elena 
Miculescu (Caiaș-Severin) și cea 
mai bună coordonatoare — 
Ileana Alexandru (Caras-Seve- 
rin).

Concursul rezervat băieților a 
avut o eîștigătuare, reprezentan
ta județului Constanța, de ase
menea cu victorii ,pe toată linia: 
3—2 cu echipa municipiului 
București, 3—0 cu Sălaj, 3—1 cu

Suceava. 6—0 cu Dolj și 3-1 cu 
Caraș-Severin. această din ur
mă formație sitjîndu-se la... an
tipodul ielelor din același ju
deț, prin cele cinci înfrîngeri 
înregistrate in meciurile dispu
tate. Și după acest concurs au 
fost nominalizați: cel mal com
plet jucător al turneului — 
Valentin Adamciue (București), 
cel mai bun trăgător — Bogdan 
loader (Constanța) și cel mai 

bun coordonator — Claudiu Po
dar (Sălaj).

...Șl CELE ALE SENIORILOR

Intre 11 și 15 aprilie. Ia Bu- 
ziaș va avea loc și turneul fi
nal de volei al Daciadei de per
formanță, calificate: reprezen
tantele municipiului București 
și cele ale județelor Maramu
reș, Dolj, Bacău, Brașov și 
Neamț. In perioada 19—23 apri
lie, la Brașov, se va disputa 
întrecerea similară feminină, 
finaliste fiind reprezentantele

MECIURI ATRACTIVE LA POPICE
Partide importante astăzi in 

Divizia A, mai ales pe arenele 
unde evoluează echipe angajate 
în lupta de la cei doi .,poli“ ai 
clasamentelor. Se detașează me
ciurile Voința București — Pe-r 
trolul Băicoi, Mucava Molid — 
Dacia Ploiești. Rapid București 
— Voința Ploiești, Electromureș 
Tg. Mure? — Voința Tg. Mureș, 
Voința Oradea — Constructorul 
Gherla, la feminin; Rulmentul 
Brașov — Metalul Roman. Mine
rul Vulcan — Gloria București, 
Constructorul Tg. Mureș — Au
rul Baia Mare, la masculin. 
Iată și celelalte întîlnîri: Gloria 
București — Laromet București, 
Voința Galați — Carpați Sinaia, 
Voința Craiova — C-S.M. Reșița, 
Voința Timișoara — Voința Să
nătatea Odorhei, Hidromecanica 
Brașov — U.T. Arad, Voința 
Craiova — C.S.M. Reșița (f); O- 
limpia București — Constructo
rul Galați, C.F.R. Constanța —

Voința București, UNIO Satu 
Mare — C.F.R. Tg. Mureș, Olim
pia Reșița — Metalul Hunedoa
ra, Chimica Tîmăveni — Elec
tromureș Tg. Mureș. Tehnouti- 
laj Odorhei — C.F.R. Cluj-Na- 
poca (m).
• Clasamentul general al efi

cacității in deplasare, după 6 e- 
tape: (1) — L Constanța Con
stantin (Voința Ploiești) 2637 
(media de meci 439,5); 2. Ele
na Andreescu (Voința București) 
2592 (432) : 3. Liliana Bajenaru
(Voința București) 2554 (425,6);
4. Ana Andreescu (Gloria Bucu
rești) 2541 (423,5); 5. Emilia E-
berle (Voința Timișoara) 2528
(421.3) ; 6. Ildlko Szasz (Voința
Tg. Mureș) 2520 (420); (m) —
1. Iuiiu Bice (C.F.R. Cluj-Napo
ca) 5556 (926); 2. Iile Hosu (Elec
tromureș) 5544 (924); 3. Laizlo
Siklodi (Electromureș) 5504
(917.3) . 4. Stelian Boariu (Aurul 
Baia Mare) 5490 (915): 5. vasia 
Donos (Explorări C-Lung Mol
dovenesc) 5477 (912,8); 6. Emo 
Gergely (Aurul) 5453 (908,8).

municipiului București șt jude
țelor Dolj, Vîlcea, lași, Argeș și 
Constanța.

MASA ROTUNDA IN 
PERSPECTIVĂ OLIMPICĂ

C.M.B.E.F.S. a luat o Inițiati
vă demnă de toată lauda, și a- 
nume aceea de a organiza o se
rie de mese rotunde privind 
contribuția bueureșteană la îm
bunătățirea și redresarea situa
ției jocurilor, în perspectiva 
noului , ciclu olimpic. Târna 
primei reuniuni: voleiul, joc cu 
multe succeda de prestigiu „la 
timpul trecut**, cu puține reuși
te, dar cu nenumărate deficien
țe „la zr*, cu mari obligații și 
exigente pentru viitor. Asupra 
stării actuale și a planurilor de 
perspectivă olimpică au fost 
prezentate informări al căi or in
teres cort presupunea — impli
ca, mai bine zis — o dezbatere 
la obieet. cu „întrebări și dis- 
cuții“ (cum a sunat invitația 
unui reputat specialist al dome
niului sporturilor), cu luări la 
cuvînt de natură să aprofunde
ze tema propusă. Din păcate, 
asistența, cu prezențe notabile, 
dar și cu absențe... la fel, s-a 
mulțumit doar să audieze pro
blemele expuse. O asemenea pa
sivitate, o atare lipsă de opinie 
ridică un semn de întrebare re
feritor la eficiența inițiativei 
organului sportiv de resort. Și 
mai ales, la receptivitatea audi
toriul ii. Să fie, oare, necesar să 
reamintim că voleiul — cu atît 
mai mult cel practicat astăzi — 

Înseamnă o participare activă, 
efectivă a „tuturor liniilor-?

TURNEU INTERNATIONAL LA 
BRAȘOV

In sala recent reamenajată. a 
echipei Tractorul din Brașov, 
s-a desfășurat un turneu mas
culin cu particinarea formațiilor 
Explorări Motorul Baia Mare, 
Dinamo București (juniori), a 
divizionarei A din localitate și 
a unei iavitate de peste hota
re, Dynamo Berlin. Trofeul 
pus în joc a revenit echipei 
berlin cze. (C. GRUIA, coresp.).

Rubrică realizată de

cu 
olimpică, 

în mijlocul tinerilor atleți — 
au oglindit un evident progres 
valoric, cele șapte etape, an
terioare ale ,,Cupei Municipiu
lui București" Ia cros contri- 

la o mai bună cunoaș- 
la o mai riguroasă se- 
a talentelor. Cei mai 
alergători la etapa pe 

„Crosului lînere-

După finalele iur

JUDOUL DE BUNA CALITATI
buind
tere, 
lecție 
buni
Capitală a 
tului" : cat. 14—16 ani : 1. E- 
lena Radu (Lie. ind. 14), 2. Ali
na Ion (Lie. Al. Sahia), 3. A- 
lina Glodeanu (Școala 37) ; 
băieți — 1. Dan Rătescu (Lie. 
ind. 37). 2. Gheorghe Marin 
(Lie. ind. 27). 3. Robertino
Tănase (Lie. ind. 7) ; cat. 17— 
19 ani : 1. Ioana Manta (Lie. 
ind. „23 August"). 2. Magdale
na Camenidis (Lie. ind. Al. Sa
hia), 3. Maria Garoafă (Lie. 
ind. D. Bolintineanu) ; băieți

Nicolae Avram
(C.C.I.A.G.), 2. Mircea Radu
lescu (Lie. ind. „23 August"), 
3. Ion Tănase (Lie. ind. 
I.O.R.) ; cat. peste 20 de ani :

învingă-
83 kg 

Vlad, de 
(antrenor 
califica- 

într-o

1.

START IN SEZONUL DE 
TENIS ÎN AER LIBER

Sezonul competițlonal de tenis 
în aer liber începe duminică, 
o dată cu disputarea primelor 
partide din cadrul tradiționalu
lui concurs rezervat juniorilor șl 
copiilor, „Cupa T.C.B.“. întrece
rile se vor desfășura, timp de 
patru zile, pe terenurile Tenis 
Clubului din Capitală, pe Calea 
Plevnei.

Nu mică ne-a fost surprin
derea la recentele finale de 
judo pentru juniori mari 
(17—18 ani) și mici (15—16 
ani) din cadrul Daciadei, vă- 
zînd mulți concurenți pe po
diumul de onoare din secții 
despre care am auzit foarte 
puțin sau chiar deloc. Și dacă 
ar fi fost vorba de locul II 
sau III. mai treacă-meargă, 
dar să obțină titlul de cam
pioni depășea, oricum, aștep
tările.

