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In zilele de 22 și 23 martie 
1978, au avui loc lucrările Ple
narei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
desfășurate sub conducerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
cu ordinea de zi anunțată in 
presă.

Au participat, ca invitați, 
primi-secretari ai comitetelor 
județene de partid, care nu sînt 
membri ai Comitetului Central, 
unele cadre din ministere, insti
tuții centrale și organizații de 
masă, redactori șefi ai presei 
centrale.

La dezbaterile pe marginea 
problemelor înscrise pe ordi
nea de zi au luat parte tovară
șii : Ion Dincă, Ion Avram, Lu
dovic Fazekaș, Nicodim Roșea, 
Ștefan Mocuța, Mihail Florescu, 
Gheorghe Dinu, Gheorghe Bre- 
huescu, Gheorghe Dumitrache, 
Georgeta Podaru, Barbu Zaha- 
rescu, Neculai Agachi, Nicolae 
Bușui, Manea Mănescu, Vasile 
Cădar, Ion Florea, Dumitru Be- 
jan, Dezideriu Szilagyl, Con
stantin Matei.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român. Cuvîntarea se va da pu
blicității.

Insușindu-și în întregime *- 
precierile, orientările șl sarci
nile formulate de secretarul ge
neral al partidului, plenara a 
relevat rolul hotăritor al to
varășului Nicolae Ceaușescu 
in elaborarea politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, a măsurilor menite să 
asigure progresul multilateral al 
României socialiste, transpu
nerea in viață a Programului 
partidului, a mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al 
XI-lea și de Conferința Națio
nală ale P.C.R., contribuția sa 
esențială la creșterea substan
țială a prestigiului internațio
nal al P.C.R. și al României so
cialiste.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român a aprobat 
în unanimitate documentele su
puse plenarei spre dezbatere.

1. — Pe baza hotăririlor Congre
sului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, la ini
țiativa și corespunzător indica
țiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, plenara a 
analizat șl aprobat măsuri eu 
privire la perfecționarea con
ducerii și planificării eeono- 
mico-financiare, la creșterea ro
lului fiecărui colectiv de mun
că in gospodărirea cu maximum 
de eficiență a părții din avu
ția națională ce 1 s-a încre
dințat spre administrare, in 
vederea dezvoltării mai puter
nice a forțelor de producție și 
creșterii pe această bază a ni
velului de trai și civilizație al 
întregului popor.

BĂIMĂRENII SE ÎNGRIJESC DE-ACUM
DE CREȘTEREA PERFORMERILOR DIN... 1984
• Au fost stabilite priorități pe ramurile sportive olimpice • 8000 
testați — 21 aleși • Clasele cu profil de natație și gimnastică, sursă 
permanentă de elemente valoroase pentru secțiile clubului local
Rezultatele constant bune pe 

care le obține, la numeroase 
discipline, Clubul sportiv muni
cipal din Baia Mare reflectă, 
în mod direct, seriozitatea 
și responsabilitatea cu care lu
crează aici colectivele de an
trenori și, în egală măsură, re
prezintă o încununare firească 
a atitudinii manifestate în ca
drul clubului față de schimbul 
de miine, față de formarea vi
itorilor performeri. E suficient 
să urmărești antrenamentele e- 
fectuate de gimnaste, de înotă
toare și înotători, de atleți și 
atlete, de boxeri sau scrimeri, 
pentru a-ți da seama că aici se 
lucrează în perspectivă, cu 
multă grijă și preocupare nu 
numai pentru rezultatele ime
diate, din competițiile la zi, ci

Pentru a da un conținui mal 
bogat, corespunzător cadrului 
organizatoric al democrației 
muncitorești creat in țara noas
tră in ultimii ani și in vederea 
ridicării la un nivel tot mal 
înalt a participării oamenilor 
muncii înșiși la conducerea ac
tivității întreprinderilor, a în
tregii vieți economico-sodale, a 
societății noastre socialisto, ple
nara a stabilit măsuri menite 
să asigure trecerea Ia o nouă 
calitate a activității economice 
prin perfecționarea continuă a 
mecanismului economico-finan- 
ciar, stimularea creșterii efi
cienței economice, cointeresarea 
oamenilor muncii în valorifi
carea superioară a resurselor 
existente și obținerea de re
zultate economice superioare. 
Măsurile adoptate privesc în 
mod deosebit îmbunătățirea ac
tivității de planificare și a celei 
financiare, creșterea rolului și 
răspunderii întreprinderilor și 
centralelor in planificarea pro
priei lor activități, întărirea 
autoconducerii muncitorești, a- 
sigurarea pirghiilor economice 
și financiare necesare realizării 
acestor obiective in concordanță 
ea obiectivele planului unic de 
dezvoltare a economiei naționale.

Plenara a hotărit întărirea 
autogestiunil economico-finan- 
ciare în întreprinderi, lărgirea 
competențelor organelor colec
tive de conducere in luarea 
deciziilor, in înfăptuirea hotă
ririlor și îndeplinirea planului, 
in elaborarea in fiecare unitate 
economică a bugetului de ve
nituri și cheltuieli, care va re
prezenta instrumentul de bază 
al conducerii activității finan
ciare, al asigurării unor bene
ficii tot mai mari in fiecare 
Întreprindere.

In conformitate cu orientările 
formulate de secretarul gene
ral al partidului, plenara a 
adoptat măsuri privind intro
ducerea ea indicatori de bază 
a valorii producției nete și 
producției fizice, perfecționa
rea celorlalți indicatori econo- 
mico-financiari, îmbunătățirea 
activității ministerelor, a orga
nelor centrale, a organelor de 
conducere pe toate treptele or
ganizatorice in scopul soluțio
nării operative a problemelor 
de planificare, financiare, de 
credit și prețuri, de aprovizio
nare tehnico-materială, de co
merț exterior și de cointeresare 
materială a personalului mun
citor din unitățile economice.

Plenara a exprimat convin
gerea că aplicarea acestor mă
suri va asigura perfecționarea 
conducerii și planificării eco- 
nomico-sociale, dezvoltarea de
mocrației socialiste, participa
re» tot mai activă a clasei 
muncitoare, a tuturor oameni
lor muncii la conducerea socie
tății, la făurirea in mod con
știent a propriului destin, a 
viitorului comunist al patriei 
noastre.

