
LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
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In ziua de 15 aprilie au în
ceput lucrările celei de-a treia 
sesiuni din cadrul celei de-a 
șaptea legislaturi a Marii Adu
nări Naționale a Republicii So
cialiste România.

intimpinați cu aplauzele pu
ternice ale deputatilor și invi- 
taților, în 
tovarășul 
tovarășul 
tovarășa 
tovarășii

lojile oficiale iau loc 
Nicolae

Manea
Elena
Cornel

Ceaușescu,
Mănescu, 

Ceaușeseu, 
Burtică, 

Gheorghe Cioară, Lina Ciobanii, 
Janos Tazekas, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec.

In sală se aflau membrii 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii erau 
prezenți numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.CR., mi
niștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii, ai vieții științifice, 
culturale și artistice.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București, precum și cores
pondenți ai presei străine.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria tovarășului Emil_ Bodna- 
raș, vicepreședinte al 
lui de Stat, care s-a 
viață în perioada ce a 
la ultima sesiune.

în continuare, Marca Adunare 
Națională a adoptat ordinea de 
zi a sesiunii :

1. Validarea alegerii deputa
tului Iancu Drăgan ;

2. Depunerea jurămintului de 
credință și devotament față de 
Republica Socialistă România 
de către unii deputați ;

2. Proiectul de lege pentru 
adoptarea Programului național 
de perspectivă pentru amena
jarea bazinelor hidrografice din 
Republica Socialistă România ;

Consiliu- 
stins din 
trecut do

4. Proiectul de lege pentru 
adoptarea Programului național 
pentru conservarea și dezvolta
rea fondului forestier în peri
oada 1976—2010 ;

5. Proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea Le
gii nr. 5/1975 privind Congresul 
dcputaților consiliilor populare 
județene și al președinților 
consiliilor populare, Conferința 
pe țară a președinților consili
ilor populare, precum și confe
rințele județene ale deputaților 
consiliilor populare ;

6. Proiectul de lege pentru 
adoptarea planului cincinal de 
dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România 
pe perioada 1976—1980.

La primul punct de pe ordi
nea de zi, deputatul Mihai 
Telescu, președintele Comisiei 
de validare, a prezentat rapor
tul acestei comisii. Marea Adu
nare Națională a validat, în 
unanimitate, alegerea ca depu
tat a tovarășului Iancu Drăgan, 
in circumscripția electorală nr. 
24 Nicolae Bălcescu, municipiul 
București.

A avut loc apoi depunerea 
jurămintului de credință și de
votament față de Republica 
Socialistă România de către 
deputății Zaharia Cărbunaru și 
Iancu Drăgan.

După discuția pe articole a | 
proiectului de lege și pe capi
tole a programului, 
Adunare Națională a 
în unanimitate, I 
adoptarea Programului 
de perspectivă pentru 
jarea bazinelor hidrografice din 
Republica Socialistă România, 

înaltul for legislativ a exa
minat, după aceea, proiectul 
de lege pe articole și programul 
pe capitole, votind apoi, în u- 
nanimitate, Legea . pentru adop
tarea Programului Național 
pentru conservarea și dezvolta
rea fondului forestier în pe
rioada 1976—2010.

Lucrările actualei sesiuni vor 
fi reluate, în plen, vineri 16 
aprilie.
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PLENARA CONSILIULUI
AL FRONTULUI UNITĂȚII

7

Joi. 
nara 
Frontului Unității Socialiste.

Lucrările plenarei au fost 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului 
președintele 
Socialiste.

Consiliul Național al 
Iui Unității Socialiste a 
nat :

— Raportul cu privire la 
activitatea cultural-educalivă 
și științifică de masă ;

— Raportul cu privire Ia 
organizarea și desfășurarea 
activității de control obștesc;

— Raportul asupra activi
tății de relații externe a 
Consiliului Național în anul 
1975, constituirea Fondului 
de solidaritate internaționa
lă al Frontului Unității So
cialiste, precum și planul 
activității internaționale a 
F.U.S. pe 1976.

La dezbaterea problemelor în
scrise pe ordiuea de zi au par
ticipat tovarășii Virgil Teodo- 
rescu, președintele Uniunii Scri
itorilor, Radu Enache, secretar 
al Comitetului Central al U.T.C., 
Petho Ilona, președinta Comite
tului județean al femeilor — 
Harghita, Martin Vasile, pre
ședintele Consiliului municipal 
Călărași al F.U.S., Carol Golner, 
profesor, Sibiu, Paul Nagy, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Agurița Alcxandrescu, 
secretar al Consiliului munici
pal Bacău al F.U.S., Gheorghe 
Bratosin, maistru la întreprin
derea „Progresul" — Brăila, Ni
colae Albu, președintele Uniunii 
județene Vîlcea a cooperației 
ne consum, Viorica Boneea, 
președinte al Consiliului muni
cipal Cluj-Napoca al sindicate
lor, Ernest Breitenștcin, redac
tor șef adjunct al ziarului 
„Neuer Weg“, Elena Olteanu, 
președinta Comitetului județean 
al femeilor — Botoșani, Mihai 
Burcă, președintele Consiliului 
Național al Societății de Cruce 
Roșie, Szilagyi Dezideriu, re
dactor șef al ziarului „Elore“, 
Stclian Ionescu, membru al Bi
roului executiv al UNCAP, Ma
ria Costache, membră a Birou
lui Consiliului Național al Fe
meilor.

in încheierea dezbaterilor a 
luat cuvântul tovarășul Nicolae

15 aprilie, a avut loc ple- 
Consiliului National al

Comunist 
Frontului

Român, 
Unității

Frontu- 
exami-

I
lă a aprobat, - 
Legea pentru I 
mului național |

Marea

amena-

I

NAȚIONAL
SOCIALISTE

Ceausescu, 
Partidului 
președintele Frontului 
Socialiste.

Cuvintarea se va da 
lății.

Plenara Consiliului 
al Frontului Unității Socialiste, 
apreciind rezultatele pozitive 
obținute pînă în prezent în ac
tivitatea cultural-educalivă de 
masă și in răspindirea cunoș
tințelor științifice, a scos, tot
odată, Ia iveală o serie de nea
junsuri care se mai manifestă 
in acest domeniu, stabilind mă
suri menite 
bunălățirea 
desfășurate 
componente 
punzător 
din Programul Partidului Co
munist Român, din hotăririle 
Congresului al XI-lea.

Plenara a stabilit să se in
tensifice munca de coordonare 
a activității cultural-educative 
de masă și de răspindire a cu
noștințelor științifice de către 
consiliile Frontului Unității So
cialiste, în vederea lărgirii ori
zontului ideologic, politic și cul
tural al celor ce muncesc și 
creșterii capacității lor de a 
înțelege și interpreta in mod 
just, de pe pozițiile concepției 
materialist-dialcctice, fenome
nele din natură și societate, de 
a aplica politica internă și 
externă a partidului nostru de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind importanța deosebită 
pentru 
noastre a hotărârii Comitetului 
Politic 
P.C.R. de a se ține 
acestui an Congresul 
politice și al culturii 
a propus Consiliului 
al Frontului Unității 
să-și asume răspunderea de a 
convoca, organiza și asigura 
buna desfășurare a acestui con
gres.

Propunerea a fost însușită și 
adoptată în unanimitate de 
Plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

secretar general al 
Comunist Român, 

Unității

publici-

National

să conducă la îm- 
acestei activități 
de organizațiile 

ale F.U.S., cores- 
sarcinilor ce decurg

dezvoltarea societății

Executiv al C.C. al 
in cursul 
educației 
socialiste,
Național 

Socialiste

(Continuare in pag. a 4-a)
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Netedu, portarul echipei Steaua, a fost din nou unul din eroii 
meciului. Iată-l intervenind in fața lui Justinian (Steaua) și Pană 
(Dinamo). Foto ; Ion MIHAICA

SITUAȚIE NESCHIMBATĂ

La Poznan

AST AZI ÎNCEPE
CEA DE-A 28-a
EDIflE A CM

DE SCRIMĂ
PENTRU TINERET

ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI
STEAUA DINAMO 3-3

tin public entuziast si numeros 
(peste 5 000 !) a ținut să onoreze 
cu prezenta sa întilnirea de vîrf 
a campionatului de hochei. Divi
zia A, în care s-au aflat față-n 
față Steaua, campioana ..en titre", 
si Dinamo București, lidera ac
tuală a clasamentului. La capătul 
unui ioc de mare tensiune si de 
o rară frumusețe, cu acțiuni ra
pide sl dinamice, scorul a fost 
egal : 3—3 (t—1. 1—0, 1—2). In
această situație, raportul de forțe 
din fruntea clasamentului a rămas 
același, dinamoviștii păstrînd un 
avans de 4 puncte.

încă de la primele schimburi 
<fe pucuri s-a putut vedea că am
bele echipe forțează victoria, ceea 
ce a imprimat disputei o alură 
vie. antrenantă. Inițiativa a avut-o 
la început Steaua, care la 
unei lungi presiuni, a 
scorul (Herghelegiu, min. 
namovistii egalind.
(Florescu, 
secundă, poate cea 
parte a meciului, 
ratări . incredibile, 
ocazii ale ambelor 
irosite (nota 10 celor doi portari : 
Netedu — Steaua si Dumitras — 
Dinamo). O singură dată, Hălăucă 
a punctat pentru Steaua (min. 23) 
printr-un sut fantastic. Ultima 
parte a fost sî cea mai aprig dis
putată. Dinamoviștii au egalat 
(Axinte, min. 41) si au luat prima 
oară conducerea (Dumitru, min.

45), lăsînd impresia că vor cîșliga. 
Dar cîteva eliminări succesive în 
tabăra lor si un veritabil forcing 
al stelistilor le-a adus acestora 
din urmă golul egalării (Cazacu, 
min. 50). In rezumat : un meci 
îndirjit, cu ritm, cu multe faze de 
poartă, dar din păcate și cu cîte
va explozii de nerd regretabile. 
Au condus : Fl. Gubernu si M. 
Presneanu.

In deschidere, la capătul unui 
ioc animat, S.C. Miercurea Ciuc 
a învins la limită pe Dunărea 
Galați : 6—4 (2—2. 3—1. 1—1).
prin punctele înscrise de Texe (2), 
Szentes, Solyom, Bașa, Barthales, 
respectiv de Curelaru (2), Olenici, 
Moroșan. Arbitri : Gh. Mureșan șî 
C. Zgîncă.

s.c.

capătul 
deschis 
13), di- 

’rapid 
repriza

Călin ANTONESCU

. . însă,
min. 16). In ..

mal frumoasă 
am asistat la 

numeroasele 
formații fiind

Programul de azi. ORA 16 : 
Steaua — Dunărea Galați, ORA 
18,30 : Dinamo — S. C. Miercurea 
Ciuc.

★
Rezultate din seria a Il-a a 

Diviziei A, care se desfășoară la 
Miercurea Ciuc : Sportul studen
țesc A.S.E. București — Tracto
rul Brașov 10—5 (1—2. 5—1. 4—2), 
Agronomia Cluj-Napoca — Tirna- 
va Odorhet 6—7 (1—3. 3—1. 2—3). 
Liceul nr. 1 M. Ciuc — Unirea 
Sf. Gheorghe 8—5 (1—2, 2—1.
5—2).