Iată-1, de pildă, pe 
torul la categoria 
(juniori mici). Ion 
la Voința Calafat 
Alexandru Pop). Se
se la etapa de zonă 
companie numeroasă, iar la 
finale se aflau 19 concurenți, 
printre care 3 de la reputata 
secție orădeană Spartan și 
de la binecunoscutele asociații 
sau duhuri sportive Petrolul 
Arad, Rapid București. Po
litehnica C.S.Ș. Unirea Iași 
ș.a. Ei bine, pe acest junior 
din Calafat n-a reușit nici un 
adversar sâ-1 oprească din 
drumul său spre cea mai înal
tă treaptă a podiumului. în- 
vingîndu-i spectaculos pe toți, 
nu la limită, ocrotit’ de șansă, 
sau la puncte, ci prin ippon. 
Cum s-o fi pregătit oare cam
pionul din 
crete să-i fi 
trenorul Pop ? 
firmările. Și 
referit la un 
clețul Dolj, să 
Olimpia Craiova
Nicolae Pîrvu), de unde este 
campionul semigreilor. Crîs-

Calafat ? Ce se- 
încredinfat an- 

Așteptăm con- 
fiindcă ne-am. 

judoka din ju
ne oprim și la 

(antrenor

tinel Mitran. 
ioveanul nv 
niera celui 
poate mind: 
a scos din 
din această

La fel d 
fost și vieto 
uanului Cor 
(cat. 56 kg. j 
A. S. „Aripi 
rel Chelaru). 
șit campion 
pede rezult 
goria respe 
lămurit pe 1< 
tigase ta ‘‘ 
tașat. deșita 
apărat șans 
de 26 concu 
și campionii 
Dorin Balaș 
cat. 49 kg., 
Gheorghe 
NERG 
tot la 
mîndoi 
mari, 
bui reținută 
intrată în 
judoka de

Ediția de 
subliniem, i 
îmbucurători 
douj de bun 
tică în toi 
De acum : 
reprezentații 
avea coșm 
taților u-nui 
pentru că- 
reale ca la 
dispună de 
valoare foa 
un singur ; 
bufe să țin

Buc 
junio

Ia 
De a

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI, în

cadrează de urgență :
— vînzători pentru maga

zinul de articole sport, ac
cesorii și piese auto, numai 
absolvenți ai liceului eco
nomic, școli profesionale co
merciale sau curs de califi
care pe comerț produse me- 
talo-chimlce, textile. încăl
țăminte ;

— muncitori necalificați 
— absolvenți ai școlii ge
nerale, vîrsta peste 21 ani ;

— casiere — absolvente 
de liceu economic sau școli 
profesionale comerciale.

Solicitanții trebuie să aibă 
domiciliul stabil în Bucu
rești.

Relații suplimentare la 
sediul întreprinderii. din 
Bd Magheru nr. 6—8, sec
tor 1, telefon 11.39.50 — int. 
188 sau 16L

ÎN DIVIZIA A
Azi (un singur meci feminin) 

și miine se dispută partidele noi
lor etape din campionatele Divi
ziilor A la handbal (a 17-a la 
masculin și a 19-a la feminin).

MASCULIN. BACAU : Știința 
— Dinamo Brașov; S1NN1COLAU: 
Comerțul — Dacia Pitești; TIMI
ȘOARA: Politehnica — Universi
tatea C.U.G. Cluj-Napoca; TG. 
MUREȘ: A.S.A. Electromureș — 
Universitatea Craiova. Partida 
Steaua — H.C. Minaur, 29—35, 
s-a disputat, joi, în devans.

FEMININ. ZALAU: Textila — 
Confecția; CONSTANȚA: Hidro
tehnica — Dorobanțul; BUCU-

DE HANDBAL
REȘTI (Sala Floreasca, de la oia 
10,15 și, respectiv 11.30); Mecanică 
Fină — Constructorul TimișcUra 
și Rapid — Mureșul; IAȘI: 
TEROM — Rulmentul Brașov; 
RM. VlLCEAî Chimistul — Știin
ța Bacău (meciul se joacă azi, 
de la ora 18).

REZULTATELE

------------ wBMra&xaEssi
George ROTARU

ÎNCEPE VACANȚA
(Urmare din pag 1)

badmintonul, copii între 11 
și 14 ani. vor lua parte la fi
nala republicană a „Cupei 
Pionierul". Și în acest caz 
pregătirile în plan organiza
toric și propagandistic sînt la 
înăilțimea unei întreceri aș
teptată cu mult interes. Desi
gur. și prin caracterul ei ine
dit.

Alte două finale pe țară 
în cadrul Daciadei vor angaja 
elevi reprezentînd cluburile 
sportive școlare : la Rădăuți 
(11—12 aprilie) se vor întrece 
viitorii luptători de greco- 
romane. O alegere inspirată, 
orașul sucevean găzduind

pentru a treia oară consecutiv 
această întrecere, avînd, deci, 
o anumită tradiție și expe
riență, care vor cîntări greu în 
balanța reușitei și de data 
aceasta. Pentru cealaltă fi
nală, cea de lupte libere, a 
fost stabilit municipiul Cra
iova (15—16 aprilie) ; și în ca
zul reședinței județului Dolj 
a fost aleasă o așezare cu o 
largă deschidere spre un sport 
al voinicilor, cane se impune 
în aria performanței.

Și tot în plin program com- 
petițional se vor afla și alți 
elevi, participanți Ia cîte- 
va întreceri de zone; șco
larii din ciclurile primar și 
gimnazial, la zonele campio
natelor republicane de gim
nastică șah (echipe) și volei, 
cei din școli și licee, la Zonele

Criteriului de fotbal al Clubu
rilor Sportive Școlare (Roman, 
Ploiești, Slobozia, Brașov, 
Sibiu, Cluj-Napoca. Drobeta 
l’umu Severin și Drăgășani).

Cu alte cuvinte, o vacanță 
de primăvară activă oferită de 
competiția sportivă națională 
Daciada la care asociem și 
cele două tabere inițiate de 
Ministerul Educației și în- 
vățămintuilui pentru atleți 
(300), de la Căprioara și Buc- 
șani, ambele tn județul Dîm
bovița, prilej pentru prac- 
ticanții primului dintre spor
turile olimpice de a înregistra 
noi acumulări, de ta' realiza 
un binevenit achimb £îe ex-, 
periență acum. înaintea sui
tei de concursuri și competiții 
la care vor lua parte, începînd 
din lu,na . mai.

ETAPEI A 12-a 
ÎN EȘALONUL SECUND

MASCULIN, seria I : Calcula
torul URUC — Steaua n Mecos 
24—25, I.M.P. Sf. Gheorghe — 
Celuloza Brăila 36—17, A.S.A. 
Buzău — Moldosîn Vaslui 19—18, 
Arctic Găești — Relonul Săvl- 
nești 17—11, Teleajen Prahova 
CSU Ploiești — Mecon Iași 
31—29, I.M.U. Bacău — Hidroteh
nica Constanța 20—26. Pe prime
le locuri: 1. Teleajen Prahova 
CSU 31 p (336—305), 2. Hidroteh
nica Constanța 27 p (289—304), 
3. Arctic Găești 26 p (274—243)... 
pe ultime*e locuri: 10. Moldosin

Vaslui 22 p (308—300), II. Ce
luloza Brăila 22 p (292—242), 12. 
Calculatorul IIRUC 21 p (256—263). 
Seria a II-a: Strungul Arad — 
Constructorul Arad 23—16, Mine
rul II Cavnic — C.S.M. Reșița 
15—12, Metalul Bistrița — Meta
lul Hunedoara 23—16, Unio Satu 
Mare — Independența Carpați 
Mîrșa 20—19, Metalul Timișul 
Lugoj — Autoturisme Timișoara 
23—22, Tehnoutilaj Odorhei — 
Mecanica Oradea 32—20. Pe pri
mele locuri: L Strungul Arad 
30 p (320—261) , 2. Unio Satu Ma

re 26 p (319- 
goj 26 p (29 
locuri: 10. , 
șoara 23 p 
structorul A: 
12. C.S.M. R