(Continuare in pag. a 4-a) 

și pentru cele de miine, din a- 
nii viitori. Profesorul Gheorghe 
Marinescu, vicepreședinte al 
clubului, entuziast și pasionat 
promotor al sportului pe me
leagurile maramureșene, ne 
spunea că. in raport de o ra
mură sportivă sau alta, for
marea unui sportiv de talie na
țională, apt să reziste cu suc
ces marilor examene interna
ționale, cere o muncă de cel 
puțin cinci ani, uneori chiar de 
opt. Aceasta obligă pe fiecare 
dintre antrenori să nu înceteze 
nici un moment activitatea cu 
schimbul de miine, numai 
prin transformarea acesteia în- 
tr-o preocupare cotidiană, orga
nizată, putîndu-se realiza acele 
rezultate care să permită menți
nerea pozițiilor fruntașe în

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU. EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXIV - Nr. 8817 | 4 PAGINI - 30 BANI | Vineri 24 martie 1978

Faredin Ibraim (dreapta) răspunde la o acțiune ofensivă a lui 
Jesus Sollet (Cuba) Foto : N. DRAGOȘ

Campionatele mondiale sini — totuși — prea aproape

NU TREBUIE IROSITĂ NICI 0 CLIPĂ

Campionatele mondiale re
prezintă proba supremă a va
lorilor boxului amator. Dar o 
asemenea competiție de am
ploare este și un excelent pri
lej de îmbogățire a experien
ței in ring, in contact cu re
prezentanții celor mai variate 
școli pugilistice din toate con
tinentele. Iată de ce, ținînd 
seama șl de vecinătatea ime
diată a locului de desfășurare a 
campionatelor mondiale (la 
Belgrad), opinăm pentru pre
zența unei echipe românești 
complete, chiar dacă slăbiciu
nile constatate la unele cate
gorii ar sugera mai curînd o 
formație redusă. In jocul sor
ților și al întâlnirilor dintre 
corzi, orice boxer tînăr găsește 
totdeauna ocazia de a mai a- 
dăuga ceva zestrei sale teh- 
nico-tactice, ceea ce îi va putea 
fi foarte folositor, mai ales cu 
prilejul turneului olimpic din 
1980.

Cu aceste ginduri încercăm 
să trecem în revistă lista pugi- 
liștilor selecționați pentru cam
pionatele mondiaile. Lotul este 
destul de eterogen, cuprinzind 
citeva — puține — elemente cu 
șanse, precum și tineri aspi
ranți față de care pretențiile 
sînt mai mici. Probabil că pru
dența și un anumit calcul tactic 
și psihologic au îndemnat pe 
selecționeri să rețină la unele 
categorii cite doi candidați, ur
mând să facă deplasarea la Bel- 

unele ramuri sportive. Clubul 
are șase sportivi nominalizați 
în loturile olimpice ale țării și 
27 in loturile republicane și do
rește ca dintre aceștia din ur
mă să mai promoveze 6—7 per
formeri în loturile olimpice de 
bază ale țării. Dar, atenția 
principală se îndreaptă de pe 
acum spre.. 1984, cînd „inten
ționăm să dăm delegației noas
tre olimpice un număr mult 
mal mare de sportivi băi- 
măreni. Sint cuprinși în activi
tate la clubul nostru aproape 
2 000 de sportivi, dintre care 
peste 800 legitimați, și avem 
convingerea că planurile și in-

Constantin MACOVEJ

(Continuare în pag. 2-3) 

grad cel ce se va dovedi mai în 
formă. De asemenea, din prici
na unor fluctuații de greutate, 
pentru unii sportivi (cum ar fi 
Faredin Ibraim, care oscilează 
între categoriile muscă și co
coș) decizia va fi luată pe par
curs (cu nădejdea să nu fie 
prea tîrziu !).

în fruntea boxerilor cu pre
tenții întemeiate la medalii 
mondiale se află, fără îndoială, 
Simion Cuțov (indiferent la ce 
categorie va participa, semi- 
ușoară sau ușoară) ; el a dove
dit în patru meciuri consecu
tive, în decurs de o săptămînă, 
împotriva unor adversari de ta
lie, adesea extrem de incomozi 
(Nicolae Costin, Nelson Rodri- 
guez — Venezuela, Andres AI-

Victor BĂNCIULESCU 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

EGALUL DE LA ISTANBUL - 
0 REUȘITĂ A SPIRITULUI DE ECHIPĂ 

AL FOTBALIȘTILOR „TRICOLORI"

Dobrin ji Dudu Georgescu iniț 
miercuri de pe stadionul Inonii

Egalul de pe malul Bosforu
lui trebuie judecat și acum, la 
rece, intr-un mod aparte. A 
căuta virtuți și sinteze fotba
listice în jocul de miercuri este 
aproape un nonsens, pentru că 
pe stadionul Inonii fotbalul a 
rămas doar o frumoasă inten
ție. Dealtfel, o caricatură apă
rută în ziarul Milliyet de ieri 
îi prezintă pe Ștefan Covaci și 
Metin Turei într-un bazin, ju
mătate in apă, in fața a două 
porți de polo !... Meciul de 
miercuri, a cincea „remiză" din 
palmaresul de 15 partide dintre 
România și Turcia, a fost, deci, 
in primul rînd, un triumf al 
luptei sportive, o luptă care a

Tiaerii înotători pe blocstarturl

SPERANȚELE -
LA TRIUNGHIULARUL** 
DE LA HUNEDOARA, 
IRINEL PĂNULLSCU - 

LA TRENTO
Iubitorilor natației din ora

șul Hunedoara le este oferit un 
program variat și bogat la sfâr
șitul acestei săptâmini, ca și la 
cele ce urmează. Piscina aco
perită de 25 m, din acest oraș, 
una dintre cele mai bune din 
țară, va găzdui cele mai impor
tante întreceri internaționale In 
care vor fi angrenați sportivii 
noștri in acest sezon și, în plus, 
pasionantele dispute ale cam
pionatelor țării.

Prima competiție va aduce 
față in față speranțele înotului 
din România, R. F. Germania șl 
Polonia, ale căror întreceri sini 
programate sîmbătă după-amia- 
ză (ora 16,30) și duminică (ora 
10 și 16,30). Vor urca pe bloc- 
starturi tineri înotători (născuțl 
în 1965) din România și Polo
nia, ca și sportivi (cu un an 
mai mari) din R. F. Germania, 
care însă nu vor puncta in cla
samentele oficiale.