POZNAN, 15
Acest mare oraș 
iește începînd de mîine 
azi) și pînă la 19 aprilie cea 
de-a 28-a ediție a Campionate
lor mondiale de scrimă pentru 
tineret. Tradiționala confruntare 
a viitorilor performeri a con
stituit dintotdeauna un prilej 
fericit de afirmare pentru re
prezentanții școlii românești de 
scrimă. Pentru a nu ne înde
părta prea mult în timp vom 
aminti doar succesele obținute 
de tinerii scrimeri români la 
ultimele două ediții ale „mon
dialelor" de tineret, de la Is
tanbul — 1974 și Ciudad de 
Mexico — 1975, cînd floretistul 
Petru Kuki (la ambele ediții) 
și sabrerul Ion Pop (la cea din 
1974) și-au încununat partici
parea cu titlurile de campioni 
mondiali.

Și dacă Marcela Moldovan, 
recent pe podiumul unei presti
gioase confruntări a senioarelor 
la Budapesta, și Mihai Frunză, 
medaliat cu echipa României 
la ultima ediție a C.M. de se
niori, se prezintă cu șanse reale 
aci, la Poznan, spadasinul Er
vin Kerekeș și sabrerul Ion 
Pantelimonescu vor să demon
streze că pot intra și ei în a- 
tenția selecționerilor echipelor 
reprezentative.

La această tradițională com
petiție și-au anunțat participa
rea tineri sportivi și sportive 
din 34 de țări. România parti
cipă cu următorul lot de scri
meri : Marcela Moldovan, Mar
ta Griga, Adriana Băcioi (flo
retă fete), Eugen Roșu, 
Roca, Ernest Mătușan 
băieți). Ervin Kerekeș, 
Bălănescu, Mihai Popa 
și Ion Pantelimonescu, 
Frunză, Emilian Nuță

Floretistele sînt cele 
vor deschide mîine (n.r. azi) 
actuala ediție a campionatelor 
mondiale pentru tineret, sîmbă
tă evoluînd pe planșe floretiștii, ' 
iar duminică desfășurîndu-se 
proba de spadă. Sabrerii vor 
încheia concursul, luni, seara.

Tiberiu STAMA

(prin telefon), 
polonez găzdu- 

(n.r.

Sorin 
(floretă 
Teodor 
(spadă)

Mihai 
(sabie), 

care

In Campionatele internaționale de gimnastică

I AZI, PRIMELE STARTURI
I în program—exercițiile impuse

I
I

I

Azi, de la orele 17, primele 
starturi în Campionatele inter
naționale de gimnastică ale 
României, întrecere care — 
după cum am mai anunțat — 
reunește sportivi de valoare din 
opt țări : Belgia, Bulgaria, Ca
nada, R.F. Germania, Polonia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică și 
România. Conform programu- _ 
lui tradițional al concursurilor J 
de gimnastică, prima zi este re
zervată prezentării de către 
concurenți a exercițiilor impu
se. cele cu care o parte dintre 
participanții la competiția 
la Bacău vor concura și 
apropiatele Jocuri Olimpice 
la Montreal.

Organizatorii băcăuani 
pregătit pînă la detalii această 
mare întrecere, astfel că putem 
de pe acum să afirmăm că 
gimnastele și gimnaștii vor be
neficia de toate condițiile pen
tru a putea evolua la nivelul 
maxim al posibilităților lor 
competiționale.

De joi la prînz, toți partici
panții se află în orașul Bacău, 
iar cei care au sosit mai din 
vreme au avut timp și pentru

cîteva antrenamen
te de 
cu sala 
găzdui 
Cererea 
este în

acomodare 
care va 

concursul, 
de bilete 

continuă

de 
la 
de

au

Evoluția An- 
căi Grigoraș 
la paralele 
oferă întot
deauna mo
mente de 
incintare

g

I

ÎA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\;

numeroși 
băcăuanii 

doresc să-i 
la lucru în 

nemijlocit pe 
‘dintre cei

creștere, 
fiind 
care 
vadă 
mod 
unii 
mai buni gimnaști 
din țara noastră și 
ale lumii. La numele deja a- 
nunțate în ziarul de ieri, am 
dori să menționăm că din dele
gația Canadei face parte și 
Bruce Medd, component al e- 
chipei olimpice a Canadei, pre
cum și una dintre cele mai tă-

KathleengimnasteȘi _
din alte țări

lcntate gimnaste, 
Murphy.

Pentru sîmbătă 
„internaționalelor" . 
xercițiile liber alese : de la ora 
15,30 — băieții, de la ora 18,30 
— fetele. Duminică dimineață, 
de la ora 10,30 vor avea loc fi
nalele pe aparate.

programul 
prevede e-
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Șl A ZILEI Tcoiilo Stevenson
PE TERENURILE DE SPORT 

DIN DOUĂ COMUNE 
ARGEȘENE...

în aceste zile — în care de 
pretutindeni ne sosesc vești 
privind organizarea a numeroa
se acțiuni în intîmpinarea ani
versării partidului și a zilei de 
1 Mai —, am fost oaspeții ti
nerilor sportivi din comunele 
Corbi și Oarja din județul Ar
geș.

Așa cum, de altfel, ne aștep
tam, pe agenda de lucru a aso
ciațiilor sportive respective — 
„Unirea" și „Oarja", conduse de 
profesorii de educație fizică 
Gh. Catană și Lucian Ene, doi 
animatori ai sportului — erau 
înscrise diferite acțiuni în cin
stea celor două mari eveni
mente politice.

La Corbi, de pildă, s-au or
ganizat- în ultimeleganizat în ultimele săptamîni, 
întreceri la atletism și fotbal, 
in continuare fiind prevăzute 
competiții și la alte discipline 
iubite în comună : handbal, vo
lei, tenis de masă, șah, trîntă. 
Demnă de menționat, prezența 
fetelor pe terenurile de sport. 
Deși aici există o complexă 
bază sportivă (cu terenuri de 
fotbal, volei, handbal, o pistă 
«le atletism de 80 m, groapă 
de sărituri, sector de aruncări), 
în momentul vizitei noastre am 
văzut mulți tineri și adulți din 
comună lucrînd cu însuflețire 
la amenajarea a încă două te
renuri : de volei și minibaschet.

Da Oarja se joacă tenis dc 
masă, șah, fotbal, se practică 
luptele, se aleargă la crosuri, 
dar dragostea cea marc parc să 
rămînă handbalul. Echipa co
munei activează dc patru ani 
în campionatul județean (ocu- 
pînd locuri fruntașe), aici exis- 
tind două formații de juniori, 
un campionat pe' clase în școa
lă. Săptămîna trecută s-a orga
nizat un turneu de handbal la 
care au participat cinci echipe 
(trei din orașul Pitești și alte 

( două care se numeau Oarja I 
gi Oarja II). Duminică s-a or
ganizat și un cros care s-a 
bucurat de mare succes, dova
dă fiind faptul că au luat parte 
la el 400 din oei 500 de elevi ai 
(școlii generale din comună. 
Trebuie să mai arătăm că și in 
această comună există dragoste 
față de sport a fetelor pentru 
care asociația organizează me
reu diferite competiții.

O concluzie îmbucurătoare : 
în ambele comune există, per
manent, o vie activitate sporti
vă. Cei doi președinți de aso
ciație — aflați la 60 km unul 
de celălalt — ne-au făcut o in
vitație asemănătoare : „Veniți 
Ia noi oricind, fără să nc anun
țați. Vă asigurăm că veți găsi

ȘCOALA SPORTIVĂ P. NEAMȚ (m) Șl ȘCOALA SPORTIVA SIBIU (f)
CAMPIOANE ALE VOLEIULUI LA JUNIORI Șl ȘCOLARI

poca 3—0, Șc. sp. P. Neamț — Șc. 
sp. Farul Constanta 3—2, Șc. sp. 
Galati — Șc. sp. „Delfinul" Con
stanța 3—2, Lie. „N. Bălcescu" 
Cluj-Napoca — Sc. sp. Deva 3—1. 
Iată clasamentul final ; 1. Șc. sp. 
Sibiu, 2. Șc. sp. Cluj-Napoca. ~ 
Sc. sp. P. Neamț, 4.
5. Șc. sp. Galați, 6. 
finul", 7. Lie. „N. 
Șc. sp. Deva.

Iată lotul echipei 
Simona Dumitrescu, 
colae, Angela Șirban, 
Popa, Maria Cioloca, Stela Ama- 
riei, Narcisa Ion, Ileana Giurgiu, 
Gina Gherman, Mirela Lăzăroaie, 
Sanda Mares, Ileana Sandor.

Distincții : Simona Dumitrescu 
(Sibiu) — cea mai completă ju
cătoare : Luminița Nicolae (Si
biu), Lia Catarig (Cluj-Napoca) 
— cele mai bune trăgătoare ; 
Mioara Bistriceanu (P. Neamț), 
Crina Georgescu (Galati) — cele 
mai bune ridicătoare. 
Hie IONESCU — coresp. jud.
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La Rm. Vîlcea și Sibiu au luat 
sfîrșit întrecerile turneului final 
al campionatelor diviziei de ju
niori si școlari. Iată amănunte :

(3-1).

înregistrat
Șc. sp. P.

MASCULIN
RM. VlLCEA, 15 (prin telefon). 

Găzduită de sala Liceului „Vasile 
Roaită" din localitate, competiția 
a suscitat interesul unui numeros 

~ public, care a tinut să vadă ju- 
cînd cele mai bune echipe mascu- 
fline ale eșalonului de juniori. 
-Partidele au fost în generai de 
un bun nivel, dintre acestea re- 
mareîndu-se meciurile LES Rm. 
Vîlcea — Șc. sp. P. Neamț (3—1), 
Sc. sp. P. Neamț — Șc. sp. 2 
București (3—0), Șc. sp. P. Neamț 

.— Progresul București .
In partidele care au stabilit ie

rarhia definitivă s-au 
următoarele rezultate : .
Neamț — Șc. sp. 2 București 3—0, 
LES Rm. Vîlcea — Liceul „N. Băl
cescu" Cluj-Napoca 3—0, Progresul 
București — Șc. sp. Timișoara 
3—1, Șc. sp. Rm. Sărat — Sc. sp. 
Baia Mare 3—1. In urma acestor 
rezultate, titlul de campioană re
publicană a juniorilor si școla
rilor a revenit formației Școlii 
sportive P. Neamț (antrenor Ni- 
colac Teodorescu), urmată de Șc. 
sp. 2 București, LES Rm. Vîlcea, 
Lie. „N. Bălcescu" Cluj-Napoca, 
Progresul, Șc. sp. Timișoara, Șc. 
sp. Rm. Sărat și Șc. sp. B. Mare.