FEMININ,
Focșani — I 
Sportul Mun 
Metalul Olin 
Relonul Săvi 
Neamț 33—2 
Carpatex CS 
Precizia Vas 
bozia 28—23, 
C.S.M. Sf. Gh: 
mele locuri: 
34 p (336—25 
28 p (310—27:
28 p (274—2 
■ocuri: 10. F 
(275—311), 11. 
20 p (265—2 
CSU Brașov 
ria a IZ-a: 1 
șoara — A. 
23, Electro 
C.F.R. Cri 6: 
dependența I 
Vîlcea 21—17 
Oradea — 
24—20, „U“ : 
— C.S.M. Bi 
Sebeș — 
Mare 15—9.
1. C.F.R. Cr:
2. C.S.M. I,
29 p (304—252 
Cluj-Napoca 
ultimele (ocu 
Vîlcea 21 p 
ța Odorhei ‘ 
A.E.M. Timiș 
Rezultatele r 
de corespon 
V. Sabou, N 
FI. Filiorea 
Crețu, I. Gli 
Gh. Arsenie, 
nescu, A. Bă 
Olaru, V. Pe 
I. lonescu.
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„CUPA F.R. RUGBY" |
In relativa pauză competițio- 

nală prilejuită de pregătirile Io- I 
tului reprezentativ de rugby I 
pentru meciul cu Italia (15 apri- ■ 
lie) din cadrul Campionatului 
European F.I.R.A., iată se re- I 
iau întrecerile pentru „Cupa F.R. I 
Rugby, o dată cu prima etapă • 
a returului. Astăzi : Rapid •» 
Grivița Roșie (stadion Parcul I 
Copilului, ora ÎS) și constructo- I 
rul Constanta — T.C. Ind. Con- ■ 
stan ta (teren Constructorul, ora 
15); mîine; Mașini Grele Buc,— I 
Sportul Studențesc Construcții I 
(stadion Olimpia, orele 10) și ■ 
Energia București — Petrochi- 
mistui Pitești (stadion Tineretu- I 
lui IV. orele 10.30). C.S.M. I 
Suceava — Politehnica lași, 
C.F.R. Constanța — Farul, 
Contactoare Buzău — Hidroteh- | 
nlca Focșani, Rulmentul Birlad I 
— U.R.A. Tecuci, Știința Petro- ■ 
șani — „U“ 16 Februarie CluJ- 
Napoca, C.S.M. Sibiu — Meta- I 
lurgistul Cugir, Universitatea 1 
Eltim Timisoara — Petrolul O- ■ 
limpia P.T.T. Arad și Știința 
CEMIN Baia Mare — I.A.M.T. I 
Oradea. |

Infirmînd calitatea discutabi
lă a majorității partidelor din ■ 
campionatul Diviziei A, ar fi I 
de dorit ca — prin intermediul | 
„Cupei F.R. Rugby”— replica e- 
chipelor direct vizate să însem- I 
ne un pas către un joc con- | 
structiv, mai aproape de ceea 
ce așteptăm de la practicanțil I 
jocului cu balonul oval.

Azi $/ mîine, in Divizia A

lari și mici

T MAI MULTE SECȚII
cra
ca
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,-ecut 
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ME- 
i kg. 
ți a- 
iniori 
tre- 

;ecție 
cu

rea atentă în continuare a Ju
niorilor care s-au remarcat 
la recentele finale. Fiindcă 
Ia Arad, din cei 6 campioni la 
juniori mici, trecu ți anul aces
ta la juniori mari, doar unuil a 
reușit să obțină titlul !

Să notăm și aportul arbitri
lor, care, prin deciziile lor, au 
contribuit la reușita ■ întrecerii. 
S-au remarcat Ilie Papa, 
Ionel Stoicuț, Constantin Isac 
și Constantin Ciolan (Bucu
rești). Constantin Savu (Plo
iești). Viorel Burlan (Bacău) 
și Constantin Golăescu (Iași).

Clasamentele pe cluburi și a- 
soclații sportive: juniori mari: 
1. Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași 
17 p, 2. Unirea Focșani 14 p, 3. 
Constructorul C.S.ș. 1 Oradea 
13,5 p, 4. C.S.S. Șoimii Energia 
IAMBCT Sibiu 12 p, 5—6. „Ari
pile” Bacău și C.S.ș. 5 Rapid 
București 8,5 p; juniori mici: 
1. C.S.Ș. Constructorul Miercurea 
Ciuc 25,5 p, 2. Constructorul 
C.S.Ș. 1 Oradea 17 p, 3. Spar- 
tac Oradea 15,5 p, 4-6: Gloria 
Arad. C.S.Ș. Viitorul Pitești șl 
ICBMENERG București 12 p.

Costin CHIHIAC

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
I

SE VA DISTANTA»
Așa cum etapa a 21-a (pre

cedenta) a trăit la căldura u- 
nei mari performanțe a fot
balului nostru (dubla vic
torie, de palmares, asupra re
prezentativelor A și de tine
ret ale Italiei, eveniment 
menit să forțeze vizibil topul 
international, în favoarea 
„tricolorilor”). iată că șt etapa 
a 22-a este mingiiată de ecoul 
unei alte realizări 
categorica 
pei Steaua în_ prima manșă a 
semifinalei 
Galatasaray Istanbul, 
terii Stelei, cei 25.000 care 
ovaționat-o miercuri cu 
dul la... Barcelona, ar fi vrut, 
dacă ar fi fost posibil, să 
mină pe loc, in așteptarea 
nor noi aplauze, cu care să 
Iute previzibila victorie 
supra Universității Craiova, 
o echipă care-și strînge rîndu- 
rile ca să evite retrogradarea, 
dar care nu-și poate faoe ilu
zii împotriva 
și Hagi.

La rîndul ei, 
Iuează la Tg. 
meci care inaugurează etapa, 
disputîndu-se astăzi, și în 
care internaționalii lui Di
namo vizează menținerea 
tonusului pentru „amicalul” 
de miercuri, cu Polonia. Dis
tanțarea „podiumului” de gro
sul plutonului se va accen
tua, se pare, cu atît mai mult 
cu cit și locul 3. Victoria, e- 
voluînd pe propriul teren, nu 
poate lăsa speranțe lui F. C. 
Argeș.

de
victorie a

virf, 
echi-

C.C.E., 4—0. cu
Supur

au 
gîn-

ră-
u-

sa-
a-

lui Lăcătuș

Dinamo evo- 
Muneș. intr-un

PODIUMUL"?»9
CLASAMENTUL

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Victoria
4. F.C. Inter
5. Flacăra
6. Corvinul
7. F.C.M. Bv.

8. «U« Cj.-Nap.
9. F.C.

10. s.c.
11. F.C.
12. F.C.
13. Sp.
14. Univ.
15. F.C.
16. Rapid
17. Oțelul
18. A.S.A.

Olt 
Bacău 
Bihor 
Argeș 
Stud. 
. Cv.
Farul

Tg, M.

« 76-18 41 
1 84-18 39
4 52-31 31
8 38-33 24
840-25 23

21
21
21
21 
21
21
21
21
21
21
21 
21
21

21 20 1 
2119 1 
2114 3 
21112
21 10 3

9 2 10 28-40 20
8 3 10 34-37 19 
15! 27-36 19
6 7 8 20-32 19
8 2 11 38-38 18
7 4 10 24-24 10
8 2 11 23-30 18
8 2 11 30-39 18
6 5 10 29-42 17
7 2 12 17-30 16
7 2 12 20-36 16
6 4 11 24-42 16
2 2 17 12-57 6

celelalte meciuri, ca 
cel 

pare 
Sportul Studențesc, 

că Oțelul vrea să se 
de povara unui neaș- 
4—0, de la Cluj-Napo-

Dintre 
să spunem așa, de rutină, 
mai spectaculos, ni se 
Oțelul 
Pentru 
scuture 
teptat . _ _
ca și pentru că Miroea Dridea 
se reîntîlnește cu fosta echi
pă. (I. C.).

ETAPA A 22-a A
SERIA 1: F.E.P.A. 74 Birlad 

— Poiana Cimplna: I. Caraman 
(Oradea). Metalul Plopenl — Pe
trolul Ploiești: I. Ferenczi (Ti
mișoara), Unirea Focșani — 
C.F.R. Pașcani: Șl. Petrică (Cra
iova), Aripile Victoria Bacău — 
F.C.M. Delta Tu'.cea: V. Onu 
(Predeal), F.C.M. Progresul Bră
ila — Steaua Mizil: M. Popescu 
(Craiova), Ceahlăul P. Neamț — 
Gloria Buzău: G. CscK (Tg. Mu
reș), Prahova C S.U. Ploiești — 
C.S. Botoșani: M. Dărăban (Cis- 
nădie), Șiretul Pașcani — C.S.M..    (Bucu-

Cimpu- 
M. Ni-

Suceava: V. Anțheloiu 
rești), A.S.A. Explorări 
lung — Politehnica Iași: 
culescu (București).