Tot sîmbătă și duminică, la 
Trento (în Italia), cițiva dintre 
cei mai talentați înotători al 
„noului val“ vor concura — în 
cadrul unui mare concurs in
ternațional — alături de cei mal 
valoroși sportivi din Europa 
(născuți în 1963 și mai tineri). 
In fruntea delegației noastre se 
află multipla campioană și re
cordmană Irinel Pănulescu, care 
— conform regulamentului com
petiției — nu va putea lua 
startul decît în patru probe (100 
și 400 m liber, 200 și 400 m 
mixt). împreună cu ea au mai 
făcut deplasarea Cristine Seidl, 
Carmen Alexe, Dan Tinea, Edit 
Kugliș, Sorin Plev și Cristian 
Banu.

ză un contraatac in partida de
Foto : MILLIYET — Istanbul

demonstrat — cum sugestiv spu
nea Sătmăreanu II — că „fotba
lul e atit de frumos pentru că 
se poate disputa în orice con
diții".

Acest 1—1 de la Istanbul tre
buie insă privit și ca rezultat 
în sine. Cum deținătoarea Cu
pei Balcanice, reprezentativa 
Bulgariei, pierduse în toamnă 
pe același teren, acest egal nu 
numai că a adus echipa Româ
niei în fruntea grupei, dar i-a 
și creat mari șanse de a se 
califica in finala competiției, ea

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. 2—3)
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In campionatul de polo 
DERBY-UL N-A DURAT DECÎT DOUĂ REPRIZE 

DINAMO — VOINȚA 10—7

atît la femei, 
cum sînt, de 
Cehoslovaciei, 

Brno (f) —
trecut la fi-

CLUJ-NAPOCA, 23 (prin tele
fon). întâlnirea de polo Dinamo 
— Voința Cluj-Napoca, desfășu
rată joi seara la bazinul acope
rit din localitate, în cadrul celui 
de al doilea turneu al Diviziei A 
(seria I) a început de fapt... 
miercuri, când, în meciul cu Pro
gresul, Cladiu Rusu, cel mai bun 
jucător clujean, a comis un gest 
reprobabil (și-a lovit adversarul 
direct în timp mort), ceea ce i-a 
adus eliminarea din teren și sus
pendarea pentru partida de a 
doua zi ! Și, astfel, formația gaz
dă s-a văzut handicapată din 
start, iar pe parcurs absența lui 
CI. Rusu s-a făcut simțită, deși 
înlocuitorii săi, juniorii Colceriu 
și Dezmirean, au făcut eforturi 
vădite pentru a-1 suplini.

în aceste condiții, întâlnirea a 
fost echilibrată timp de două re
prize, după care dinamoviștii, 
prestînd un joc evident mai or
ganizat și mai eficace decît al 
adversarilor, au sprintat, distan- 
țîndu-se în repriza a treia la o 
diferență decisivă. Apoi jocul și-a 
pierdut din interes, bucureștenii 
mulțumindu-se să mențină un a- 
vans care să-i ferească de even
tuale surprize, în vreme ce clu

jenii își iroseau străduințele prin 
greșeli surprinzătoare pentru 
componenții unei echipe fruntașe

în polo-ul românesc. Astfel că 
Dihamo, în revenire evidentă fa
ță de evoluțiile din primul tur
neu al campionatului, a obținut 
un succes mai facil decît era de 
așteptat, dar pe deplin meritat, 
deoarece a jucat serios tot timpul, 
a luptat cu energie și luciditate 
și a fructificat prompt erorile 
partenerilor de întrecere. Scor fi
nal : 16—7 (1-1, 2-2, 4—1, 3—3). 
Au înscris j Nastasiu 4, D. Po
pescu 3, ” _
(Din.) și 
Rusu, I. 
arbitrat 
Schilha.

Meciul
mului a ____
C.N.U. Feroviarii au rulat între
gul lot, au încercat diferite for
mule de joc, testîndu-și poten
țialul în vederea viitoarelor par
tide, evident mai dificile, cu 
Voința și Dinamo. Scor final : 
15—9 (3—1, 5—1, 2—2, 5—5). AU
marcat : C. Rusu 4, L Săi vei 4, 
Țăran u 3, Mustață 2, Arsene, 
Ilie Gheorghe (Rapid) și Nicolau 
3, Gheorghevici 2, Frîncu 2, Chi- 
riță. Pascu (C.N.U.). Arbitri : D. 
Medianu și Gh. Hilf.

In ultimul meci : Crișu] — Pro
gresul 6—8 (1—2, 1—2, 3—1, 1—3).

D. STĂNCULESCU

echipe valoroase 
cît și la bărbați, 
pildă, campioana 
Moravska Slavia 
participantă anul _____ _
nala C.C.E., cîștigată, după cum 
se știe, de Voința Tg. Mureș —, 
Spartakus Budapesta (f+b), Start 
Bratislava (b) și cele două for
mații ale clubului Voința Bucu
rești, dintre care cea feminină 
oonstituie un sextet valoros, care 
dă lotului național de senioare 
nu mai puțin de patru jucătoare 

“ Elena Andreescu,
Cornelia

Răducanu 2, V. Rus 
Sebdk 3, A. Szilagy, R. 
Pop, E. Pop (V.) Au 
bine R» Timoc și R.

din deschiderea progra- 
opus echipele Rapid și

(Elena Pană, 
Elisabeta Badea 
Niculae).

IN DIVIZIA A 
bâtă și duminică 
care programează 
jocuri importante. 
Laromet București, 
țării, joacă la Galați cu Voința 
— seria Sud, Voința Cluj-Napoca, 
fruntașa “

START

și
loc sîm- 

l a XlV-a, 
serie

are
etapa 
o serie de 
Astfel, la fete, 

campioana

seriei Nord, joacă in

deplasare cu C.S.M. Reșița, e- 
chipă aflată pe locul 3 în clasa
ment. La băieți se detașează jo
cul de la Ploiești, dintre Dacia 
și Rulmentul Brașov, In care 
popicarii brașoveni vor forța vic
toria pentru a mai urca în cla
sament (locul 5 în prezent) și 
pentru a participa, după înche
ierea jocurilor în serii, la turne
ul final. La fel de interesante 
se anunță și întâlnirile Pe
trolul Băicoi Cîmpina — Olimpia 
București, Petrolul Teleajen Plo
iești — Constructorul Galați (se
ria Sud) și Metalul Hunedoara — 
Progresul Oradea (seria Nord).

După etapa a XIII-a, în frun
tea clasamentelor se află echi
pele : Laromet București 22 p 
(seria Sud), Voința Cluj-Napoca 
20 p (seria Nord) — la femei, 
Gloria București 18 p (seria Sud) 
și Voința Cluj-Napoca 20 p (se
ria Nord) — la bărbați. (T. R.).