Lotul echipei campioane este 
format din : Ion Căinescu, Gheor-

Azi și mîine. Ia Iași, în cadrul „Cupei tinerelului"
FINALE LA GIMNASTICA RITMICA-MODERNA
Cea de a treia ediție, de iar

nă, a competiției de masă cu 
caracter republican „Cupa tine
retului" se apropie de sfîrșit. 
Timp de două zile, astăzi și 
mîine, în municipiul Iași se 
desfășoară ultimul concurs din 
cadrul acestei ediții : finala
întrecerilor de gimnastică rit- 
mică-modemă pentru eleve de 
14—19 ani, la care vor ^evolua

DE 1 MAI
urca in ring!

antrenorilor

rn

LA MOTOCROS

Paul IOVAN

LA LOCUL DE MUNCA i

LOTUL DE LUPTE LIBERE AL ROMÂNIEI

LA C. EA PLECAT

secției de la I.R.A. Tg. 
asigurată de inimosul În

SĂRITORII SENIORI IȘI DISPUTĂ 
TITLURILE DE CAMPIONI

continentală. Luptătorii ro- 
sînt însoțiți de antrenorii 

Gheorghe Șuteu.

campioane :
Luminița Ni-

Mioara

CENTURA DE AUR" 0 COMPETIȚIE DE MARE REZONANȚA

... 3.
Șc. sp. Farul, 
Șc. sp. „Del- 
Bălcescu", 8.

UN REUȘIT EXPERIMENT

ÎNCEPE „CUPA F.R.M."

1

Toplița,

Bursuc,

Vîlcea)

coresp.

în sala

pe

în- ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU „CUPA DAV1S
cursul zilei de ieri, a fost

pe 
din
de

REȘTI A CIȘTIGAT 
IA LUBLIN, Io care ou 
echipe masculine din 
Polonia și România.

• ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA 
un festival al 

La ampla

terenurile
Ne-am convins de a- 

Corbi, 
unde

I. po- 
a fost 
jucător. 
Neamț)

CAIAC - „CUPA DINAMO", rezer- 
C* A KinP vat° juniorilor, va inaugu- 

noul sezon competițional 
de caiac-canoe. întrecerile sînt progra
matei astăzi după amiază, pe Herăstrău, 
cu începere de la ora 16.30. Se vor 
desfășura următoarele probe : K 1, K 
2, K 4, C 1, C 2 pentru juniori, K 1, 
K 2 șî K 4 pentru junioare. In pro
gram sînt incluse și trei curse pen-

MUN- 
între- 

tinere- 
se a- 

bogată

acii vitale sportivă, 
pline".
ceasta cînd am fost la 
dar mai ales la Oarja 
toată după-amiaza baza a fost 
plină, iar seara, cînd afară era 
întuneric, încă se mai juca 
handbal...

Iată și o precizare a celor 
doi președinți : „Pînă la 8 mai, 
vă asigurăm, Ia noi în comună 
vom organiza încă multe alte 
acțiuni sportive".

Modesto FERRARINI

a . fost organizat 
sportului pionieresc. .
acțiune, începută de la nivelul 
școlilor si al caselor de pionieri 
au fost angrenați peste 10 000 de 
purtători ai cravatelor roșii cu 
tricolor, la disciplinele : hand
bal, volei, fotbal, atletism, oină, 
tir și înot. Etapa județeană (fi
nală), organizată de Consiliul ju
dețean al organizației pionierilor, 
în colaborare cu Inspectoratul 
școlar și C.J.E.F.S., s-a desfășu
rat în Parcul pionierilor din Con
stanța și a constituit o adevărată 
sărbătoare omagială. Peste 1800 
de pionieri, băieți și fete, au 
luat parte la concursuri trăind 
cu toții emoțiile unor dispute 
deosebit de entuziaste.
• LA SUCCESELE DE 

CA înscrise pe graficele 
cerilor socialiste de către 
tul din județul Harghita 
daugă, în aceste zile, o 
activitate sportivă. La Odorheiul- 
Secuiesc.
Cristuru-Secuiesc 
calități au Ioc 
omagiale la șah, 
volei, fotbal. La 
va fi organizat, 
urmează, un cros al elevilor, un 
concurs de orientare turistică, 
întreceri la box, judo, scrimă.

• AST AZI LA TIMIȘOARA, 
în organizarea Consiliului sindi
cal județean, are loc o sesiune 
de comunicări pe tema „Educa
ția fizică și sportul în mediul 
muncitoresc".

• PESTE 1 000 DE ELEVI din 
Piatra Neamț participă în aces
te zile de vacanță la ample ac
țiuni sportive organizate de 
C.J.E.F.S.. în colaborare cu Con
siliul organizației pionierilor. Pro
gramul cuprinde întreceri la mi- 
nifotbal, handbal, hochei, tenis 
de cîmp. tenis de masă, șah.

Gheorgheni. . . . 
și în alte lo

am ple întreceri 
tenis de masă, 
Miercurea Ciuc 
în zilele care

ghe Roșu, Viorel Roșioru, Florin 
David, Gigi Dumitru, Cristian Ia- 
cob, Viorel Mladin, Cătălin Călă
rașii, Vasile Crațu, Florin 
Sorin Dumitrache.

La sfîrșitul competiției, 
pescu (Se. sp. 2 Buc.) 
declarat cel mai complet 
Viorel Rosioru (Sc. sp. P- ______
— cel mai bun trăgător, iar Cris
tian Popescu (LES Rm.
— cel mai bun ridicător.

C. BERBECARU —
FEMININ

SIBIU, 15 (prin telefon).
Scolii sportive din localitate cele 
mai bune opt formații feminine 
și-au disputat titlul, care a reve
nit voleibalistelor de la Școala 
sportivă Sibiu, antrenate de 
Gheorghiță Mareș. Turneul a scos 
în evidentă pregătirea bună a 
unor echipe, cu adeastă ocazie re- 
mareîndu-se si cîteva autentice 
speranțe, dintre care amintim pe 
Simona Dumitrescu, Maria Cio» 
loca, Mirela Lăzăroaie (Sibiu), 
Lîa Catarig, Ildico Gall, Melania 
Vescan, Voichița Bocoș (Cluj-Na- 
poca), Mioara Bistriceanu, Eli- 
sabeta Cordun (P. Neamț), Tatiana 
Bisecan (Constanța), RocLica Pa- 
lade, Urina Georgescu, Mihaela 
Cupu, Maria Pavel (Galați).

In ultima zi a finalelor, în par
tidele hotărîtoare pentru stabili
rea clasamentului general s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Se. sp. Sibiu — Șc. sp. Cluj-Na-

un număr de 40 echipe, finalis
te în etapele județene și 
municipiul București.

Gazda acestei frumoase 
Sala sporturilor
Programul zilei 
antrenament de 

14—20, concurs.
— concurs, ora

festivitatea de închidere.

treceri. este 
din localitate, 
de azi : 8—12, 
acomodare ;
Mii ne : ora 8 
12

Au mai rămas trei zile pînă 
la gongul inaugural al celei de 
a V-a ediții a marelui turneu 
internațional de box al Româ
niei dotat cu „Centura de aur". 
Prestigiul de care se bucură 
această competiție este atestat 
de numărul țărilor care au a- 
nunțat prezența sportivilor lor 
la București, ca și de valoarea 
pugiliștilor ce vor evolua pe 
ringul instalat la Palatul spor
turilor din Capitală.

Boxdri din patru continente 
(Asia, Africa, Europa și Ameri
ca) își vor măsura forțele în- 
tr-o competiție pe care mulți 
specialiști o consideră drept cel 
mai important test înaintea 
Jocurilor Olimpice de la Mont
real. Pe ringul bucureștean 
fi prezenți 132 de boxeri 
18 țări, iar echipele Cubei, 
nezuelei, Nigeriei, Iranului 
Iugoslaviei vor fi alcătuite 
cite 11 pugiliști ! Printre cei ce 
vor evolua se află mulți cam
pioni olimpici, mondiali sau 
continentali.

Ca întotdeauna, reprezentan
ții Cubei se numără printre cei 
mai redutabili boxeri înscriși 
in întrecere. Aflați de cîteva 
zile în țara noastră, ei urmează 
un program intens de pregătire 
sub conducerea 
Alcides Sagarra și Angel Cruz, 
care au anunțat eă vor urca în 
ring, în ordinea celor 11 cate
gorii, pe următorii sportivi :

vor

• „Cupa F.R.M." la motocros, 
competiție eșalonată in trei eta
pe și deschisă tuturor categori
ilor de alergători. începe dumi
nică la Tg. Jiu, pe un traseu 
ales pe Dealul Tîrgului, de la 
marginea orașului. în program 
figurează următoarele probe : 
motorete „Mobra" (cl. 70 cmc), 
juniori (cl. pînă La 400 cmc) și 
seniori (cl. pînă la 500 cmc). 
Și-au anunțat participarea moto- 
cicliști din toate centrele din 
tară. întrecerile constituie și un 
criteriu de selecție a echipei na
ționale pentru apropiatele con
cursuri international.

• La Oradea s-a desfășurat 
concursul inaugural al sezonului 
de viteză pe circuit. Iată învin
gătorii : cl. 70 cmc — G. Seu- 
chenștein (C.S.M. Reșița), cl. 125 
cmc — A. Rakoși (Plastica Ora
dea). cl. 175 cmc — C. Boboiescu 
(C.S.M. Reșița), cl. 250 cmc — 
I. Pașcotă (Progresul Timișoara), 
nelimitat — I. Pașcotă. Pe echi
pe. victoria a revenit secției Pro
gresul Timișoara cu 89 d.
• După o serie de concursuri 

locale pentru depistarea elemen
telor talentate, conducerea teh-

continuat întrecerile 
Diviziei A de tenis 
echij>e. Au avut loc meciuri 
etapa de luni și. din cea 
miercuri. In formația feminină 
Dinamo București Marianei Simio- 
naseu 1 s-a alăturat și campioana 
națională, Virginia Ruzici, sosită 
miercuri seara în țară după un 
lung..turneu în S.U.A. Rezultate :

STEAUA — PROGRESUL 
la masculin _șl 2—3 la 
Hărădău 
tiriu 
leria 
6—4,

10—0
feminin. 

Frunză 6—2, 6—4 ; So- 
— Iovănesou 6—0, 6—2 ; Va- 
Balaj — Simona Nunweiller 

6—1; DINAMO BUCUREȘTI —

în
formată reprezentativa de tenis 
a României, care va întîlni în 
zilele de 30 aprilie, 1 si 2 mai, 
echipa Austriei, la Viena. în ca
drul „Cupei Davis" (zona euro-

Alee Năstac (stingă) una dintre vedetele actualei ediții a ,,Centurii 
de aur1*

Hector Ramirez (semimuscă), 
Ramon Duvalon (muscă), Adol
fo Horta (cocoș), Genovevo 
Grinan (pană), Reynaldo Va- 
liente (semiușoară), Andres Al- 
dama (ușoară). Jose Pozo (semi- 
mijlocie), Luis Felipe Marti
nez (mijlocie mică), Alejandro 
Montoya (mijlocie), Oreste Pe- 
droso (semigrea) și Teofiio Ste
venson (grea). în legătură cu 
evoluția campionului olimpic 
și mondial al greilor, antreno
rul Sagarra ne-a spus : „La

nică a
Mureș. „ 
structor Bela Barabaș. a selec
ționat numeroși tineri pentru mo- 
tocros, viteză, regularitate și re
zistență. Pregătirea mecanică a 
viitorilor performeri se efectuea
ză într-un atelier recent reame- 
najat.
• Etapa a IH-a a campiona

tului municipal de trial pe teren 
accidentat va avea loc duminică, 
cu începere de la ora 10, pe un 
traseu ales în jurul stadionului 
Metalul din Capitală.