SERIAAH-A: Chimia Rm. VH- 
cea — Metalul Mangalia 1. 
(Timișoara). F.C.M. Caracal 
lectroputere Craiova: A. Cazma- 
novici (Reșița), Dunărea Călă
rași — Dacia Pitești: I. Vereș 
(SI. Gheorghe), Minerul Motru 

— Metalurgistul Slatina : Gh. 
Ofițeru (București), I.C.I.M. 
Brasov — Gloria Pandurii Tg.

EȘALONULUI SECUND
Jiu: Fl. Marcu (Oradea), 
Drobeta Tr. Severin — C.S. Tir- 
govlște: L. Vbreș (Reșița) Jiul 
— Sportul „30 Decembrie”: M. 
N’icolau (Bacău), Gaz Metan Me
diaș — Electromureș Tg. Mureș: 
D. Catrlnescu (Ploieștii, Metalul 
Mija — Tractorul Brașov: C. 
Ifrim (București).

SERIA A III-A s c.F.R. Timi
șoara — U.T. Arad: J. Grama 
(București), Avîntul Reghin — 
Metalul Bocșa: A. Iluzii (Sibiu), 
Chimica Tiroâveni — C.S.M. Re
șița: M. Dragu (Galați), Minerul 
Cavnic — Gloria Bistrița; M. 
Ștefănoiu (Tg. Jiu), Unirea Ah 
ba Iulia ----- -—
ra: D.
Strungul 
Vulcan: 
Olimpia 
ra Zalău: I. Tănase (Tîrgovlște), 
Gloria Reșița — F.C. Maramureș: 
M. Georgescu (Constanța). A.S.A. 
Progresul Timișoara — Dacia 
Mecanica Orăștie: N. Voinea 
(București).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

A.S.

— Politehnica Tlmișoa- 
Bolintiș (București), 

Arad — A.S. Paroșeni- 
I. Deculescu (Călărași), 
Satu Mare — Armătu-

CAMPIONATE KHIPflOR DE SPEBANJL
o etapă 

fruntaș a
. Dinamo

A lost 
„Trio“-ul 
gat pe linie, 
șit cu 3—1 pc F.C.M. 
în urma unui meci 
de disputat, cu multe 
cele două porți.

calmă, 
i cîștî- 
a depă- 
Brașov, 

deosebit 
faze la 

elevii an-

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• SAPTAMINA 

DUBLA INTILNIRE POLONIA— 
ROMANIA. Așa cum s-a mai a- 
nunțat, echipele A și de tineret 
(II) ale țării noastre vor evolua, 
săptămîna viitoare, în Polonia, 
în partide amicale, în compania 
reprezentativelor similare *’* 
țării-gazdă. Astfel, miercuri 
aprilie, la Varșovia se vor 
tllni echipele A. O partidă 
verificare importantă ~' 
„tricolori” înaintea jocului de Ia 
Atena, de la 26 aprilie, din cali
ficările C.M. Cu o zi înainte, 
marți 11 aprilie, în orașul Wyszck 
vor juca selecționatele de tine
ret ale celor două țări, 
celor două loturi este 
pentru luni. în cursul 
zile, fotbaliștii noștri se 
plasa, pe calea aerului, 
Ioni a.

VIITOARE,

ale
12 

în
de 

pentru

tine- 
Reunirea 
anunțată 
aceleiași 
vor de- 
în Po-

• ZONELE „CUREI VIITO
RUL”. Iată componenta zonelor 
ediției din acest an a Cupei Vi
itorul. ARAD: Hunedoara. Ca- 
raș-Severin. Timiș și Arad. O- 
RADEA: Sălaj, Satu Mare. Ma
ramureș șl Bihor. ALBA IULIA: 
Mureș, Bistrita-Năsăud, Cluj și 
Alba. BOTOȘANI: Neamț. Iași, 
Suceava și Botoșani. RM. VlL- 
CEA: Dolj, Gorj, Mehedinți și 
vîlcea. CALARAȘi: Giurgiu Bu
zău, Prahova șl Călărași. SLO
BOZIA: Brăila, Tulcea. Constan
ța și Ialomița. TIRGOVISTE: 
Teleorman. Olt, Argeș șl Dîm
bovița. COVASNA: Harghita,
Brașov, Sibiu șl Covasna. VA
SLUI: Bacău, Vrancea, Galați șl 
Vaslui. Au drept de participare 
cinci 
gust 
gust
rare
prilie 1989.

jucători născuți după i au- 
1974 și zece după 1 au- 
1975. Perioada de deslășu- 
a acestei etape: 10—12 a-

trenoruiui Constantin Frăți- 
lă reușind să se desprindă de 
tenacele lor adversar abia în 
ultimele minute. Steaua — 
formație pregătită de Teodor 
Anghelini — și-a trecut în 
cont a patra victorie a returu
lui.
a 
puncte, 
veraj 
sfîrșit,
va

fiind singura echipă care 
acumulat maximum de 

și Un gola- 
13—2. în 

Craio-
F. C.
foarte

ne

maximum 
realizînd 

deosebit : 
Universitatea 

a depășit greu pe 
Constanta, ratînd 
multe ocazii de gol, 
spunea antrenorul 
Nieolae Zamfir.

Campionatul s-a 
mult și la celălalt 
său, Sportul Studențesc 
când mari eforturi pentru a 
părăsi ultimul loc al cla
samentului. Rămîne de văzut 
când va reuși să... paseze

1. DINAMO 21 16 2 3 49-27 33
2. Steaua 21 14 5 2 47-15 28
3. Univ. Cv. 21 11 5 5 55-30 25
4. A.S.A. 21 12 1 8 19-41 25
5. F.C. Bihor 21 10 5 6 34-27 23
6. F.C. Argeș 21 10 3 8 35-33 23
7. Victoria 21 10 3 8 33-29 21
8. Oțelul 21 9 3 9 39-30 21
9. „U“ Cj.-Nap. 21 9 5 7 33-46 21

10. F.C.M. Brașov 21 7 6 8 38-37 18
11. F.C. Olt 21 7 4 10 34-28 17
12. F.C. Inter 21 8 4 9 28-36 16
13. Corvinul 21 7 2 12 35-44 15
14. F.C. Farul 21 7 2 :L2 29-40 15
15. S.C. Bacău 21 5 4 12 24-45 13
16. Flacăra 21 6 2 13 20-47 12
17 Rapid 21 4 6 11 23-38 11
18. Sportul Stud. 21 5 1 15 24-46 10

însă
cum
echipei.

„strâns1 2 * * * * * * * * 11

1. Crișan, 2. B. Constantin
(C.S.M.S. Baia Mare) 1:01.80. 3.
N. Butacu (Lie. nr. 37 Bucu
rești) 1:01,98 ; fem. : 1. ANCA
PATRAȘCOIU (Dinamo) L 02,20,
2. Alexandrina Croitoru (Brăila)
13)4.52. 3. Diana Ureche (C.S.M.S. 
Cluj-Napoca) 1:05,20 ; jun. : 1.
Croitoru, 2. Ureche, 3. Caria 
Negrea (Reșița) 1:05,85. 200 m
bras mase. : 1. DAN DRAGU-
leț (Steaua) 2:22,41 — rec. sen.,
2. L. Bay (Steaua) 2:24,90, 3.
R. Boncca (Pionierul Constanța) 
2:28.83 ; jun. : 1. Boncea, 2. I. 
Barnea (C.S.Ș. Constțșictorul Tg.
Mureș) 2:28.90, 3. R. Doroftei
(C.S.M.S. Suceava) 2:33,00; fem.:
t. VIORICA MARIN (Ploiești) 
2:35,68 — rcc. sen., 2. B. Coadă

,.pol“ al 
fa

mal„lanterna'' întrecerii, și 
ales cui...