Duminică, la Constanța
IN PRIMA CURSĂ ICICLISTÂ INTERNAȚIONALĂ

ETAPA INAUGURALĂ A „CUPEI F.R.M
Concursurile de motocros con

tinuă. După „Cupa de iarnă", 
încheiată recent, alergătorii de 
toate categoriile se vor prezen
ta la startul ' 
petiții dotată 
F.R.M.", care 
patru etape, 
vor avea loc 
seul de pe Dealul Sîngeriș, 
la marginea orașului Moreni. In 
program figurează clase pentru 
seniori, juniori și posesori 
motoretelor „Mobra". Startul 
va da la ora 9,30.

tradiționalei com- 
cu trofeul «Cupa 
se va desfășura în 
Primele întreceri 
duminică pe tra

de

ai 
se

în regulamentul actualei 
apare o noutate : 
șelor s-a mărit de 
minute, plus două 
seniori și juniori, 
la 30 minute, plus 
motoreta „Mobra". 
concurenții vor fi 
test mai riguros, 
din întreaga țară 
cursul săptămînii trecute, la Bra
șov, Cîmpina și Tg. Mureș, pro
bele de control, marea majori
tate reușind să îndeplinească cu 
succes haremurile indicate de 
forul de resort.

TENISMANII LOTULUI REPREZENTATIV iN 
PENTRU SELECȚIE

Brusca înseninare a vremii a 
permis tenismanilor din lotul re
prezentativ să-și înceapă, ieri, la 
„23 August", întrecerile din ca
drul noului turneu de selecție, 
înfruntând rigorile „temei" obli
gatorii (de activizare a jocului), 
dar și ale terenului — încă prea 
moale —, ei au disputat primele 
partide, în cadrul a două grupe 
de calificare, rezervate seniorilor 
și, respectiv, juniorilor. Va 
urma un turneu final, în care 
primilor le revin 2 locuri, urmă
torilor — 3, iar un al 6-lea va 
fi atribuit învingătorului din

ediții 
man
ia 40

durata 
la 30 
ture pentru 

și de la 20 
două ture la 
Prin urmare, 
supuși unui 
Motocrosiștii 
au dat, în

CURSĂ

confruntarea directă 
E. Pană, încadrați 
de tineret. Iată primele rezul
tate înregistrate, la seniori : 
Tr. Marcu — D. Hărădău 4—6,
6—4, 4—1 ab. ; M. Mirza — C.
Popovici 6—4, 7—5 ; O. Vîlcioiu — 
J. Bir cu 6—4, 3—6, 6—4 ; M. Mir- 
za — O. Vîlcioiu 6—4, 6—3 ;
Tr. Marcu — M. Tăbăraș 7—5, 
6—2. La juniori : FI. Segărceanu
— L. Mancaș 6—2, 7—5 ; L. Bucur
— S. Niculescu 7—6, 6—4 ; D. Stă- 
nescu — A. Mîrza 6—3, 3—6, 6—3 ; 
Fl. Segărceanu — S. Niculescu 
6—2, 6—1.

A. Dîrzu — 
în categoria

PROGRAM COMPETIȚIONAL DEOSEBIT DE BOGAT 
LA POPICE

Sportul popicelor are, în a- 
ceste zile, o activitate deosebit 
de intensă : azi șl mîine este 
programat tradiționalul turneu 
internațional organizat de 
UCECOM ; mîine și duminică se 
dispută etapa a XlV-a a Diviziei 
A, iar tncepind de marți și pină 
duminică 2 aprilie are loc finala

„Daciadei", la care se vor acor
da titlurile de campioni ai țării 
la individual și perechi, juniori 
și seniori. Toate aceste compe
tiții se desfășoară în Capitală. 

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
UCECOM, care se dispută pe 
arena Voința, azi de la ora 15 
și mîine de la ora 9, reunește

PREGĂTIREA BOXERILOR
(Urmare din pag. 1)

dama — Cuba și Carol Hajnal) 
că este capabil să se adapteze 
oricărui stil și că deosebitele 
sale calități pugilistice îi per
mit să facă față competițiilor 
de orice nivel. Important este 
numai ca el să persevereze cu 
ambiție in perioada pregăti
toare, respectind toate cerin
țele vieții sportive. Printre cei
lalți candidați îndreptățiți îi 
numărăm pe Teodor Dinu (care 
trebuie însă să-și îmbogățească 
arsenalul tehnico-tactic și să 
renunțe la unele acțiuni stereo- 
tipe) și pe Faredin Ibraim (pe 
care îl considerăm apt să înre
gistreze rezultate superioare la 
categoria muscă, cu condiția 
indispensabilă de a spori frec-
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competiție intemaționa-
Cupa F. R. Ci- 

a fost programată în- - — 2 a-

Păcii", în frunte cu V. Teodor 
și M. Romașcanu.

Prima și ultima etapă a com
petiției vor începe dimineața de 
la ora 10, în timp ce toate cele
lalte au fost programate după- 
amiezile, de la ora 14.

Prima 
lă a anului, 
clism", 
acest an între 26 martie 
prilie și se va desfășura pe par
cursul a opt etape, pe șoselele 
din împrejurimile Constanței. 
Iată, dealtfel, programul complet 
al acestei importante curse : 26
martie, Constanța — Mangalia — 
Constanța (80 km) ; ’
Constanța — Cheia — 
(100 km) ; 28 martie,
— Tulcea (110 km) ; 29 martie, 
Constanța — Nazarcea — Con
stanța (80 km) ; 30 martie, con
tratimp individual pe șoseaua 
Constanța — Mangalia (30 km) ; 
31 martie, Constanța — Tariver- 
de — Constanța (90 km) ; 1 a- 
prilie, Constanța — Negru Vodă
— Mangalia — Constanța (115 
km) ; 2 aprilie, cursă pe circuit 
în stațiunea Mamaia (50 km).

La întreceri au fost invitați și 
au confirmat participarea repre
zentanți ai sportului cu pedale 
din ~ ‘ ’ —-----•- -« —■
ria, 
mai 
tre, 
și

SCHIORI ROMÂNI IN CONCURSURI PESTE HOTARE

iî martie, 
Constanța 
Constanța

Bulgaria, Polonia și Unga- 
care se vor alătura celor 
buni rutieri ai țării noas- 
membri ai lotului olimpic 

ai lotului pentru „Cursa

• La sfîrșitul acestei săptămini 
se va desfășura la Murmansk 
(U.R.S.S.) tradiționala „Sărbă
toare a Nordului" la schi fond 
șl biatlon. Alături de alțl spor
tivi de peste hotare, vor ii pre- 
zenți și cițiva schiori români. 
La cursele de biatlon vor par
ticipa Victor Fontana, Gheorghe 
Voicu, Cornel Potroanchenu și

Simbătă, pe pîrtia Lupului 
PROBA DE COBORÎRE 
DIN CADRUL CAMPIONA

TELOR NAȚIONALE
Simbătă, pe pîrtia Lupului, se 

va disputa proba de coborîre 
din cadrul campionatelor națio
nale de schi. La cursă vor par
ticipa cei mai buni schiori se
niori și juniori din întreaga 
țară. Printre favoriți : loan Bo- 
biț, Dan Cristea, loan Cav ași, 
Alexandru Manta, Virgil Brenci, 
Gheorghe Vulpe, Nicolae Barcu 
ș.a.