După juniori și copii, iată a 
venit și rîndul săritorilor în apă, 
seniori, să-și dispute titlurile de 
campioni ai tării. Evenimentul se 
petrece astăzi și mîine la bazi
nul „23 August" din Capitală 
unde I. Ganea (anul trecut, du
blu campion), Al. Bagiu, V. Ne’ 
delcu, G. Fabich, Georgiana Să- 
căleanu (dublă ' campionaă în 
1975). Elena Cîrstică, Anca Făge- 
țearnj, Ruxandra Hociotă si cei
lalți fruntași ai competiției se vor 
strădui să obțină performanțe 
cît mai bune, care să le îmbo
gățească palmaresul sportiv.

Probele vor avea loc după ur
mătorul program : azi : sărituri 
de la trambulina de 3 m băieți 
(ora 10) și platformă fete (ora 
15) ; mîine : ,.3" m fete (ora 10) 
și platformă băieți (ora 15).

Ieri a plecat la Leningrad e- 
chipa reprezentativă de lupte li
bere care va participa, în zilele 
de 18, 19 și 20 aprilie, la campio
natele europene. Au făcut depla
sarea : Aurel Rențea (cat. 48 kg). 
Ion Arapu (52 kg). Gigei Angliei 
(57 kg), Petre Coman (62 kg), Ma
rin Pîrcălabu (74 kg), Vasile Iorga 
(82 kg), Stelică Morcov (90 kg) 
Si Ladislau Șimon (4-100 kg). La 
ultimul antrenament Enache Pa- 
naite (100 kg) s-a accidentat, de
venind indisponibil pentru corn-

C.S.U. CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 
9—1 la masculin si 5—0 la feminin. 
V. Marcu — R. Bădin 6—2, 
8—6 ; Mureșan — Geantă 
6—1, 6—2 ; Virginia Ruzici — 
Adriana Caraiosifoglu 6—3, 6—4 ; 
Mariana Simionescu — Geta Obre- 
ja 6—1, 6—1 : DINAMO BUCU
REȘTI — POLITEHNICA CLUJ- 
NAPOCA 9—1 la masculin si 5—0 
la feminin. în întrecerea feminină 
Progresul a întrecut cu 5—0 pe 
„Poli" Cluj-Napoca. Programul de 
azi : Steaua — „Poli" (la Progre
sul), Dinamo București — Progre
sul fSteaua) și C.S.U. — Dinamo 
Brașov (Dinamo) (I. GV.) 

fac 
Hie Năstase — maestru 

a>l sportului, Dumitru Hă- 
Viorel Sotiriu și Viorel 
Căpitanul neiucător al 

este C. Năstase.

peană). Din formația noastră 
parte : 
emerit 
rădău, 
Marcu.
echipei 

turneul de la Minsk, Stevenson 
a fost întrecut de greul sovietic 
Visoțki prin abandon și nu prin 
k.o., cum s-a anunțat. Deci, 
Teofiio iși va apăra acum cen
turile cucerite la edițiile ante
rioare" — a încheiat apreciatul 
specialist.

Boxerii cubanezi, binecunos- 
cuți în arena mondială, au 
printre ei cîțiva sportivi de 
primă mărime : Rambn Duva- 
lon, Luis Felipe Martinez și 
Alejandro Montoya, cu justifi
cate pretenții la supremație în 
orice turneu de mare anver
gură.

Boxerii români fac ultimele 
pregătiri în vederea apropiatu
lui eveniment pugilistic. Și 
pentru ei „Centura de aur" este 
un important 'test înaintea J.O., 
iar în funcție de rezultatele în
registrate se va alcătui lotul 
ce va face deplasarea la Mont
real. Să sperăm că frații Cu- 
tov, Năstac, Gruescu, Pometcu 
Zilberman și ceilalți candidați 
la titularizare în echipa olimpi
că ne vor oferi satisfacții pe 
măsura renumelui școlii româ
nești de box.
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In acțiunea de integrare a 
învățămîntului cu producția, un 
colectiv de cadre universitare 
și studenți de la I.E.F.S. a în
cheiat, recent, o primă etapă a 
unui interesant experiment. 
Este vorba de introducerea, în 
cîteva din secțiile marii între
prinderi bucureștene I.R.E.- 
M.O.A.S., a gimnasticii la locul 
de muncă. După ce a fost stu
diat în mod științific specificul 
fiecărei secții, s-a trecut la al
cătuirea unor complexe de

petiția 
mâni
Ion Crîsnic si -------------- —
Tot ieri 'au plecat și arbitrii in
ternaționali delegați de F.I.L.A. 
pentru europenele de la Lenin
grad : Valentin. Bați, Ion Cernea, 
Ion Vascul-Popovicl si Gheorghe 
Marton. Delegația română este 
condusă de Victor Dona, secretar 
general al F. R. Lupte.

exerciții 
ne spune 
Birjega, c 
lui, „s-a 
exerciții
de odihnă 
corective 
facerea c 
Totodată 
exerciții
bile și să 
compensa 
trate în ti 

Cu prii 
experienți 
la clubul
au fost p 
ai mai m 
treprinde 
noscute 
unei pri
cere a gi 
muncă și 
cesteia. S 
taj-armăt 
gimnasti 
te condu; 
gătiți din 
la forma 
ție subst 
denții in 
sânt de 
înaintea

RAc,rl-IFT UNIVERSITATEA BUCU- 
RFSTI A CISTIfiAT 

TURNEUL DE 
luot parte 12 
Cehoslovacia, _ , ......._ _
Echipa Universității lași a ocupat lo
cul 6. (Al. Nour-coresp ). • RESTAN
TE DIN „CUPA F.R.B". La Ploiești 
ou avut loc două meciuri restante în 
cadrul „Cupei F.R.B." rezervată echi
pelor divizionare feminine : Sănăta
tea — Crișul Oradea 62—85 (32—33) 
— cele mai eficiente Baciu 18, Sălă- 
jan 16 de la Crișul, respectiv Cutov 
21, Gura 17 ; Sănătatea — Olimpia 
50—75 (26—26) — cele mai eficiente 
Biră 26 de la Olimpia, respectiv 
Câțov 24. (I. Cornea-coresp.).

tinerel 
K 1 la fete

CANO 
fond pentr
curenți, va 
acest an n 
ticipanți, î 
tind atit s 
C.S. Oneșt 
duminica
primul star 
o ra 8

HALTE 
naționale
trecerile c 
participa 
țârii. Corn 
selecție î 
g ramată I
campionate 
de la Gda 

POLO 
cinstea Co 
primul loc 

Ț>oca, urm 
Rapid Ara 
Crișul Ora



FOTBAL
-4

nu
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Cit trăiește o- 
(dar se și dcz- .

: și iubește 
o joacă

I
I

răit-o și

BELPHEGOR

odrelor 
lexe de

didactice ți a studenților 
exerciții pe profil

pe asta... 
amină a 
ortive pe 
dea gindul 
ealist — 
S. la ho- 
Stevenson 
sk, incit 
îndemină 

mație r- 
la începe 
gol al o- 

n simtit 
sub pum- 
oțki. Mă 
grabă să 
?i atacan- 
iecife, zis 
care în 

ta-Amaro 
ampiona-

acela de a-1 privi cu severi
tate și ingindu-rare. Ca joc 
firește că el are hazul lui 
duminical, ca ne-joacă (cum 
a ajuns din multe mo
tive) el ne provoacă neca
zuri. Hazului de necaz — 
specialitatea , multora — nu 
prea-i văd ’’ acuma sensul. 
Rămipe ■— cum mai. scriam 
— să strîngem din dinți și 
să muncim, cu. gindul că 
odată . și odată vom izbucni 
și noi intr-un ris ferice, 
fără de răutate. Poate că 
nu-i o soluție totală și de
finitivă — aceea de a strjn- 
ge din dinți — dar e o ati
tudine morală care a dat 
bune rezultate, și la noi și 
aiurea, "

UN „RECORD * DOBORIT, OAR... CE FOLOS?

MĂSURI CARE SE REACTUALIZEAZĂ

i cu pe- 
Dumitru, 
•ocoteala, 
i de la 
ptul so- 
,r meta- 
i „dacă“ 
n văzut 
tient ți 
ut o ca
tar Tent 
it odată, 
cunoscut

Bucu- 
it după 
că-1 văd 
i gloriei, 
riachlstă 
linte de 
nul „23 
atît a- 

•ea ner- 
m acele 
rale ca- 
i nume, 
impor- 

ie acest 
rul ad- 
ă merg.
— cu 
fără ea 
?t decît

în multe discipline 
sportive. Admit că 
nu-i deloc 
și te 
multe 
multe 
mari 
ee-ar
la îndemină nese
riozitatea ? Fiind- 
că-i mai hazoasă ? 
Nu toate proble

mele fotbalului' se rezol
vă cu haz. — o spun ca un 
om care știe 
ideea că nici < 
ține fără ris. Cred în.să că 
sîntem într-o perioadă 
care are mai mult schepsis. 
mai multă îndreptățire — o 
serioasă încleștare a dinților, 
și deci a gîndului. Poate că 
printre atîtea soluții tehni
ce, ale tehnicienilor, e ca
zul să insistăm și asupra u- 
nei atitudini morale, a su
porterilor și comentatorilor, 
numărați cu milioanele.

Altfel — ce ziceți de via
ța scorurilor la hochei ? Un 
6—1 se face simplu, din trei 
reprize armonioase de 2—0. 
2—0, 2—1. Tar finlandezii au 
deschis scorul cu ceho
slovacii, și au pierdut exact 
cu 1—7. Finlandezii... fin
landezii... parcă am avut un 
9—0 cu ei, la altceva decît 
pe gheață. Să nu mai învir- 
tim burghiul, 
mul îngheață 
gheață)...

ușoară 
privează de 
bancuri, de 
vorbe lungi, 
și rele. De 
fi însă mai

în urmă cu aproape trei ani, 
echipa, noastră reprezentativă în
registra în partida cu Finlanda, la 
București, un record în ceea ce 
privește prestația sa pe plan ofen
siv : 161 acțiuni de atac, dintre 
care 27 încheiate cu lovituri Ia 
poartă și 17 șuturi încadrate pe 
spațiul porții adverse. Miercuri, în 
meciul cu echipa olimpică a Olan
dei, o întâlnire cu caracter asemă
nător aceleia cu Finlanda, olim
picii noștri au doborît „recordul" 
stabilit în octombrie 1973, realizînd 
1G7 acțiuni de atac, șutind de 38 de 
ori la poartă și de 22 ori pe spa
țiul porții, apărată cu mult suc
ces și, uneori, cu șansă de Tent. 
Și, totuși, avalanșa aceasta ofen
sivă. de excepție, am spune, în 
confruntările dintre două repre
zentative, nu ne-a ajutat să ne a- 
tingcm scopul, cu toate că preten
țiile noastre sub raportul eficaci
tății erau ceva mai mici față de 
meciul cu Finlanda (9—0) : 7 go
luri pentru obținerea calificării ; 
6 goluri pentru a rămâne în cursa 
pentru Montreal, caz în care urma 
să mai susținem încă un meci de 
baraj cu Franța.