Clasamentul acestui 
pionat rămîne însă 
s-ar spune, oglinda fidelă 
ficienței 
cluburi 
tivitații 
trenorii 
cepînd cu cei de la prima e- 
chipă și terminînd cu cei de la 
grupele de copii. (L. D.).

cam- 
orice 

. .. a e-
pepinierelor celor 18 

divizionare A, a ac- 
desfășurate de an
cestor cluburi. în-

Diei dosarele Comisiei de disciplină
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PRIMELE CURSE 
INTERNAȚIONALE

• Continuind pregătirile în 
vederea preliminariilor C.M. de 
seniori, alergătorii de dirt-track 
Sorin Ghibu, Marius Șoaită și 
Daniel Stoica voa? întreprinde în
tre 11—22 aprilie un turneu de 
4 curse în diferite orașe din Bul
garia. Cei 3 piloți vor fi însoțiți 
de antrenorul Nieolae Rîureanu 
și mecanicul Vasile Coica. • 
Aflați în așteptarea preliminari
ilor C.M. de tineret, din luna 
mai, steliștii Mircea Agrișan, A- 
lexandru Toma și Aurelian Da
ne? vor susține primul test in
ternațional în Cehoslovacia, 
unde este programată în zilele 
de 22 și 23 aprilie etapa I a 
„Cupei Prietenia** la dirt-track. 
Tinerii noștri piloți vor fi con
duși de antrenorul Gheorghe 
Voiculescu. • Motocrosiștii Că
tălin Duță, Csaba Tompa (la 
125 cmc-tineret), Florian Pop și 
Paul Schmidt (la 250 cmc seni
ori) vor participa în perioada 
dintre 12—16 aprilie la „Marele 
Premiu al orașului Chișinău**. 
împreună cu cei 4 selecțioiia- 
bili, va întreprinde deplasarea 
și antrenorul lotului reprezen
tativ, Ștefan Chițu.

ORGANIZARE DEFECTUOASA
Organizatorii primelor con

cursuri de molocros ale anului

„NAȚIONALELE ■ DE ÎNOT IN BAZIN ACOPERIT
(Urmare din pa» I)

au pășit Cu... stîngul. „Cupa 
Primăverii”, care a deschis se
zonul competițional, a fost de
vansată cu o zi. desfășurindu-se 
pe traseul de la Cîmpina simbă- 
ta trecută, de la ora 10,30, cînd 
marea majoritate a spectatorilor 
erau angrenați in activitățile lor 
cotidiene. Mîine, ar II trebuit 
să înceapă pe traseul de la Sf. 
Gheorghe campionatele indivi
duale, ediția 1989, în organiza
rea asociației sportive Electro 
din localitate. Dar, pentru că 
sfîrșltul de sâptămînă este mar
cat aici de două meciuri divi
zionare de fobtal și alte compe
tiții, organizatorii primei etape 
a „individualelor” și-au declinat 
(cu cită ușurință!) angajamen
tele. In această situație, federa
ția de resort a fost nevoită să 
anuleze concursul respectiv, cu 
toate urmările de rigoare: lo
turile reprezentative de seniori 
și tineret au fost lipsite de un 
important test in vederea debu
tului in arena internațională; 
s-a dereglat programul secțiilor 
de performanță; au fost irosite 
demersurile administrative; s-a

2:36,00 — rec. jun.+ 14 ani, 3. 
Marina Miclea (Dinamo) 2:36,70; 
jun. : 1. Coadă, 2. Liana Coman 
(Sibiu) 2:38,50, 3. Ramona Tal- 
palariu (Suceava) 2:46,62. 1 500
m liber : 1. CATALIN HAZOTA 
(Baia Mare) 15:54,78, î. I. Bene 
(C. I. St. Roșu Brașov) 16:23.91,
3. A. pop (Baia Mare) 16:47,45 ; 
jun. : 1. Hazotă, 2. Bene, 3. S. 
Pinzaru (Suceava) 16:57,13.

4 X100 m mixt mase. : 1. DI
NAMO 3:57,70, 2. Steaua 3:58,91,
3. C.S.Ș. Petrolul Ploiești 4:02,80; 
jun. : 1. C.S.M.S. Baia Mare 
4:14,80 rec. jun. ...C.S.M.S. Su
ceava 4:28.48 rec. 14 ani ; fem.: 
1. DINAMO (Pătrășcoiu, Miclea, 
Carmen Georgescu, Claudia Ar- 
sene) 4:18,50 — rec. sen., 2. C.S.Ș. 
Reșița 4:27,14, 3. C.S.Ș. Brăila 
4:32,29 — rec. jun. ...C.S.M.S. 
Suceava 4:39.40 — rec. 14 ani. 

revocat programarea arbitrii >r 
etc. Daca lucrurile vor continua 
tot așa, atunci organizarea 
curselor de motocros, aflate la 
concurentă cu fotbalul, se va 
transforma în... dezorganizare.

UNDE AU DISPĂRUT DOI 
PILOȚI CONSACRAT! î

Fostul campion de dirt-track. 
Nieolae l'araveț, și cunoscutul 
motocrosist Traian Timpan, care 
concurau pentru Voința Sibiu 
și, respectiv. Steagul Roșu Bra
șov, nu au mai apărut de mul
tă vreme in arena competiționa- 
lâ, fără ca secțiile lor să pară 
îngrijorate de dispariția motoci- 
cliștilor menționați. Am aflat 
că, între timp, primul s-a trans
ferat cu serviciul și domiciliul 
la Brăila, iar celălalt la Moreni. 
Acum, cînd Nieolae Furaveț și 
Traian Timpan vor să-și reia 
activitatea competițională, ei 
sînt „obstrueționați” de cei care, 
vreme de mai bine de un an, 
nu s-au interesat cîtușl de puțin 
de soarta lor, refuzînd să dea 
dezlegare și pe linie sportivă. Și 
cînd stai șl te gîndești că nu
mărăm pe... degete alergătorii 
consacrațl. te întrebi : cui folo
sește faptul că doi valoroși pi
loți stau in continuare pe tușă?

Rubrică redactată de
Troian IOANIȚESCU

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 7 A- 
PRILIE ; extragerea I : 60 19 
31 71 43 63 65 18 21 ; extrage
rea a TI-a : 38 15 41 50 66 51 
88 33 26. Fond total de cîști- 
guri : 720.626 lei. din care
39.531 lei, report la categoria 1.

CISTIGURILE TRAGERII „LO
TO 2“ DIN 2 APRILIE; cat. 1:
1 variantă 100% a 28.747 lei si 4 
variante 25% a 7.187 lei; cat. 2:
2 variante 100% a 9.582 lei si 16 
variante 25% a 2.396 lei; cat. 3:

• Șicanat de Penoff (Sport 
Club Bacău), în momentele cînd 
se pregătea să execute o lovi
tură liberă, Trimbițaș (Sportul 
Studențesc) și-a scuipat adver
sarul, ceea ce i-a atras elimi
narea de pe teren și, derivînd 
din aceasta, suspendarea pe două 
etape. Trebuie să arătăm însă 
că, înainte de a fi judecat de 
Comisia de disciplină, Trîmbițaș 
a fost... judecat, imediat după 
meci, la cabine, de colegii lui 
de echipă, pe care, prin ges
tul său necugetat, îi lăsase în 
10 oameni. In aceste condiții, 
Sportul Studențesc a fost la un 
pas de a pierde meciul, băcă
uanii a j ugînd să conducă, a- 
proape de’ finalul partidei, cu 
1—0! O „re a înțeles ceva Trîm
bițaș din cele intîmplâte la me 
ciul cu S.C. Bacău, dar, mai 
ales, din cele ce s-ar fi putut 
întîmpla? Poate că vor înțelege 
ceva și alți jucători gata să-și 
facă singuri dreptate.
• Deși apăsați, fără doar și 

poate, de situația grea în care 
se afla echipa lor (la —8 în 
clasamentul adevărului!) jucăto
rii de la Avintul Reghin n-au 
dat semne de nervozitate, și-au 
apărat corect șansele, în meciul 
cu Politehnica Timișoara. Mai... 
nervoși au fost conducătorii lor, 
în special Gheorghe Ardelean, 
vicepreședintele secției de fot
bal, care, după terminarea me

SELECȚIE LA CENTRUL OLIMPIC CRAIOVA
CENTRUL OLIMPIC DE FOTBAL CRAIOVA organizează 

o selecție tn zilele de 13, 14 șl 15 aprilie a.c., de la ora 9, 
pe stadionul Tineretului din acest oraș, pentru jucătorii de 
fotbai răscuți intre 1 august 1974 și 31 iulie 1976.