NOȘTRI PENTRU CAMPIONATELE MONDIALEJ
vența loviturilor și a evita im
presia de pasivitate pe care o 
lasă adesea ; totodată, este im
portant să-și amelioreze sub
stanțial pregătirea fizică).

Nu lipsiți de posibilități par 
și Ion Vladimir (cu o admira
bilă și neașteptată comportare, 
învingind la rînd pe venezue- 
lanul Guillermo Kall, pe Cornel 
Hoduț și — într-o splendidă fi
nală — pe cubanezul Luis E- 
ehajde ; șansa ce i se dă tre
buie să-1 mobilizeze și mai 
mult), Ion Miron (cu calități 
tehnice constante), Costică Chi- 
racu (lipsit de șansă la marile 
competiții trecute, dar cu însu
șiri de luptător care-1 pot face 
un redutabil semigreu) și, even
tual, Dragomir Ilie (pe care-1 
credem superior lui Florian Li- 
vadaru pe plan internațional,

cu condiția de a intra rapid în 
forma cerută de o asemenea 
mare competiție).

Indiferent de opțiunile selec
ționerilor, considerăm că se pot 
roda cu folos, imbogățindu-și 
experiența personală : Marcel 
Constantin, Gheorghe Oțelea 
(pe care-1 preferăm firavului 
Viorel Ioana), Valentin Silaghi 
sau Ion Cernat.

După cite sintem informați, 
pregătirile lotului vor începe 
abia luni. Credem că s-a irosit 
o săptămînă inutil. Ne expri
măm, totuși, convingerea că 
toți factorii interesați vor de
pune eforturi maxime in ve
derea asigurării formei cores
punzătoare in care echipa de 
box a României trebuie să se 
prezinte, cu toată demnitatea, 
la campionatele mondiale.

rarsjr/

PE MICUL ECRAN
vineri 24 MARTIE, ora 22 (programul II) : „Telerama Sport" 

(emisiune de Dumitru Tănăsescu).

SIMbAtA 25 MARTIE, ora 14,45 ; Campionatele europene de 
tenis de masă (comentator — Nicolae Angelescu) ; ora 15,15 : 
Campionatele europene de atletism pe teren acoperit ; ora 
15,30 : campionatele mondiale de patinaj artistic (Selecțiuni 
înregistrate de la Duisburg, Milano și Ottawa).

DUMINICA 26 MARTIE, ora 8 : Sportul pentru toți — gim
nastica la domiciliu ; ora 15 : „Fantezii pe zăpadă" — emisiune 
de jocuri sportive și distractive, transmisă de la Moena (Italia). 
Comentator — Cristian Țopescu; ora 16,45 : „Daciada" — repor
taj din marea competiție sportivă națională ; ora 17 : Fotbal, 
A.S.A. — Steaua (repriza a doua). Transmisiune directă de la 
Tg. Mureș (Comentator — Radu Urziceanu).

marți 28 MARTIE, ora 17,20 • „Cupa Mondială" la schi-alpin — 
probele feminine de coborîre de la Bad Kleinkircheim (Aus
tria).

JOI 30 MARTIE, ora 18 : Fotbal internațional — rezumatele 
meciurilor tur din semifinalele cupelor europene intercluburi.
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LEV ALBURT - UN CÎȘTIG/
litate.
foarte

Ț,

Vineri și simbătă, în sala 
Floreasca 
CUPLAJ 

INTERBUCUREȘTEAN 
DE BASCHET

Deoarece duminică dimineața în 
sala Floreasca din Capitală va 
avea loc etapa pe municipiu, din 
cadrul „Daciadei", a Festivalului 
ansamblurilor școlare de gim
nastică modernă, cuplajul inter- 
bucureștean de baschet din eta
pa a 14-a a Diviziei A a fost 
devansat după următorul pro
gram : vineri, de la ora 17 :
Steaua — Rapid ; ora 18,30 : 
I.E.F.S.-Lic. 2 — I.C.E.D. ; sîm- 
bătă, ora 17 : Steaua — Rapid ; 
ora 18,30: I.E.F.S.-Lic. 2 — LC.EJ>.

Ultima partidă a turneului 
internațional de șah al Româ
niei a fost încordată și lungă, 
necesitînd peste 8 ore de joc. 
In întilnirea cu Ftacnik, ma
rele maestru Uhlmann, deși a- 
vea negrele, a jucat la cîștig, 
singura alternativă de a-1 ajun
ge pe Alburt în fruntea clasa
mentului. El a sacrificat o ca

BĂIMĂRENII
(Urmare din pag. I)

Vasile Băjenaru, iar la fond 
Mimi Oncioiu, Piroșka Abosz, 
Ion Rusu și Moise Gîrbacea. An
trenori : Gheorghe Piștea și Ion 
Arghiriopol.
• Intre 29 martie și 3 aprilie 

se va desfășura în Bulgaria con
cursul F.I.S. dotat cu „Cupa 
Aleko". La întreceri vor fi pre- 
zenți și 
Cristea, 
Adorian. 
viei.
• La -------

va desfășura, între 1 și 4 aprilie, 
competiția internațională de schi 
alpin „Cupa prietenia". Țara 
noastră va fi reprezentată de : 
Mihai Bâră II, Vili Podaru, Do
rin Dinu, Zoltan Balasz, Florin 
Zîmoveanu, Daniela Uncrop, 
Mariana Axinte, Csila Peters, 
Maria Balasz și Doina Frățilă. 
Antrenori : Dorin Munteanu și 
Francisc Boniș.

schiorii români Dan 
loan Cavași și Carol 
Antrenor : Nicolae Io-

Zakopane (Polonia) se

tențiile noastre vor fi traduse 
în viață".