Istoria scorului-fluviu Insă nu 
s-a mai repetat, deși condițiile au 
fost aproximativ aceleași. Ne refe
rim în special la miza întâlnirii, la 
lupta aceasta contra-cronometru 
sub obsesia diferenței de goluri ne
cesare realizării scopului propus. 
Și explicațiile .câteva din ele nu
mai, le-am putea grupa în două 
categorii. In prima, am include 
replica mai consistentă, mai dîrză 
a fotbaliștilor olandezi, comparativ 
cu aceea a componenților repre
zentativei Finlandei In toamna a- 
nului 1973. Cea de-a doua catego
rie de explicații ține exclusiv de 
comportarea echipei noastre olim
pice. Și aici va trebui să precizăm 
că ceea ce a lipsit cel mai mult 
fotbaliștilor români în meciul de 
miercuri au fost luciditatea și cal
mul în organizarea jocului ofensiv

Concludent în această privință ni 
se pare faptul că în perioada de 
timp în care am atacat cel mai 
mult, aruneîndu-ne însă pur și 
simplu peste apărarea adversă 
fără discernămîntul tactic necesar, 
nu am realizat nici un gol. Este 
vorba de sferturile de oră cuprin
se între min. 1—15 și 46—60, cînd 
cifric, acțiunile ofensive au fost 
de 34 și 33 ! In schimb, atunci cînd 
am atacat, cantitativ mai puțin, 
dar mai organizat, mai bine orien
tat in raport cu posibilitățile prac
tice de finalizare, am marcat. 
Este cazul, în special al sfertului

Handicapul de 7 goluri, con
diție care ar fi asigurat echipei 
noastre olimpice calificarea, n-a 
putut fi recuperat și, astfel 

♦ fotbaliștii noștri au pierdut dis
puta în întrecerea indirectă, de 
golaveraj, cu selecționata Fran
ței. O victorie la patru goluri, 
ca aceea obținută miercuri, re
prezintă, singular, un rezultat 
bun dar, în ansamblul luptei 
pentru calificare ea a devenit 
insuficientă, a făcut ca ultime
le speranțe ale recuperării pc 
linia de sosire a unui teren 
pierdut în acea primă confrun
tare cu olimpicii francezi, de 
Ia Blois, să se destrame. Tre
buie să subliniem, în pofida 
decepției de ordin general, că 
selecționata noastră olimpică a 
marcat o creștere față de pres
tațiile anterioare — intilnirile 
cu echipa Franței de Ia Bucu
rești și aceea de Ia Roosendaal
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lui de exerciții, precum 
cum, după trecerea unui 
cînd acestea se practică, au fost 
supuși unui test complex 37 de 
muncitori de la secția montaj- 
armături. S-a observat — așa 
cum afirma doctorița Teodora 
Răceanu, componentă a colec
tivului științific — o îmbunătă
țire a respirației, manifestată 
mai ales prin creșterea ampli
tudinii acesteia, precum și toni- 
fierea musculaturii neangrenate 
în lucru și relaxarea celei su
prasolicitate, La rindul ei, lect. 
univ. Adina Bîrlea a arătat 
că prin practicarea zilnică a 
gimnasticii la locul de muncă 
se urmărește realizarea unui 
regim rațional de muncă și o- 
dihnă, în vederea întăririi să
nătății și asigurării unei co
recte și armonioase dezvoltări 
fizice a celor ce-o practică. Co
lectivul care a efectuat studiul 
amintit a găsit deplină înțele
gere din partea conducerii ad
ministrative de la I.R.E.M.O.A.S. 
și a fost sprijinit, în toate ac
țiunile întreprinse, de organiza
ția de partid, de comitetul 
U.T.C. și de cel al sindicatului.

I. GAVRILESCU
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DUPĂ RATAREA CALIFICĂRII LA J. O

de oră cuprins in min. 16 și 30 
cînd, din 20 de acțiuni ofensive, 
am realizat 2 goluri.

De asemenea, mai 
gat că, ceea ce ne-a 
realizăm mai mult 
fost și insuficienta 
cătorilor noștri din prima linie de 
atac în unele momente tactice 
create de apărarea olandeză. Ne 
referim la faptul că, în cursui 
meciului, fotbaliștii oaspeți au tri
mis de 35 de ori mingea „acasă" 
sub privirile aproape indiferente 
ale atacanților români, cînd într-o 
astfel de situație se impunea un 
presing continuu la portar sau 
urmărirea pasei expediate către 
acesta.

Iată, deci, doar cîteva din aspec
tele mai semnificative, evidenția
te de date statistice, ale unei în- 
tîlniri în care am obținut o victo
rie netă, am doborît un „record", 
dar — ce folos ? — nu am realizat 
lucrul cel mai important, califi
carea pentru Montreal.

Mihai IONESCU

trebuie adău- 
împiedicat să 
miercuri a 

reacție a ju-

— că puterea ei de luptă s-a 
manifestat in majoritatea timpu
lui dc joc. Dar, in același timp, 
erori ca acelea ale trimiterilor 
mingilor .înalte in careu, mai 
cu seamă în perioada cînd nu 
aveam nici un jucător bun la 
baloanele aeriene, ca lipsa de 
hotărire in unele intervenții 
defensive, ca ezitările la situa
ții de șut care ar fi făcut inu
tile intervențiile portarului 
Tent (unul dintre cei mai buni 
din ciți au evoluat în ultimii 
ani pe stadioanele noastre ; 
poate că a „prins" o zi excep
țională, dar rar am văzut un 
portar atit de inspirat ca el). 
Sint, acestea, carențe ale parti
dei care a pecetluit eliminarea 
echipei noastre olimpice și 
poate că, evitate, ar fi asigurat 
chiar îndeplinirea unui barem 
cu totul neobișnuit într-o intîl-
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P1 JRRY „CUPA GRIGORE PREO- 
nuvu I TEASA»_ lăudabilă iniția
tivă de a asigura juniorilor bucureș- 
teni o întrecere în această perioadă 
de pauză competiționolă, a fost cîș- 
tigotâ de echipa Școlii sportive 2, 
care a întrecut în finală, după un joc 
deschis, formația Gloria cu scorul de 
28—6.
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Clubuluî București 
încheiat competiția pe echipe 
vată juniorilor. Clasament final : 
Dinamo București, 2. ,,Poli" Cluj-Na- 
poca, 3. Dinamo Brașov, 4. Progresul. 
• Tot ia T.C.B. a luat sfîrșit concur
sul dotat cu „Cupa primăverii". Cîști- 
gători. Băieți 11—12 ani : E. Hnat 
(T.C.B.), 13—14 ani : R. Constantinescu 
(T.C.B.) ; fete : Marilena Totoran
(Dinamo București). ® „CUPA T.C.B." 
continuă cu 
înscriși 362 
18 ani) din

Marilena

turneul individual, 
de sportivi (între 11 
întreaga țara.

Sînt
fi

I
I
I
I

-a în- 
zat în 

L Pe 
|uj-Na- 
Iradea, 
bpoca, 
Mureș.

TENIS 
DE MASA

AU PLECAT la Vichy ju
cătoarele Liana Mihuț 
și Eva Ferenczi, însoțite 

de antrenorul Emil Procopeț (toti de 
la C.S. Arad), pentru a participa la 
Campionatele internaționale de juniori 
ale Franței. La această competiție au 
fost invitate reprezentative din 16 
tari.

I
I
I

Mult puține consemnări
pozitive decît ,in etapa de acum 
două săptămîni a Diviziei B și 
mult mai multe aspecte negative 
în duminica ce a trecut. Oare In 
fotbal „minunile" nu tin decît o 
săptămînâ și, uneori, chiar mai 
puțin ? Din nou s-a văzut, insă, 
că atunci cînd echipele sînt preo
cupate de a juca — întelegînd 
prin joc să ajungă și la rezultat
— pot fi realizate spectacole re
ușite chiar și în meciurile cu 
mare miză. Acestea sînt conclu
ziile arbitrului N. Cursaru și ale 
observatorului federal Ion Mari
nescu, despre meciul Autobuzul
— C. S. Tirgoviștc : „joc de ca
litate, atmosferă sportivă in te
ren și în tribune". Pină în mi
nutul 89, și Cățoi de la Autobu
zul s-a integrat în atmosfera ge
nerală, dar nervii h-au mai pu- 
tut fi stăpînitl încă 60 de se
cunde, el lovindu-si un adver
sar și fiind eliminat din joc. Un 
minut care anulează celelalte 89 !

• Un fapt care nu putea să nu 
ne retină atenția este cel pe care 
îl relatează arbitrul Alexandru 
Ghigea, care a condus partida 
Tractorul Brașov — Nitramonia 
Făgăraș : „în 90 de minute, ju
cătorii de la Tractorul n-au co
mis nici un fault !“. Dacă feno
menul s-ar generaliza, aproape că 
n-ar mai fi nevoie de arbitri...

® „Tinerii jucători de Ia C.S.M. 
Borzești (n. n. : învingători în 
meciul cu F. C. Brăila) imi aduc

IN DIVIZIA B
multiplele lor cali-aminte, prin 

uiți, de echipa Viitorul de acum 
15 ani" — scrie N. Petriceanu. 
Echipa din Borzești este lăudată 
șl de observatorul federal D. lo- 
nescu, dar acesta consideră că 
echipa „joacă uneori prea tare".
• La Motru, tensiune în teren 

fdar nu și în tribune, relatează 
Mireea Cruțescu) după ce arbi
trul Cristian Tcodorescu nu și-a 
însușit semnalizarea de la tușă 
a unei poziții de ofsaid și lă- 
sînd faza să continue s-a ajuns 
la un fault în careul Progresului 
și la o lovitură de la 11 metri, 
pe care gazdele aveau însă s-o 
rateze. La acordarea penalty- 
ului. jucătorii de. Ia'' Progresul 
au protestat, referindu-se ia sem
nalizarea tușierului. De aici, insă, 
și pină la bruscarea arbitrului, 
cum a făcut Țevi, este o distan
tă mare. Se pare că Țevi n-a 
învățat nimic din alte cazuri si
milare. Nechemat de
Ciolan (Minerul Motru) s-a sim
țit obligat să-l... apere pe arbi
tru. lovindu-1 pe Țevi. Și unul 
și altul au fost eliminați din joc. 
Șl o altă surpriză, poate și mai 
neplăcută: atitudinea necorespun
zătoare a antrenorului Viorel Ma- 
teianu, jucătorul model de acum 
un deceniu. In general, jucătorii 
învață de la antrenor. Așa e și 
firesc. Dar iată și un caz invers, 
cînd antrenorul Mateianu trebuie 
să învețe de la... jucătorul Ma
teianu...