Cei admiși vor fi școlarizați la Liceul industrial nr. 2 din 
Craiova, beneficiind gratuit de cazare și masă.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
n variante a 3.382 lei; cat. 4: 
120 variante a 479 lei; cat. 5: 
506 variante a 200 lei; cat. 6: 
2.636 variante a 100 lei. La cate
goria 1, cîștigul de 28.747 lei a 
revenit participantului Luță Dă- 
nuț din Craiova.
• După cum se știe, mîine, 

duminică 9 aprilie, va avea loc 
TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
PRONOEXPRES „BOXEXPRES”, 
astfel Că ASTĂZI. SIMBĂTĂ 8 
aprilie, este ULTIMA ZI pentru 
procurarea de bilete cu nume
rele favorite. Tragerea va avea 
loc în București, in sala clubu

ciului, a început să vocifereze, 
să ceară socoteală arbitrului, 
să-1 insulte. O asemenea atitu
dine din partea vicepreședinte
lui .unei secții de fotbal este 
mai mult decît surprinzătoare, 
de unde și suspendarea Iui pe 
trei luni, de către Comisia de 
disciplină a f.r.f.
• Și „oamenii de ordine" (de... 

ordine, e un fel de a vorbi!) au 
început să-i insulte pe arbitri, 
să-i amenințe. Așa a făcut, la 
meciul C.S.M. Caransebeș — E- 
nergia Auto Timișoara, unul 
dintre „oamenii de ordine", un 
anume ,.Diga" (nu-i știm nume
le complet). La același meci, ar
bitrului i-au fost tăiate cele 
două cauciucuri din față ale 
mașinii sale. El a fost despă
gubit pe loc pentru avariile a- 
duse mașinii, dar cei 1200 de 
lei cheltuiți astfel de ecaipa din 
Caransebeș puteau să ia altă 
destinație, în folosul activității 
fotbalistice. Asta, fără a mai 
vorbi și de avertismentul primit 
de C.S.M. Caransebeș.
• Badea (Carpați Mîrșa) l-a 

supărat „cu ceva" pe Traciu 
(Metalul Aiud). iar acesta a răs
puns urît,. nesportiv. I-a împă
cat Comisia de disciplină, sus- 
pendîndu-i pe amîndoi pe cîte 
două etape.

Jack BERARIU

lui din str. Doamnei nr. 2, în- 
cepînd de la ora 16,30. Aspecte 
radiodifuzate de la operațiunile 
de tragere vor II transmise Ia 
radio, pe programul I. în pauza 
transmisiilor de fotbal. Nume
rele extrase vor Ii transmise la 
radio, în reluare, pe același pro
gram, la ora 22 30 (împreuna cu 
rezultatele concursului PRONO
SPORT).
• Nu uitați Că TOT ASTĂZI, 

SÎMBĂTA, 8 apriiie, este ULTI
MA ZI și pentru depunerea bu
letinelor la concursul PRONO
SPORT al acestei săptă nlni.
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cu- 
ar- 
tu-

RII TRANSPORTURILOR,
CAILOR DE COMUNICAȚII 
Șl A REȚELELOR DE ENER
GIE ELECTRICA.

S-a subliniat că aceste mă
suri se înscriu în vastul pro
gram, cu caracter revoluționar, 
elaborat și fundamentat după 
Congresul al IX-Iea al P.C.R., 
din inițiativa și cu contri
buția determinantă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
care asigură înfăptuirea nea
bătută a politicii partidului de 
amplasare rațională a forțe
lor de producție pe întreg 
prinsul țării, de dezvoltare 
monioasă, echilibrată, a
turor zonelor și așezărilor ur
bane și rurale, pe baza prin
cipiilor moderne și de largă 
perspectivă ale sistematiză
rii teritoriului și localităților, 
ale autoconducerii, autoges- 
tiunii și autofinanțării, in 
scopul ridicării 
calității vieții și 
turor cetățenilor

Importantele 
ținute, in cei peste 21 de 
de la adoptarea Legii nr. 2 
1968 cu privire la organizarea 
administrativă a teritoriului 
țării. demonstrează cu pu
tere justețea măsurilor sta
bilite, care au condus la dez
voltarea economieo-socială și 
înflorirea continuă a tutu
ror județelor și localităților 
patriei, la creșterea bunăstării 
generale a întregului popor.

Pornind 
transformări 
au avut loc 
localităților 
dezvoltării pe mai departe, a 
României, ale construirii «noii 
orînduiri. 
hotărîrîle 
lare. adoptate in 
din luna ianuarie a.c.
tu! Politic Executiv a propus 
să fie aduse. în continuare, 
îmbunătățiri corespunzătoare 
Legii privind organizarea ad- 
mînistrativ-teritorială a tă
rii. care să reflecte noile rea
lități existente astăzi în pa
tria noastră.

Comitetul 
a analizat 
RAPORTUL 
larea și

autofinanțării, 
permanente a 
a muncii 
patriei, 
realizări

tu-

ob- 
ani 
din

de la profundele 
înnoitoare care 

în viața tuturor 
de la cerințele

precum și 
consiliilor

de la 
popu- 

sesiiinile 
Comite-

Politic Executiv 
și aprobat apoi 
PRIVIND ANU- 

REEȘALONAREA 
UNOR DATORII 
PERATIVEIOR 
DE PRODUCȚIE.

A fost relevat
ceste 
propunerile 
neral al 
rășul Nicolae Ceaușescu. 
prezintă un sprijin deosebit

ALE COO- 
AGRICOLE

faptul că a- 
■năsuri, avînd la 

secretarului 
partidului.

bază
ge- 

tova-
re-

acordat cooperativelor agri
cole de producție și asociațiilor 
economice intercooperatiste, 
oglindesc atenția și preocupa
rea partidului și statului 
nostru pentru dezvoltarea a- 
griculturii. pentru sprijini
rea eforturilor țărănimii coo
peratiste în vederea obținerii 
unor producții agricole, ve
getale și animaliere, tot mai 
mari. asigurîndu-se. pe a- 
ceastă cale, o bună aprovizio
nare a populației cu produse 
agroalimentare și satisface
rea tuturor cerințelor eco
nomiei naționale.

S-a propus anularea inte
grală a datoriilor provenite 
din credite de producție și 
pentru investiții, contractate 
pînă la sfîrșitul anului 1981, 
precum șî anularea totală sau 
parțială a unor datorii de a- 
ceeași natură contractate în 
perioada 1.1.1982 — 31.XII.1985. 
Se prevede ca anularea dato
riilor din perioada 1982 — 1985 
să se facă diferențiat,_ pentru 
unele cooperative agricole de 
producție în întregime, iar 
pentru altele parțial, între 29 
la sută și 50 Ia sută, în funcție 
de situația eeonomîco-financia- 
ră a unităților respective, iar 
la datoriile anulate să nu se 
mai urmărească plata do- 
bînzilor.

S-a stabilit, totodată, 
parte din 
contractate 
1985. să fie 
anul 1995.

în continuare, în cadrul șe
dinței Comitetului Politic Exe
cutiv a fost examinat un RA
PORT REFERITOR LA APLI
CAREA ÎN 1988 A LEGII PRI
VIND CONTROLUL PROVE
NIENȚEI UNOR BUNURI 
ALE PERSOANELOR 
CARE NU AU FOST DOBÎN- 
DITE IN MOD LICIT. !Din â1

ca o 
datoriile rămase, 
în perioada 1982— 

reeșalonată pînă în

2

MUNCHEN, 1 (Agerpres). — 
In turul al doilea ai probei de 
simplu femei din cadrul Cam
pionatelor Mondiale de tenis 
de masă de la Dortmund. Oti- 
lia Bădescu (România) a între
cut-o cu 3—0 (21—12, 22—20. 
21—13) pe Tamara Dorin g (Sri 
Lanka). Alte rezultate: Chen 
Jing (R.P. Chineză) — Elisa- 
beta Greoek (Polonia) 3—0; 
Maria Hrachova (Cehoslovacia) 
— Marianne Bliken (Norvegia) 
3—0; Gordar.a perkucin (Iu
goslavia) — Gerdie Keen (Ir
landa) 3—0; Valentina Popova

2

I

(U.R.S.S.) — Vera Koțtek 
(Austria) 3—0-; Kyoko Uchixa- 
ma ■ (Japonia) — Fatima Isano- 
vici (Iugoslavia) 3—1..