Intr-adevăr, la nivelul 
bului au fost stabilite 
prioritățile pe ramuri sportive 
și au fost adoptate măsuri co
respunzătoare pentru atingerea 
obiectivelor propuse. De un pu
ternic și larg ecou se bucură, 
de pildă, in întreg județul ac
țiunea inițiată în domeniul 
atletismului, menită să depis
teze noi sportivi de talent și de 
mare perspectivă în diferite 
probe. Cu sprijinul cadrelor de 
specialitate din școli, in toam
na trecută au fost testați, spre 
exemplu, aproape 8 000 de elevi 
și eleve din clasele V—VIII, 
din întreg județul, pentru sări
turi, demifond și fond, dintre 
care peste 200 au dovedit fru
moase calități și perspective de 
a practica sportul de mare per
formanță. In lunile decembrie 
și ianuarie ei au fost trecuți 
din nou prin sita riguroasă a 
selecției, iar după un nou exa
men care a avut loc în februa-

RUGBYSTUL HJICU MAI
Dincolo de încleștarea — 

adesea teribilă — dintre bu
turi, pe lîngă spectacolul cu 
care Bennett, Rives sau Mo- 
trescu ne incintă ochiul și 
sufletul, rugbyul are viața lui 
neștiută de mulți (de cei mai 
mulți), întâmplări 
întâmplări mari, 
— nu o dată — 
sau de necazuri...

Vom afla, astfel, o poveste 
puțin știută, privind lista e- 
ficacității. în fruntea ei — un 
nume, Sorin Fuicu, pe care-1 
pronunțam întîia dată acum 
vreo 5 ani. Pe atunci, băiatul 
blond și delicat juca în linia 
a doua a grămezii și prindea 
echipa câștigătoare a laurilor 
rugbyului juvenil continental. 
O speranță — ne-am zis — 
și... am așteptat. Fuicu a tre
cut laz Steaua. Zvelt, cu vite
ză de atlet, i-a oferit 
Petre Cosmănescu ideea unui 
drum spre linia de atac. Mai 
întîi — aripă de linia a tre
ia. Apoi — și acum — tot a- 
ripă, dar în sensul imediat, 
adică pe treisferturi. Greu, 
însă în cele din urmă a ajuns 
titular al campioanei ultimei 
ediții. Situație, prin ea însăși, 
mulțumitoare. Dar...

mici sau 
generatoare 
de izbînzi
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Dar Sorin Fulcu a îmbrăcat 
Intr-o zi — sînt doi ani de 
atunci — tricoul naționalei. 
In cea mai neagră zi din via
ța iul. După o noapte albă, 
cu comprese reci, mereu reci, 
peste piciorul inflamat. Nu 
s-a pllns, nu a spus nimănui, 
a strins din dinți. VROIA SA 
JOACE ! A intrat în teren, 
dar ..

A fost primul 
acum, ultimul — 
națională.

L-am crezut 
eșec. Ii știam 
sensibil.

Sorin Fulcu _ ________ _____
bărbat. A adăugat sprintului 
maturitate. A pus alături de 
forță de pătrundere ochi șl 
inspirație_

La 24 de ani, Fuicu este 
unul dintre cel mai serioși 
jucători din rugbyul roma
nesc.

Duminică, el a culcat de 
patru ori mingea în butul 

echipei Dinamo (rețineți : 
Dinamo !).

I se mai dă o șansă ?

— și, pînă 
lui meci în

doborât, după 
sufletul delicat,

s-a arătat însă

Geo RAEȚCHI

va oferă multiple posibilități de a obține
tragerea excepțională

PRONQEXPRES
DIN 26 MARTIE 1978

• AUTOTURISME Dacia 1 300
• EXCURSII în R. S. Cehoslovacă - R. P. Ungară - Austria sau R. P. 

Bulgaria — Turcia sau R. D. Germană
• CÎȘTIGURI IN BANI de valoare fixă - 50.000, 15.000 lei etc. - ți va

riabilă.
La această tragere :
• Se efectuează 8 extrageri repartizate în

2 faze, cu un total de 44 de numere
• Cîștigurile se acordă pe 10 categorii
• Se poate ciștiga și cu 3 numere la ori

care din cele 8 extrageri.

REȚINEȚI I
ȘANSELE DV. sporesc dacă veți juca pe bilete de 15 lei varianta simplă, 
avînd astfel drept de participare ia toate cele 8 extrageri ți puțind obține 
cîștiguri la oricare din cele 10 categorii.
PE BILETE COMBINATE sau „CAP DE POD* puteți realiza importante 
suite de cîștiguri.

SIMBĂTĂ 25 MARTIE — ULTIMA ZI cînd vă mai puteți procura bilete l
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VIRFURI DE ATAC
(Urmare din pag. 1)

avînd nevoie de două puncte 
din cele două partide cu for
mația lui Panov și Bonev, 
jocuri ce se vor disputa la 3 
mai, la București, și la 31 mai, 
la Sofia. Ceea ce înseamnă că 
pasul spre o primă revanșă a 
jucătorilor noștri — cea in 
Cupa Balcanică — a fost făcut 
cu dreptul. Un pas insă care 
obligă !

Acest 1—1 de la Istanbul este 
plin de semnificații, chiar dacă 
un comentariu tehnic este prac
tic imposibil. Miercuri, la me
ciul lor de start în noul sezon, 
pe un teren-bazin, „tricolorii** au 
relevat virtuți pe care le pu
sesem de mai multe ori sub 
semnul îndoielii. Ar fi sufi
cient să ne referim la foarte 
buna pregătire fizică, marea ca
rență dintr-un trecut nu prea 
îndepărtat. Faptul că jucătorii 
noștri au terminat meciul in 
forță, că finalul le-a aparținut 
nu înseamnă decit o primă re
vanșă pentru atîtea jocuri pier
dute in final, eșecuri a căror 
listă e lungă, exemplul cel mai 
recent fiind Madrid ’77. întoar
cerea rezultatului tocmai în fi
nal înseamnă, in primul rind, 
că la cluburi s-a muncit bine 
la capitolul fizic in perioada de 
iarnă, și nu e vorba, ca în tre
cut, de două-trei echipe, ci de 
șapte, toate cele de la care au 
provenit cei 12 jucători care au 
evoluat miercuri. Concluzia care 
se impune logic: pregătirea care

se face 
portant 
jucătorii 
pregătire !