MECIURI ALE SELECȚIONATEI DIVIZIEI B
La sediul F.R.F. a avut loc 

o consfătuire cu unii dintre 
antrenorii echipelor de Divi
zia B. au fost prezenti an
trenorii I. Hfnescu (C.S.M. Su
ceava). I. Zabaria (C.S.U. Galați). 
Alex. Constantinescu (Ceahlăul 
P. Neamț) — seria I ; V. Mate
ianu (Progresul București), N. 
Tătaru (C. S. Tîrgoviște) și Gh. 
Dungu (Dinamo Slatina) — se
ria a II-a ; I. Savu (F. C. Cor- 
vinul Hunedoara), L. Vlad (Mu
reșul Deva) șl V. Blujdea (Glo
ria Bistrița) — seria a HI-a. A-

LOTO

nimeni,

• La meciul Electroputere Cra
iova—Voința București, arbitrul 
Sever Drăgulici — după pro- 
pria-i mărturisire — a avut de 
furcă cu publicul, din cauză că 
n-a validat două goluri ale gaz
delor, înscrise din poziții de of
said nesemnalizate de tușierul 
Boceanu. Două greșeli grave. In 
flagrantă contradicție cu ele a- 
pare calificativul pe care Sever 
Drăgulici ii dă prestației tușie
rului Boceanu : „satisfăcător*4. 
Ar trebui să existe mai mult 
spirit de răspundere în redacta
rea foilor de arbitraj !
• Arbitrînd la Oltenița, I. Cio

lan se arată neplăcut surprins de 
modul cum arată cabina arbitri
lor. Bine :fac organizatorii cînd 
nu vifl la „cabina arbitrilor** 
înainte de meci, în pauză sau 
imediat după meci. Dar nu fac 
rău deloc dacă dau o raită prin 
această cabină în alte zile. Poa
te le vine ideea de a-i da un 
aspect mai civilizat !

Jack BERARIU

nire cum era condiția acestei 
diferențe de 7 goluri.

Dar, privind acum în ansam
blu prestația selecționatei o- 
limpice, o vedem grevată de 
acele atît de des amintite defi
ciențe care sînt, in fapt, speci
fice întregului nostru fotbal și 
pe care meciurile reprezentati
velor le arată mereu. RATA
REA CALIFICĂRII E UN 
MENT CARE TREBUIE 
AIBA URMĂRILE CELE 
EFICIENTE, SA DUCĂ 
MASURILE CELE MAI 
TRIVITE PENTRU AT1T 
NECESARA CREȘTERE A
VELULUI FOTBALULUI NOS
TRU, RAMAS LA O COTĂ 
TOTAL NESATISFĂCATOARE. 
Există, firește, unele opera
țiuni imediate care țin dc o 
largă, obiectivă și competentă 
acțiune de cercetare a întregu
lui fond al fotbalului nostru, 
in așa fel ca nici un element 
dotat, nici un element cu per
spective să nu rămină în afara 
sferei performanței ; în modul 
acesta trebuie să se producă o. 
înnoire a tuturor loturilor re
prezentative, dar nu numai al 
lor ci și al echipelor din Divi
ziile A — B și C. E o urgență 
de care credem că F.R.F. se va 
ocupa cu operativitate și multă 
insistență.

Mult mai importantă rămîhe 
însă marea acțiune de redre
sare și refacere a fotbalului 
nostru în întreg ansamblul său, 
pe toate planurile vieții sale- 
Pornindu-se de la lupta neînce
tată pentru însănătoșirea clima
tului, al instaurării unei atmos
fere de deplină moralitate, co
rectitudine, de muncă onestă și 
competentă, operațiunea de for
tificare a acestui sport trebuie 
să îmbrățișeze probleme ca : 
restructurarea organizatorică a 
unităților fotbalului, reașezarea 
întregii activități de copii și 
juniori pe baze mult mai solide 
și mai eficiente, revederea for
mulelor competiționaie, găsirea 
de soluții ale transferărilor cu 
adevărat echitabile și stimulati
ve, îmbogățirea, prin eforturi 
generale și inițiative locale, a 
numărului de baze simple pen
tru fotbal, pentru copii și ju
niori în primul rînd, rezolva
rea relațiilor club-jueăior, per
fecționarea procesului de in
struire, etc. Sînt numai cîteva 
dintre obiectivele esențiale pe 
drumul obținerii unei creșteri 
calitative atit de așteptată, atît 
de necesară în fotbalul româ
nesc. Credem că tocmai răga
zul care intervine pe agenda 
marijor competiții internaționa
le, pauză determinată de elimi
narea reprezentativelor noastre 
din aceste circuite oferă prile
jul startului pc care ii așteaptă 
sutele de mii de iubitori ai 
fotbalului.

Eftimie IONESCU

ACTUALITĂȚI

ARBITRII ETAPEI A
A DIVIZIEI

XXI1I-A
A

ceastă acțiune urmărește depis
tarea și verificarea unor elemente 
de valoare din eșalon\il secund 
care vor forma o selecțio
nată a Diviziei B și o alta 
de tineret — tot din Divizia 
B — și care, în decursul 
acestui an, vor susține întîlniri 
internaționale amicale cu selec
ționate similare din Bulgaria, 
Turcia și Iugoslavia. Miercuri 21 
aprilie va avea loc în Capitală, 
un trial la care vor fi convocați 
o serie* de jucători din cele trei 
serii ale Diviziei B.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE PENTRU PRO
CURAREA BILETELOR LA TRA
GEREA SPECIALA PRONOEX- 

PRES BOX-EXPRES
Această- tragere organizată de 

A. S. Loto-Pronosport cu oca
zia sărbătoririi semicentenarului 
F. R. Box și a prestigioasei com
petiții internaționale de box 

acordă parti- 
ciștiguri suplimentare

Internaționale 
„Centura de aur'' 
cipanților 
din fond special și cîștlguri in 
autoturisme Dacia 1 300. Skoda 
S 100. excursii în U.R.S.S.. 
Germană, la Paris, șl în < 
bani.

In total se extrag 31 de 
re în 5 extrageri.

Se atribuie 24 categorii 
tiguri.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 9 APRILIE 1976. Extrage
rea I : cat. 1 : 2 variante 10% a 
50.000 lei ; cat. 2 : 7 variante 10%

. R. D. 
Grecia,

nu me

de cîș-

a 7.087 lei : cat. 3 : 11,90 a 4.1G9 
lei ; cat. 4 : 17,75 a 2.795 lei ;
cat. 5 : 77.45 a 641 lei ; cat. ’ 
134,20 a 370 lei. Report catego
ria 1 : 5.072 lei. Extragerea a II-a : 
cat. A : 1 variantă 10% „Dacia 
1300“ : cat. B : 4,15 variante a
10.582 iei ; cat. C : 11,55 a 3.802 lei ; 
cat. D : 25,25 a 1.739 lei cat. E : 
51,05 a 860 lei ; cat. F : 139,60 a 
315 lei ; cat.’X : 1.616,75 a 100 lei. 
Report categoria A : 3.192 lei. Cîș- 
tigurile de 50.000 lei au revenit cîș- 
tigătorilor NITA ALEXANDRU 
din PITEȘTI si CAZACU MAR
CEL din SUCEAVA, iar autoturis
mul Dacia 1300 a fost obtinut de 
BUZDUGAN GHEORGHE din 
FĂLTICENI jud. SUCEAVA. Va
loarea unui cîstig 50% de cat. A : 
la tragerea excepțională Prono- 
expres din 4 aprilie a.c. este de 
25.000 lei si nu 50.000 lei cum a 
apărut în numărul de ieri.

6 :

O F.C.M. Reșița — F.C.
COLOȘI, ajutat Io linie de R. Platoș 
și N. Georgescu (toți din București),
• S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mureș : 

T. ANDREI, ajutat de I. Banciu (am
bii din Sibiu) și I. Ciolan (lași),
• U.T.A. — Olimpia Satu Mare : 

R. STINCAN, ajutat de D. Ghețu șî 
C. Bizinichî (toți din București),
• F.C. Bihor — Rapid : S. DRA- 

GULiCI, ajutat de T. Moisescu și A. 
Boceanu (toți din Drobeta Tr. Severin),
• Dinamo — F.C. Constanta : N. 

RAINEA (Birlad), ajutat de C. Săndu- 
lescu (Vaslui) și Ov. Constantinescu 
(Galați),

O C.F.R. Cluj-Napoco — Jiul : GH. 
VASILESCU I, ajutat de Al. Grigo- 
rescu și I. Puia (toți din București),
• Politehnica Timișoaro — Univ. 

Craiova : V. TOPAN (Cluj-Napoca), 
ajutat de O. Ujheli și F. Piteș (ambii 
din Oradea),
• Steaua — „U" Cluj-Napoca :

N. CURSARU, ajutat de M. Marinciu 
și N. Moroianu (toti din Ploiești),
• Politehnica lași — Sportul stu

dențesc : C. GHIȚĂ, ajutat de C. 
Braun și Gh. Rpcz (toti din Brașov).

Argeș : F.

• duminica dimineața, cu
plaj PE STADIONUL REPU
BLICII. Cele patru echipe de Di
vizia B, din Capitală, se vor intil- 
ni duminică dimineață în cuplaj 
pe stadionul Republicii. De la ora 
9 va avea loc partida Metalul — 
Autobuzul și, în continuare, de la 
ora 11, se întîlneso echipele 
Progresul și Voința.

• APRECIERI PENTRU POLI
TEHNICA IAȘI IN TURNEUL DIN 
GREC: Ieri, s-a înapoiat în tară
formația Politehnica Iași, 
a efectuat un turneu 
3 jocuri in Grecia, la invitația 
clubului Panserailcos (din prima 
ligă a fotbalului elen). Ieșenii au 
învins pe Panseraikos cu 3—1 (au 
marcat Șimionaș — “ 
și au realizat, apoi, 
vanșă, un scor alb, 
întilnirea cu Kavala 
ritară a ligii a II-a) 
ze scorul de 7—2 %
marcate de Incze, Simionaș, Ro
mii! — 2 și Nemțeanu — 3).
• TURNEUL ECHIPEI -----

ARGEȘ IN GRECIA. Divizionara 
A F.C. Argeș a întreprins un tur
neu în Grecia, susținind două par
tide amicale. In primul meci, dis
putat în compania echipei Ianina, 
jucătorii piteșteni au pierdut cu 
3—0. A doua partidă — cu forma
ția Agrinion — s-a încheiat la egali
tate (1—1), golul fiind marcat de 
Radu II. La sflrșitul lunii iulie, 
echipa Ianina va întreprinde un 
turneu în țara noastră.

• SPORT CLUB BACAU — 
SKELEFTES A.I.K. (Suedia) 4—1 
(2—0). Au înscris : Cărpuci, Bălu- 
ță, Pană, Timofi, respectiv Jhons- 
son. (Ilie Iancu-coresp. jud.).

PE MICUL

care 
de

2 și Komilă) 
în meci re- 
pentru ca in 
(lidera auto- 

, să înregistre- 
(golurile fiind

ECRAN

F.C.

SIMBATA, 17 APRILIE ORA 15,15 : campionatele mondiale de schi 
acrobatic — înregistrare de la Cervinia ; ora 15,50 : canotaj academic : 
tradiționala întrecere de pe fluviul Tamisa dintre echipajele de 8 + 1 
ale Universităților Oxford și Cambridge ; ora 16,10 : hipism : ,.Pre
miul Președintelui Republicii Franceze" — alergare internațională de 
steeple-chase pe hipodromul Auteuii din Paris ; ora 16.30: fotbal — 
rezumatele meciurilor retur din semifinalele cupelor europene întercluburi.