MOSCOVA, 7 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah 
„Memorialul Paul Keres" ce 
se va desfășura în cursul a- 
oestei luni la Tallin, va reuni 
12 jucători între care Lev Psa- 
his (U.R.S.S.), Mateos Borges 
(Cuba). Mihail Marin (Româ
nia), Milan Drașko (Iugosla
via), Hannes Stefansson (Is
landa).

TURNEUL INTERNAȚIONAL
(Urmare din pag. I)

OSLO. 7 (Agerpres). La Oslo» 
în ' cadrul Campionatului Mon
dial de hochei pe gheață (gru
pa B), selecționata Norvegiei 
a învins cu scorul de 8—2 
(2—1, 3—1, 3—0) echipa Aus
triei.

KIEV. 7 (Agerpres). Meciu
rile disputate în ziua a 3-a a 
Campionatului European de
hochei pe gheață pentru ju
niori de la Kiev s-au soldat cu 
următoarele rezultate : 
veția — România 9—2 ; 
Germania — Norvegia 
Cehoslovacia — Suedia
U.R.S.S. — Finlanda 4—2.

El- 
R. F. 
6-4 ; 

10—5 ;

CENTURA DE AUR“

REZULTATE TEHNICE
Semimuscă : N. Muncian (U.R.S.S.) b.p.

(R.P.D. Coreeană), P. Paraschiv b.p. Ku Yong 
reeană) ; cocoș : T. Skriabin (U.R.S.S.) b.p. Li Gyiong Nam 
(R.P.D. Coreeană), Ad. Mărcuț b.p. T. Vedat (Turcia) ; pană : 
M. Kazarian (U.R.S.S.) b.p. E. Fonseca (Cuba), M. Tudoriu 
b.p. A. Celkiz (Turcia) ; mijlocie mică : I. Akopkohian
(U.R.S.S.) b.p. M. David R. Obreja b.k.o.l Chang Gun II
(R.P.D. Coreeană) ; semigrea : V. Damian b.p. M. Ștefan, J. 
Quintana (Cuba) b.p. (?) S. Kabozev (U.R.S.S.) ; grea : I.
Vaulin (U.R.S.S.) b.p. T. Panait : muscă : N. Aliuță D.p. L.
Ielcean, I. Abraciakov (U.R.S.S.) b.p. Z. Lunca ; semiușoară : 
K. Tatar (Turcia) b.p. (?) M. Dumitrescu, D. Dumitrescu b.ab. 
3 A. Acea (Cuba) ; ușoară : G. Gogol b.p. H. Furnikov (Bul
garia), C. Tsiu (U.R.S.S.) b.k.o. 3 M. Demirkapu (Turcia) ; se- 
mimljlocie : Fr. Vaștag c. neprez. V. Citea, VI. Ereseenko 
(U.R.S.S.) b.p. Min Nam Hyon (R.P.D. Coreeană) ; mijlocie : 
A. Kurniavka (U.R.S.S.) c. neprez. L. ;Ramirez (Cuba). D. Ma
ricescu b.p. R. Pedroso (Cuba) ; supergrea : M. Paizs b.ab. 2 
S. Ardal (Turcia), Al. Mlrosnicenko (U.R.S.S.) b.ab. 3 G. Ha- 
rizanov (Bulgaria).

își ating ținta cu precizie, 
sportivul coreean fiind numă
rat chiar în primul rund. Pa- 
raschiv. cu resurse fizice ex
celente, menține ritmul infer
nal de luptă pină la ultimul 

„ primind, o dată cu deci
zia. aplauzele spectatorilor.

Prima semifinală a „cocoși
lor" a adus în ring pe Timofei 
Skriabin (U.R.S.S.), medaliat 
cu bronz la uitima ediție a 
J.O., și Li Cyong Nam (R.P.D. 
Coreeană). Sportivul coreean 
nu a ținut cont de cartea de 
vizită a' adversarului său și l-a 
...încercat pe Skriabin cu un 
tir continuu de lovituri. Dar 
sportivul sovietic și-a pus în 
valoare tehnica superioară și a 
obținut decizia. In cea de a 
doua semifinală a categoriei, 
Adrian Marcat a avut în față 
„vedeta" echipei Turciei, me-, 
daliatul Campionatelor Euro
pene, Tutuk Vedat. In acest 
meci însă, adevărata vedetă a 
fost sportivul român. El a im
primat luptei un ritm deosebit 
de rapid, căruia Vedat, mult 
mai lent în execuții nu i-a 
putut face față. Superioritatea 
lui Mărcuț a fost tot mai evi
dentă, pe măsură ce treceau 
minutele. Vedat făcind efor
turi vizibile pentru a termina 
lupta în picioare. Oaspetele 
și-a atins scopul, dar proble
ma cîștigătorului nu s-a pus 
nici un moment, acesta fiind, 
pentru toți judecătorii, Adrian 
Mărcuț.

După ce sovieticul Mihak 
Kazarian s-a calificat în finala 
„penelor" după o victorie în 
fața cubanezului Enrique Fon
seca, a urmat parada lui 
Marcelică Tudoriu. Partenerul 
său de întrecere, Alî Celkiz 
(Turcia) a încercat să „ciu
pească" puncte, speculînd e- 
ventualele greșeli făcute în a- 
tac de Tudoriu. Dar acesta a 
greșit foarte puțin, acumulînd 
destule puncte pentru a primi 
decizia, în ciuda eforturilor 
făcute de Celkiz în finalul 
meciului.

„Mijlociul mic" Rudei Obreja 
ne-a oferit o rapidă și spec-

Kim Dok Nam 
Sik (R.P.D. Co-

g gong.
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datele prezentate rezultă că, 
anul trecut, organele de stat, 
împreună cu organismele de
mocrației muncitorești revolu
ționare, au acționat mai intens 
pentru prevenirea cazurilor de 
încălcare a normelor legale, 
fapt reflectat în scăderea nu
mărului de infracțiuni în da
una avutului obștesc.

S-a cerut Comisiei centrale 
pentru îndrumarea si controlul 
aplicării Legii nr. 18 să anali
zeze situația din acest dome
niu si să ia operativ 
pentru tragerea la 
a tuturor celor ce 
novați de sustrageri 
societății-

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

măsuri 
răspundere 
se fac vi- 
din avutul

Executiv a 
pro-

3
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ECHIPELE NOASTRE ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL 
DROTT HALMSTAD - STEAUA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -

'Urmare din pag. 1)

serioase probleme, dar. cu 
toate acestea. Steaua este ca
pabilă de un rezultat la 
Halmstad care să-i faciliteze 
și după meciul retur accesul 
în finala competiției interdu- 
buri europene numărul t. 
Stingă. Dumitru, Mirică, Vasl- 
le. Ștot. Berbece și Cicu, un 
„7“ omogen, cu multă expe
riență. pot depăși orice forma
ție, condiția fiind angajarea 
deplină, mai ales în faza de a-

părare. Recunoscută fiind 
forța de atac a handbaliștilor 
bucureșteni. nutrim speranța 
că Steaua va găsi resursele 
tehnico-tactice și morale 
necesare.

Drott Halmstad este o mai 
veche cunoștință a iubito
rilor handbalului din țara 
noastră, ea fiind partenera de 
întrecere a băimărenilor anul
trecut în „Cupa I.H.F." (29—19 
șj 18—28 la Baia Mare), 
în formația pregătită de 
Bengt Schjerven și Ants 
Părna activează handbaliști

recunoscuți, ca Jorgen Abra- 
hamsson, Goran Bengtsson 
sau Magnus Andersson. in
ternaționali suedezi. De men
ționat că în etapa „sferturi
lor", campionii suedezi au 
depășit puternica echipă F. C. 
Barcelona.

Așadar, duminică, înee- 
pînd de la ora 16 (locală), la 
Halmstad se anunță o partidă 
echilibrată, care va fi con
dusă de arbitrii vest-germani 
Jurgen Thomas și Hans Tho
mas. Observator I.H.F. : Erik 
Larsen (Danemarca).

DINAMO BUCUREȘTI
'Urmare din pag I)

zentanta unui handbal in
plină ascensiune.