Acest egal 
o probă de încercare și pentru 
spiritul de echipă al unei for
mații cu moralul serios zdrun
cinat, alcătuită acum din două 
generații. Miercuri, această for
mație, eterogenă aprioric, cu 
jucători de la șapte cluburi, 
s-a dovedit în teren excelent 
omogenizată psihologic, unitatea 
sa de luptă fiind mai pregnan
tă ca niciodată în ultimii ani. 
E un real merit al lui Ștefan 
Covaci și al colaboratorilor săi, 
care au reușit să închege echi
pa celor două generații, e și 
meritul fiecărui jucător care a 
făcut totul pentru cauza spiri
tului de echipă. Fuziunea — 
din mers — a celor două gene
rații a însemnat siguranța lui 
Râducanu, care a dat încredere 
întregii defensive, spiritul de 
anticipație al debutantului (în- 
tr-un joc oficial) Ștefănescu și 
conlucrarea bună cu Sâtmârea- 
nu II, a însemnat marele tra
valiu al Iui Romilă, „cel mai 
«britanic* jucător român44, cum 
l-a caracterizat presa turcă pen
tru adaptarea rapidă la condi
țiile de joc și pentru pasele 
lui lungi, a însemnat o risipă 
de energie din partea lui Do- 
brin, care a dovedit că poate 
fi și un foarte bun om de echi
pă. Fuziunea celor două gene
rații a însemnat de fapt de
votamentul întregului mecanism 
al echipei, fiindu-ne foarte greu 
să facem individualizări precise.

ca antrenorii și
continue această

Meciul de miercuri a mai o- 
ferit o frumoasă temă de medi
tație. Reapariția celor doi „ve- 
terani** Răducanu și Dobrin era 
așteptată cu oarecare temere și 
curiozitate. Cei doi (alături de 
Vigu 
nii“ 
bine 
cută 
prin

și de Cheran — „bătrî- 
echipei) au răspuns foarte 
investiției de încredere fa
in ei, fiecare depășindu-se 
seriozitate, angajament și 

putere de luptă. Acești 
jucători trecuți de 30 de am 
ne-au obligat să ne _* ” 
o clipă la fantastica cursă a 
Ilenei Silai la Milano și 
splendida victorie a Măriei 
lexandru la Duisburg. Toate 
ceste exemple demonstrează 
performanța nu are virstă, 
gile ei de bază fiind Valoarea, 
Munca și Seriozitatea.

Sigur, despre acest test fi
zic și psihic de la Istanbul se 
pot spune încă multe alte lu
cruri. Credem că echipa pregă
tită de Ștefan Covaci și Con
stantin Cernăianu va înțelege 
că acest egal in fața Turciei 
nu-i un rezultat mare, ci un 
pas mare! Un pas pe un drum 
care va trece, chiar de săptă- 
mîna viitoare, pe la Rouen, 
Buenos Aires, mai apoi pe la 
Sofia și, din toamnă, pe „tra
seul european** al grupei a III-a 
unde, cu certitudine, adversarii 
vor fi mai puternici decît ,41“- 
le întîlnit miercuri pe malul 
Bosforului. Acest 1—1 este, de 

un frumos start care tre- 
continuat cu aceeași pasi- 
responsabilitate și senozi-

fapt, 
buie 
une, 
tate.

CÎT FOTBAL SE JOACĂ.PE MARILE „PLATFORME ȘCOLARE"?
Există în Capitală și în țară citeva mari grupuri școlare in

dustriale în care învață mii de elevi. Pe aceste „platforme șco
lare* ne-am propus să poposim pentru a primi răspuns la o sin
gură întrebare : CÎT FOTBAL JOACA ELEVII ACESTOR „RE
ZERVOARE* DE TALENTE ? Cu alte cuvinte, ce loc ocupă cel 
mai îndrăgit dintre sporturi in cadrul orelor de educație fizică 
înscrise în programa de învățămînt a unităților respective ?

Iată-ne pentru început la Liceul industrial „23 August* și la 
Grupul școlar al întreprinderii de mașini electrice București.

Cînd învățătura, meseria și fotbalul fac casă bună 
Liceul „23 August"

în imediata vecinătate a sta
dionului „23 August44 din Capi
tală se află Liceul industrial cu 
același nume. Un liceu care nu-și 
dezminte tradiția fotbalistică. A- 
ici, cu ani în urmă, au învățat 
meserie și... fotbal Naom, “ 
dafilon, Olteanu, Moraru, 
lescu, astăzi jucători in 
de Divizia A.

Dintre cei 806 de elevi 
desfășoară activitatea la 
unitate de învățămînt,

, Tran- 
Mincu- 
echipe

care-și 
această 

foarte 
mulți practică fotbalul. Cei trei 
profesori de educație fizică, Oc
tavian Stroia, șeful catedrei, Teo
dor Burlacu și Constantin Stăn- 
culescu, se bucură de tot spriji
nul conducerii liceului. „Elevii 
noștri — ne spune prof. Teodor 
Burlacu — au nevoie, după orele 
de curs și cele de practică pro
fesională, de multă mișcare. Și 
cum fotbalul are destui adepți, 
am căutat să le creăm elevilor 
condiții proprii de desfășurare a 
activității. în afara *celor 6 ore 
din cadrul activităților de masă, 
afectate fotbalului, există la li
ceul nostru și un program spe
cial, bine întocmit, care înseamnă 
un permanent stimulent. Pe cele 
două terenuri de handbal, desfășu-

râm, sub formă de minifotbal, ta 
flecare an campionate interclase, 
pe ani de studii, tater-anl și, apoi, 
rtaala pe școală. Au devenit tra
diționale „Cupa căminului**, „Cu
pa primăverii**, Întreceri cu me
ciuri tur-retur. In cadrul com
petiției naționale „Daclada**, se
lecționata liceului participă, a- 
lături de alte școli, la faza pe 
sector

Și mal este ceva important : 
clubul Metalul tutelează selecțio
nata liceului, punind la dispozi
ția eleviior echipamentul necesar 
și stadionul din cartierul Pante- 
limon. In acest fel, selecția se 
face continuu, „pe viu*. Nu in- 
tîmplător elevi ca Laurențiu Mi
hai, Florin Ghețu, Finei Popescu 
sau Floriei Constantin au fost 
cooptați la Centrul de copii șl 
juniori Metalul București, unde 
stat instruiți la cerințele viitoa
rei performanțe. Șl cine știe dacă 
dintre ei nu va apare vreunul, 
cit de curînd. în lotul echipei de 
Divizia B Metalul București !

Așadar, la Liceul industrial „23 
August* există mult entuziasm, 
învățătura și fotbalul făcînd casă 
bună.

10 la sută din ce se juca altădată
I.M.E.B. !