DUMINICA, 18 APRILIE ORA 11,15 : gimnastică : finalele pe aparate 
din codrul campionatelor internaționale ale României trens...:c:o 
directă de la Bacău ; ora " J* 1 11 1
— reportaj cu antrenorul emerit, 
Ghermănescu ; ora 16,25 :
— grupa A : U.R.S.S. - 
Katowice).

_____ ___ ________ i — transmisie
16,10 : „Trei decenii de handbal românesc" 
ime-rit, conferențiar universitar loan Kunst- 
campionatul mondial de hochei pe gheată 
Cehoslovacia (rezumat înregistrat de la



PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

(Urmare din pag. 1)

Consiliul Național a adoptat 
ordinea de zi a Congresului 
educației politice și cultura 
socialiste, hotârînd ca acesta să 
aibă loc la începutul lunii iu
nie a.c. ia București. Ordinea de 
zi a Congresului educației po
litice și culturii socialiste, 
stabilită de Plenară, este ur
mătoarea :

1 — Cu privire la activitatea 
de înfăptuire a hotariri- 
lor Congresului al Xi-lea, 
a prevederilor Programu
lui P.C.lt., referitoare la 
educația oamenilor mun
cii în spiritul patriotis
mului socialist și al soli
darității internaționale cu 
cei ce muncesc de pretu
tindeni, la munca politi- 
co-ideologică și cultural- 
educativă de formare a 
omului nou, constructor 
conștient și devotat al 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și al 
comunismului în Româ
nia.

S — Activitatea educativă des
fășurată de instituțiile de 
învățămint și așezămin- 
tele culturale de la orașe 
și sate.

3 — Creația literar-arlistică și
rolul ei in educația revo- 
luționar-patriotică a ma
selor, în promovarea 
idealurilor nobile ale u- 
tnanismului revoluționar.

4 — Activitatea instituțiilor de
artă, mișcarea artistică de 
amatori, dezvoltarea și 
valorificarea artei popu
lare.

5 — Rolul educativ al presei
și radioteleviziunii.

Dezbaterile in cadrul con
gresului vor avea la bază ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Frontu
lui Unității Socialiste, care va 
fi prezentată la deschiderea lu
crărilor congresului.

Lucrările congresului se vor 
desfășura atit in plen cit și pe 
secțiuni.

Congresul va adopta o rezo
luție privind direcțiile de ac
țiune in domeniul educației po
litice a maselor și al dezvoltă
rii culturii socialiste in urmă
torii ani. De asemenea, fiecare 
secțiune a congresului va a- 
dopla un program de măsuri 
concrete în domeniul respectiv 
pentru aplicarea în viață a 
hotăririlor Congresului al XI-lea 
al partidului.

Dezbătind Raportul cu privire 
la organizarea și desfășurarea 
activității de control obștesc, 
plenara a apreciat rezultatele

bune obținute in acest dome
niu, aprooînd măsurile propuse. 
Plenara a subliniat necesitatea 
îmbunătățirii in continuare a 
activității de coordonare un.tară 
de către consiliile Frontului 
Unității Socialiste a controlului 
obștesc, asigurînd antrenarea la 
această largă acțiune cu carac
ter democratic a opiniei pu
blice, a maselor celor ce mun
cesc in vederea mobilizării ‘ot 
mai puternice a resurselor ma
teriale și umane de care dis
punem. pentru îndeplinirea sar
cinilor economico-sociale pre
văzute in planurile de stat, pen
tru ridicarea permanentă a ni
velului de trai material și spi
ritual al celor ce muncesc.

Plenara Consiliului Național 
a hotărit organizarea in cursul 
acestui an a unei consfătuiri pe 
țară cu privire la activitatea de 
control obștesc desfășurată de 
organizațiile componente ale 
F.U.S.

Plenara a aprobat activitatea 
de relații externe a Consiliului 
Național ai Frontului Unității 
Socialiste desfășurată în anul 
1975 pe linia dezvoltării legătu
rilor de prietenie ,și colaborare 
cu organizații similare din țările 
socialiste, cu partide și mișcări 
democratice, progresiste, anti- 
impcrialiste dintr-un mare nu
măr de țări ale lumii, apreciind 
că aceasta reprezintă o contri
buție importantă la aplicarea in 
viață a politicii externe a Parti
dului Comunist Român, a 
Republicii Socialiste România.

Plenara a adoptat planul de 
relații externe al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste pe anul 1976, apreciind 
că acțiunile prevăzute se înscriu 
în spiritul hotăririlor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R. de pro
movare pe plan internațional a 
unor relații de prietenie și co
laborare între popoare, de res
pect al libertății, independentei 
și suveranității naționale a tu
turor statelor, de deplină egali
tate între toate națiunile lumii. 
Plenara a aprobat constituirea 
pe anul curent a fondului de 
solidaritate internațională — ex
presie a spiritului de solidaritate 
activă a poporului nostru cu lup
ta forțelor sociale avansate pen
tru cauza generală a libertății 
și independenței naționale a 
popoarelor, pentru progres so
cial în întreaga lume.

★
Adoptind in unanimitate do

cumentele supuse dezbaterii, 
plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste a 
exprimat voința fermă a tutu
ror organizațiilor componente 
de a acționa în deplină unitate 
pentru aplicarea consecventă în 
viață a politicii interne și ex
terne a Partidului Comunist 
Român, pentru ridicarea Ro
mâniei pe noi trepte de civili
zație și bunăstare.

‘PRIMA CONFERINȚĂ UNESCO ÎN DOMENIUL
1 EDUCAȚIEI FIZICE SI SPORTULUI
I1 © Un rodnic schimb de experiență ® Activitatea delegației române
I 
I
I
I
I
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După 6 zile de fructuoase lu
crări s-a încheiat. la sediul 
UNESCO din Paris, prima Con
ferință internațională a miniș
trilor și înalților funcționari 
responsabili cu educația fizică 
și sportul în formarea tineretu
lui, conferință convocată de că
tre UNESCO potrivit unei re
zoluții a celei de a XVIII-a se
siuni a Conferinței sale gene
rale. Au participat delegații din 
101 țări, printre care și o dele
gație din România. Conferința 
a fost salutată de Amadou- 
Mahtar M’Bow, directorul gene
ral al UNESCO, lordul Killanin, 
președintele C.I.O., Philip Noel- 
Baker, președintele CIEPS, 
Pierre Mazeaud, secretar de stat 
pentru tineret și sport (Franța).

In cadrul ședințelor plenare 
ale Conferinței s-au dezbătut 
unele probleme majore : situa
ția actuală a programelor de 
educație fizică și sport în for
marea tineretului și rolul ce re
vine educației fizice și sportu
lui în formarea tineretului în 
perspectiva educației perma
nente. în două comisii separate, 
s-a discutat despre strategiile 
necesare și măsurile de luat pe 
scară națională pentru promo
varea educației fizice si spor
tului și despre cooperarea in
ternațională pentru promovarea 
educației fizice și sportului. La 
încheierea Conferinței, se poate 
aprecia că ea a prilejuit un 
rodnic schimb de experiență și 
un larg forum de dezbateri cu 
precădere despre programele de 
educație fizică, despre sportul 
în școală și în afara școlii.

FINALE ÎN • CIRCUITUL 
„VIRGINIA SUMS**

în această săptămînă iau 
sfîrșit în S.U.A. întrecerile din 
cadrul Circuitului internațional 
feminin de tenis dotat cu tro
feul „Virginia Slims“. Turneul 
final se dispută la Los Angeles 
și iată primele rezultate înre
gistrate : Chris Evert — Lesley 
Hunt 6—3, 6—3 ; Evonne Go- 
olagong — Cynthia Doerner 
6—1, 6—2 ; Franțoise Durr — 
Olga Morozova 7—6, 6—3.

La Hilton Head s-a desfășu
rat turneul secundar, reunind 
primele rachete din „Mini-cir- 
cuit“. Virginia Ruzici, campioa
na țării noastre, a fost învinsă 
în sferturi de finală de jucă- 
toarea engleză Julie Anthony, 
cu 6—1, 6—4. Turneul a fost 
cîștigat de Isabel Fernandez 
(Columbia), învingătoare cu 
6—4, 6—4 în finala cu ameri
canca Laura Dupont.

Activitatea delegației române 
la Conferință a fost apreciată 
ca dinamică, ea distingîndu-se 
prin propuneri valoroase. In șe
dință plenară, urmărit cu mult 
interes, prof. univ. Constantin 
Manolescu, adjunct al ministru
lui educației ’ si învățămîntului, 
a prezentat modul de organi
zare. precum șl principalele 
trăsături ale educației fizice și 
sportului în școlile și facultă
țile din România. în prima Co
misie, conf. dr. Emil Ghibu, 
secretar al C.N.E.F.S.. care a 
fost ales vicepreședinte al aces
tei Comisii, a tratat tema 
prognozei'N'privind obiectivele, 
conținutul și metodica educa
ției fizice și sportului. De ase
menea. în Comisia a Il-a. de
legația română a prezentat un 
referat privitor la cooperarea 
internațională în domeniul 
sportului. Intervențiile delega
ției române au suscitat interes 
mai ales în legătură cu expe
riența scolii sportive românești, 
referitoare la căile de optimi
zare a eficienței educației fizi
ce în perspectiva educației per
manente : diversificarea progra
melor în funcție de tradiții.

condiții materiale sau opțiunea 
elevilor ; modalitățile de conju
gare a celor 3 sectoare : sport 
școlar, sport de masă și sport 
de performantă : aprecierea ni
velului de pregătire fizică și 
sportivă a elevilor și studenți
lor prin probe si norme de con
trol oficiale ; promovarea me
todei sportive în lecțiile de e- 
ducație fizică ; formula de opti
mizare a funcției formative a 
lecțiilor de educație fizică : so- 
licitare-atractivitate-întrecere ca 
ocazie de manifestare a perso
nalității elevilor ; rolul dinamic, 
stimulator al sportului de per
formantă, laborator de perfec
ționare fizică și morală.

La încheierea Conferinței, s-a 
propus crearea unui Comitet 

. interguvernamental, care să a- 
jute UNESCO la întărirea rolu
lui său în promovarea educa
ției fizice și sportului, precum 
și organizarea periodică de că
tre UNESCO a unor conferințe 
similare. S-a apreciat că întă
rirea cooperării internaționale 
în acest domeniu reprezintă 
traducerea pe planul sportului 
a eforturilor generale pentru 
apropierea intre popoare.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

U. R. S. S. Complexe
O statistică recentă arată că în 

întreaga Uniune Sovietică peste 
un milion si jumătate de studenti 
se ocupă activ de practicarea 
sportului. Toate unitățile de în- 
vățămînt superior — universități, 
institute, scoli superioare — po
sedă propriile lor baze sportive, 
modern utilate, în care pot fi 
practicate în cele mai bune con
diții diferite discipline. De ase
menea, sînt organizate tabere 
studențești pentru perioada va-

sportive studențești
cantelor, în care activitatea spor
tivă ocupă hn loc important.