După frumoasa calificare 
obținută în urma dublei manșe 
cu S. C. Empor Rostock spor
tivii pregătiți de Ghită Licu 
și Valentin Samungl au ur
mat un program intens de an
trenamente și jocuri de cam
pionat pentru intrarea în at
mosfera de mare încărcătură 
a partidei. Să ne amintim 
că. în cea mai mare parte, 
fiecare treaptă spre vîrful 
ierarhiei handbalistii dina- 
moviști au clădit-o în fața 
entuziastului public buzoian 
pe care, și azi. speră să-l aibă

-U.S. CRETEIL- - - - - -
alături eu aceeași căldură. 
Vrem să credem că și de astă 
dată. Cornel Durău și coe
chipierii săi vor găsi acele re
surse care să-i conducă 
spre obținerea unei victo
rii la o cit mai mare diferen
ță de goluri, ei avînd ca a- 
tuuri un joj de apărare exact 
și o irezistibilă forță de pene
trație în atac. în ciuda fantu- 
lui că va lipsi Mircea Bedivan 
(bolnav), unul dintre nrincipa- 
lii coautori ai calificărilor, 
sau că Tudor Roșea si Ale
xandru Huligan vor tre
bui să surmonteze handicanul 
unor recente accidentări di- 
namoviștii au capacitatea 
unei mobilizări exemolare.

Formația franceză, care în

sferturi a trecut de puternica 
echipă iugoslavă Cervenka, 
dispune de cîțiva jucători de 
valoare, cum ar fi compo- 
nenții echipei naționale
Frederic Perez, portar. Pas
cal Mahe. cheia sistemului 
defensiv, Denis Tristant. ca 
și iugoslavul Mile Isakovici. 
Antrenorul Jean Claude Ta- 
pie mizează, de asemenea, 
și pe forța de infiltrare pe se
micerc a interilor Houlet șl 
Huet dar și pe o apărare ex- 
cețentă.

Partida va incerte Ia ora 17 
si va fi condusă de arbitrii 
Wolfgang Prîzkow și Hans 
Jurgen Einchhorn (R. D. Ger
mană). Observator I.H.F. : 
Jan Vorreth (Cehoslovacia).

taculoasă victorie prin k.o„ în 
primul rund. în iniîlnirea cu 
Chang Gun II (R.P.D Core- 
ană), după ce a piasat două 
crosșee fulgerătoare in bărbia 
sportivului coreean. Pugilistul 
nostru îl va intilni în finală 
pe campionul european Israel 
Akopkohian 'U.R.S.S.), învin
gător clar în fața lui Mircea 
David.

Categoria semiușoară s-a si
tuat în prim-planul meciurilor 
din gala de seară. Frații Ma
rian și Daniel Dumitrescu au 

. luptat cu ardoare pentru a 
promova în finale. Primul. Ma
rian, l-a întrecut detașat și 
neașteptat de ușor pe Kibar 
Tatar (Turcia). Cu atît mai 
mare a fost surpriza spectato
rilor la anunțarea deciziei, căci 
juriul l-a „văzut" învingător 
pe Tatar ! ? Pentru a se răz
buna, parcă, pentru această 
nedreptate făcută fratelui său, 
Daniel Dumitrescu a boxat cu 

_ o ambiție deosebită în meciul 
cu Antonio Acea (Cuba). A 
fost o partidă electrizantă, în 
care Daniel a dat, cu adevărat,

măsura posibilităților sale. 
Deși Acea a fost numărat in 
rundul secund și apoi în ulti
ma repriză, Dumitrescu, dez
lănțuit, a continuat să atace, 
deși avea victoria asigurată. Și, 
pentru prima dată în istoria 
„Centurii de aur", s-a văzut 
zburînd din colțul boxerilor 
cubanezi un... prosop, care ce
rea abandonul lui Acea...

Un alt punct de atracție al 
semifinalelor l-a constituit me
ciul de la „mijlocie", dintre 
Doru Maricescu și cubanezul 
Ruben Pedroso. Fostul nostru 
campion a boxat ca în zilele 
sale bune, reușind să-și expe
dieze de două ori adversarul 
la podea. încă din primul rund. 
Directele sale de întîmpinare 
și „un-doi“-urile l-au zdrunci
nat pe cubanez, numărat din 
nou și în repriza a doua. Cu 
un asemenea avantaj, 
antrenorului Ion 
.CFR Timișoara) nu a 
tut scăpa victoria. în 
forturilor depuse de 
în ultimele două minute

elevul 
Marconi 
mai pu- 
ciuda e- 
adversar

Fotbal meridiane
ELOGII LA ADRESA STELEI

Agențiile de presă, ziarele de 
sport de pretutindeni continuă 
să comenteze evoluția excelentă 
a campioanei noastre în partida 
cu Galatasaray, câștigată de 
Steaua cu 4—0. iată un fragment 
dintr-o relatare a ziarului turc 
„Cumhuryet": „Steaua a învins 
pe merit, iar Galatasaray n-are 
de ce să se rușineze de o în- 
frîngere suferită în fața unei 
echipe care se numără,* în pre

zent, printre cele mai bune din 
Europa". și mai departe: „Con
form aștepătrilor, fotbaliștii de 
Ia Steaua au demonstrat o teh
nică înaltă, un joc în viteză și 
bine ordonat la centrul terenu
lui. Deși Galatasaray a încercat 
să joace ofensiv, n-a reușit da
torită presingului extraordinar 
practicat, cu succes, de jucăto
rii români".DE LA O ȘTIRE LA ALTA

• Situația la zi în fruntea 
clasamentului englez, după dis
putarea restanțelor Nottingham 
— Norwich 2—0 și Sheffield — 
Wimbledon 1—1: 1. Arsenal 60 p, 
2. Liverpool 57 p, 3. Norwich 
56 p. Cum Liverpool are un 
meci mai puțin jucat (30 față 
de 31) și cum în Anglia se a- 
cordă 3 puncte pentru victorie, 
ascensiunea echipei lui Bames 
și Rush rămîne „șlagărul" aces
tei primăveri. Cu 5 etape în ur
mă, Liverpool era abia a șa
sea... • Contractul olandezului 
Beenhaaker cu Real Madrid ex
piră în vară. După recentul 1—1 
cu A.C. Milan, se pare că el a 
pierdut ultima șansă de a-și 
prelungi „mandatul", ceea ce 
nu-1 împiedică însă să spere. 
„Am făcut noi 1—1 Ia Eindho
ven, a zis, de ce n-am face și 
la Milano?!". Posibil, firește, 
dar greu. • Mari surprize în 
campionatul . unional: Dinamo 
Kiev — Pamir Dușanbe 0—0 șl 
Dnepr — Jalghiris Vilnius 1—2! 
Deși n-a izbutit, acasă, să trea
că de ultima clasată, formația 
lui Lobanovski se menține, cu 
8 puncte, lideră a clasamentu
lui, devansînd însă* numai la 
golaveraj pe Spartak Moscova. 
® Cum A.C. Milan in C 1, 
Sampdoria (1—2 la Malines) în 
C 2 și Napoli (2—0 cu Bayern) 
în C 3 au șanse considerabile să 
se califilce, se poate spu

ne că ne găsim înaintea unei 
premiere: echipe italiene în 
toate finalele cupelor continen
tale interduburi! • Dacă Mo
naco și Bordeaux sînt în „pasă 
neagră". în schimb Olympique 
Marsilia trage nădejde să rede
vină campioană a Franței. După 
1—0 cu Nantes (restanță), Papin, 
Fdrster et comp, au preluat șe
fia, cu 62 p. „Tatonează" Paris 
St. Germain 61 p și Auxerre 57 p. 
• „Amical" la Bydgoszcz, Polo
nia A — Polonia tineret 1—lî 
Viitorilor adversari, de miercuri, 
ai „tricolorilor" nu prea le mer
ge jocul, de unde și supoziția, 
învecinată cu certitudinea, că 
selecționerul Lazarek va apela, 
pentru meciul cu România, și la 
Jan Furtok. actualmente la 
Hamburg S.V. • După Jan Rush, 
un alt fotbalist insular revine 
în... Anglia. Este vorba despre 
Gary Lineker, care a și optat 
pentru Manchester United, înțe- 
legîndu-se cu F. C. Barcelona să 
„divorțeze" amiabil... • Portarul 
lui Juventus, internaționalul Tac- 
coni, despre șansa lui Nanoli de 
a cîștiga Cupa U.E.F.A.: „Regret, 
dar n-are nici o șansă..."?! 
Oare? «a învingînd pe Samndo- 
ria, e drept doar cu 2—1, Mali
nes se apropie de un record de 
invidiat: 16 meciuri în cupele 
europene fără înfrîngere !

Ovidiu IOANIȚOAÎA
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