Cu frumoase realizări în popu
larizarea sportului se pot mindri 
studenții Institutului politehnic 
din Tallin, capitala R.S.S. Esto- 
niene. Aceștia au la dispoziție o 
frumoasă sală a sporturilor, unde 
au loc întîLniri de volei, baschet, 
gimnastică, judo. în viitorul a- 
propiat va fi construit un sta
dion, un bazin de înot și un po
ligon de tir.

R. D. VIETNAM Crosul de dimineața
Nu de mult în orașul Hanoi s-a 

desfășurat o interesantă acțiune 
sportivă de mase, care a durat 
timp de o săptămînă si care —' 
prin felul în care a fost organi
zată — a stîrnit un larg interes, 
întrecerea a avut loc pe cartiere 
și a pus accentul, în primul rînd, 
pe reînflorirea unor tradiții spor
tive existente în diferite colturi 
ale capitalei R. D. Vietnam și, în 
al doilea rînd, pe dezvoltarea 
unor sporturi sau exerciții fi
zice. în acest ultim sens, s-a ac
ționat pentru ca în toate cartie
rele să se organizeze competiții

la gimnastică, în formele ei cele 
mai simple.

Pe de altă parte, de un succes 
deosebit s-a bucurat inițiativa de 
a se desfășura întreceri de cros, 
organizate pe trotuare sau prin 
împrejurimile bazelor sportive, la 
primele ore ale dimineții. S-a 
creat chiar un climat favorabil 
practicării în masă a alergării 
matinale, ca mijloc de pregătire 
fizică generală si ca un puternic 
factor de întărire a sănâ4ă<i 
Sondajele efectuate în ultima 
vreme arată că această inițiativă 
are acum o largă răspîndire in 
rîndurile oamenilor muncii.

AZI, SEMIFINALELE ÎN C.E. DE RUGBY (JUNIORI)
Campionatul european de 

rugby pentru juniori progra
mează astăzi meciuri în tur
neele pentru locurile 1—4 și 
5—8. Partea superioară a clasa
mentului și-o dispută reprezen-

P E SCURT
ATLETISM • La Bologna, a- 

runcarea greutății (f) : 1. Eva 
Wilms (R.F.G.) 17,78 m. • Bra
zilianul Carlos de Oliveira va 
lipsi de la principalele con
cursuri ale sezonului, vizînd doar 
J. O. de la Montreal, unde speră 
să-și bată propriul record mon
dial la triolusalt (17,89 m).

BASCHET • Meci feminin :
U.R.S.S. — Sel. orașului Memphis 
(S.U.A.) 93—53 (48—29) • La Na
goya (m) : 
Prievizda 
(45—48)

SCRIMA
Offembach
țări) a revenit
(R.F.G.) după un baraj (5—1) cu 
B. Gertel (R.F.G.)

ȘAH • în runda a 9-a la 
Palmas. Florin Gheorghiu a 
mizat, după 14 mutări, cu 
bert Hiibner (R.F-G.). Alte 
zultate : - - -
son 1—0.
1—0. Larsen - 
în clasament :
Larsen și Portisch 6 p (1). Si- 
gurjonsson și Byrne 5l/2 p. FI. 
Gheorghiu 
cu 5 p.

TENIS • ____ ._______ .
W.c.T. de la Charlotte (S.U.A.) : 
Rosewall — Solomon 6—1, 6—1 ; 
Dibbs — Stone 6—3. 6—3 ; Case — 
Newcombe 6—0, 6—4 ; Roche — 
Meyer 6—2, 6—2. • La Monte
Carlo : Panatta — Kodes 
6—3 ; Fibak. — Tanner 6—4, 
MetreveU — Riessen 6—3.
Meiler — Parun 3—6 6—2. 
Vilas — Hrebec 6—4 6—3.

Matsushita — Banik 
(Cehoslovacia) 78—71

• Concursul de la 
(135 floretisle din 7 

Juttei Hoehne

Las 
re- 

Ro- 
re- 

Portisch — Sigurjons- 
Gheller — Menvielle 

Rodriguez 1—0. 
Gheller 61/, n,

se află pe locul 6,

Rezultate din turneul

6—4, 
6—2; 

6—3 ; 
6—2 ;

tativele Franței, României, Ita
liei și, Spaniei. Ele vor susține, 
în nocturnă, semifinalele com
petiției. Astfel, la Albi, echipa 
României o intîlnește pe cea a 
Spaniei, iar la Graulhet vor 
juca formațiile Franței și Ita
liei. învingătoarele din aceste 
meciuri își vor disputa dumini
că finala, iar învinsele vor 
lupta pentru medaliile de bronz. 
Pentru „XV“-le nostru partida 
se anunță dificilă, cunoscute 
fiind progresele pe care le-a 
făcut, in ultima vreme, rugbyul 
spaniol. De aceea, antrenorii 
Constantin Vasile și Alexandru 
Ștefu au efectuat ieri, cu echi
pa, un antrenament serios, ur- 
mînd ca astăzi să se stabilească 
asupra formației pe care o vor 
trimite în teren.

1 BAYERN MUNCHEN PENTRU A TREIA OARĂ CONSECUTIV IN FINALA C.C.E.
• Datele finalelor : 12 mai, C.C.E. la Glasgow ; 5 mai, Cupa cu

pelor la Bruxelles ; 28 aprilie și 19 mai, Cupa U.E.F.A. • Cele

5 echipe europene calificate in turneul final olimpic.

I Așadar, se cunosc finalistele în 
cupele europene la fotbal. Două

I echipe engleze, tot atîtea belgie
ne (!) și cîte o formație fran
ceză și vest-germană vor parti
cipa la întîlnirile decisive.

Iîn C.C.E. protagoniste sînt Ba
yern Miinchen (pentru a treia 
oară consecutiv în finală) și St.

I Etienne, pentru prima oară în 
jocul decisiv, fiind a doua for
mație franceză (alături de Reims) 
care (după 17 ani) ajunge în fi-

Inală. Cele două echipe s-au mai 
întîlnlt acum un an. în semifi-

C. M. DE
Cea de a 46-a ediție a C. M. 

de hochei — grupa A. care se 
desfășoară în aceste zile la Ka
towice, este una dintre cele mai 
echilibrate, furnizînd etapă de 
etapă rezultate contradictorii, u- 
nele dintre ele cu totul ieșite 
din comun. Așa se și explică 
faptul că în această primă par
te. hotărîtoare în ceea ce pri
vește alcătuirea celor două gru
pe valorice, clasamentul are o 
formă puțin așteptată. în care 
formații mai puțin recomandate 
de rezultatele anterioare (Polo
nia, S.U.A.) se află pe poziții su
perioare. în timp ce vechi „com
batante*4 ale luptei pentru su
premație. cum e cazul Suediei, 
se zbat încă să... prindă unul 
din primele patru locuri ale ie
rarhiei.

HOCHEI
Scorurile finale ale etapei de 

miercuri sînt cit se poate de 
concludente în această privință : 
S.U.A. învinge Polonia (4—2) toc
mai în momentul în care gazdele 
erau mai aproape de calificarea 
în prima grupă, compromițîn- 
du-le oarecum șansele, iar în me
ciul R. F. Germania — R. D. 
Germană. încheiat după miezul 
nopții, victoria revine la scor 
primei echipe : 7—1 (3—0. 4—0.
0-1).

Ieri. în alte jocuri importante 
pentru configurația clasamentu
lui : Suedia — Finlanda 4—3 
(1—0. 1—2, 2—1) si Cehoslovacia 
— S.U.A. 10—2 (4—0, 4—1. 2—1). 
La ora cînd închidem ediția se 
desfășoară meciul U.R.S.S. — 
R.F.G. I

nalele C.C.E.. cînd Bayern a ter
minat la egalitate (0—0) în depla
sare și a cîștigat pe teren pro
priu (2—0). Astfel, după ce în 
ultimele ediții ale finalelor Ba
yern Mfinchen a dispus de Atle
tico Madrid (4—0) și (anul trecut) 
de Leeds United (2—0), formația 
bavareză susține din nou jocul 
hotărîtor, performanță care a 
fost depășită de-a lungul ani
lor doar de Real Madrid și ega
lată de Intcrnazionale.

Revenind la meciurile din se
mifinale. vom consemna victoria 
meritată obținută de Bayern 
(2—0) în partida cu Rea] Madrid, 
prin golurile splendid marcate de 
Gerd Miilier (în min. 10 și 32). 
Excelent a jucat St. Etienne cu 
P.S.V., la Eindhoven, reușind un 
scor egal (0—0). după ce cîștigase 
pe teren propriu (1—0). Este 
fără îndoială o mare performan
tă realizată de echipa franceză.

In Cupa cupelor nici o surpri
ză. Anderlecht, care dispusese în 
tur cu 3—0 de Sachsenring 
Zwickau, a cîștigat acum, pe te
ren propriu, cu 2—0. prin golu
rile marcate de Rensenbrinck 
(min. 43 și 55). Fotbaliștii bel
gieni au desigur prima șansă în 
finala cu West Ham United, pe 
care o susțin pe teren propriu. 
Echipa engleză a cîștigat retu
rul cu Eintracht Frankfurt (3—I), 
prin golurile înscrise de Broking 
(2) și Robson, respectiv Brunin- 
gen.

în fine. în Cupa U.E.F.A.. fi
nala dintre F. C. Bruges și F. C. 
Liverpool (care se dispută în 
două manșe) se anunță pasio
nantă. Lidera campionatului Bel

giei a întrecut pe Hamburger 
S. V. destul de greu, prin auto
golul lui Bertl (min. 70). în timp 
ce F. C. Liverpool a terminat a- 
casă la egalitate (1—1) cu F. C. 
Barcelona, pe care o învinsese 
în deplasare cu 1—4). în partida 
retur, englezii au deschis scorul 
prin Thompson (min. 55), iar 
Rexach a egalat (min. 56).

★
în preliminariile turneului o- 

limpic s-au desfășurat noi me
ciuri. care nu au mai afectat 
poziția primelor clasate în gru
pele respective : R. D. Germani 
și Spania — calificate pentru faza 
finală.

Așadar, se cunosc echipele eu
ropene care vor participa la tur
neul final olimpic : Polonia (ca
lificată de drept, fiind deținătoa
rea titlului). U.R.S.S., R. D. Ger
mană. Franța și Spania. Iată 
două clasamente finale, după 
meciurile de miercuri (Ceho
slovacia — Austria 5—0 ; Bulga
ria — Turcia 3—0) :

GRUPA 2 :

Germană1. R. D.
2. Cehoslovacia
3. Austria

GRUPA 3 :

1. Spania
2. Bulgaria
3. Turcia

42204-16
41306-15
40220-82

42205-26
42117-35
40130-71

® ÎN ZONA ASIATICA : Is
rael — Japonia 4—1 (2—1). Echipa 
învingătoare s-a calificat pentru 
turneul final.

• IN PRELIMINARIILE TUR
NEULUI U.E.F.A., pentru juni
ori : Turcia — Austria 1—0 (0—0). 
în tur 1—1. Pentru turneul final 
s-a calificat Turcia.
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