„Cu ani în urmă, școala noas
tră avea la dispoziție un teren de 
fotbal. Și nu cred să fi existat 
elev al școlii care să nu fi jucat 
măcar Intr-un meci pe acel te
ren. A ființat ctadva și un cam-
------------- - n'iiH'i'i ■—nas—

BOXERI ROMANI LA

Gheorghe NERTEA

Grupul școlar

pionat 
cadrul 
ajuns
Cîțiva ________________
fost elevi ai școlii în care imi 
desfășor activitatea (Eftimescu,

al școlilor profesionale, In 
căruia echipa noastră a 

pînă în finala întrecerii, 
buni fotbaliști de astăzi au

Bartales, Aelenei, Troi etc.). Anii 
au trecut însă și iată-ne acum în 
situația de a vă răspunde că în 
școala noastră, cu peste 1 700 de 
elevi, se practică volei, baschet, 
handbal, atletism, oină — toate 
cu bune rezultate — dar FOTBAL 
MULT MAI PUȚIN, APROAPE 
DELOC. Avem doar un campio
nat interclase, care se desfășoară 
toamna și primăvara, 
pul ne permite să 
bucățică de pămînt 
ternat. Ne pare rău 
condițiile necesare, 
mult cu cit copiilor . __
balul. Și ei ne-au dovedit acest 
lucru, căutînd să se legitimeze la 
marile cluburi bucureștene. Cîte- 
va exemple : M. Tane (cl. X-a 
G), H. Ar tag eă și N.T. Ion (cl. 
a X-a J) — la Steaua ; L. Mihai 
(cl. a X-a G) — la Sportul stu
dențesc ; M. Petrea (clasa a X-a 
J) — la Dinamo ; Gh. Calma (cl. 
a X-a H) — la Voința și așa mai 
departe. Mai puțini joacă la E- 
lectra noastră, echipa I.M.E.B.- 
ului din categoria Onoare“.„

De ce ? Răspunsul este foarte 
simplu. Pentru că în momentul 
de față pe copii nu-i mai poți 
atrage cu... nimic la fotbal ! Or, 
Electra nu mai dispune de o 
bază sportivă primitoare, cea pe 
care a avut-o fiind dezafectată. 
Așa stând lucrurile, ei, copiii, 
preferă frumoasa sală de sport 
din curtea școlii, în care nu e- 
xistă... zgură, nu bate vin tul, nu 
plouă, ci e cald și e bine, dar nu 
e fotbal !

Așa se prezintă situația fotba
lului la Liceul industrial nr. 2 și 
Ia școala profesională din 
Bujoreni.

Datele de mai sus ne-au 
furnizate de profesorul de sport 
Alexandru Monescu, cel mai do
cumentat dintre cadrele didactice 
ale școlii patronate de I.M.E.B. 
Pentru că dînsul se află in a- 
ceastă unitate școlară de peste 
23 de ani. De pe vremea cînd se 
juca fotbal în mod serios. în 
timp ce acum se joacă doar 10% 
din ce se juca altădată.

i, cînd tim- 
jucăm pe o 
de lingă în
că nu avem 
cu atît mai 
le place fot-

str.

fost

Laurențiu DUMITRESCU

TURNEUL DE LA MINSK
Intre 26 martie și 3 

va avea loc la Minsk un 
internațional de box, la care au 
fost invitați și pugiliști din țara 
noastră. La întreceri vor parti
cipa următorii sportivi, conduși 
de antrenorul Constantin Ciu-

aprilie 
turneu că : Alexandru 

muscă), Tudor 
Gheorghe Vlad 
Gheorghe Simion 
dușan (semimijlocie) și Gheor
ghe Mura.ru (mijlocie mică).

Turei (semi- 
Titi (pană), 

(semiușoară), 
sau Ion Bu
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e se reia 
fotbal — 

programează 
Xnamo, pre- 
ante întîlniri 
clasamentului, 
•sului. Pronci
tat cu cinci 
natul Italian 
uitat.
esant con- 
>mentator de 
unii române, 
irele prono-

— „U“ Cv. X
■ F.C.M. Reș. 1

m. Corvinul — s.C. Bacău 1 X
IV. F.C. C-ța — Petrolul 1
V. Polit. Tim. — Bolit. Iași 1 2

VI. F.C. Argeș — Jiul Petroș. 1 
VH. U.T. Arad — Dinamo

Bihor — Olimpia
IX. Atalanta — Inter

X. Foggia — Lazio
XL Roma —

XII. Verona —
XIII. Fiorentina

★
Tragerea Loto 

avea loc la Casa

vm. f.c.

Lanerossi 
Napoli
— Bologna

1X2
1

IX
1 2
X

1 X
1

vade astăzi
___ _ de cultură a 

sectorului II, din str. M. Em in es
eu nr. 89, la ora 17.

Categoria 2 : 5,50 
40.307 lei ; Categoria 
4.273 lei 
1.452 lei 
513 lei ; 
256 lei ; 
10C lei.

2 :

; Categoria
; Categoria 
Categoria 6 
Categoria X :

variante
3 ; 22,25

4 : 65.50
5 : 185,25 
: 371,00

1.920,00

a

a 
a 
a 
a

REPORT CATEGORIA 
lei.

1 : 530.000

a revenitCîștigul de 40.307 lei _
participanților : GHEORGHE HÎR- 
LEA din Timișoara și ROMELIA 
MANAIȚE din Brad, județul Hu
nedoara.

Despre criza — nu de ieri, 
de alaltăieri — a vîrfurilor de 
atac se vorbește mult și se 
scrie la fel de mult. Degea
ba. Nu apar virfuri. Firește 
că nu din vorbit și din scris 
ar trebui să apară virfuri de 
atac in fotbal. Dar nici așa, 
toți să vorbească despre o 
importantă absență, despre o 
însemnată lipsă din soccerul 
nostru, iar rezultatul să 
ca și nul.

Dacă acum cîțiva ani 
greu de ales între 10—15 
furi de atac centrale _ _ 
piate ca valoare — toate insă 
de reală valoare ! —, între
care-i amintim pe Adam, 
Pavlovici, Voinea, Oblemenco, 
Dridea, Gane, Frățilă, Ene n, 
Dumitrache, Ion Ionescu. Ma- 
nolache. Iancu etc., acum gă
sești cu greu 2 (două) nume si
gure. fi avem pe Dudu Georgcs- 
3U, mijlocaș transformat în vîrf 
de atac, ar mai fi 
Mircea Sandu, dar 
e indisponibil, Du- 
mitrache nu mai este 
ce a fost, deși face, 
din cînd în cînd, 
eîte un joc foarte 
bun, iar Oblemenco 
joacă in Divizia B, 
după ce ani de zile a 
adus Craîovei coșul 
cel mai plin cu goluri al cam
pionatului; promite, de la Tg. 
Mureș, Fanici, dar a promis și 
Radu li și a rămas promisiune...

Valori, valori reaie nu avem. 
Pentru a afla răspunsul corect 
la întrebarea de ce nu avem 
virfuri de atac 7 trebuie pri
vit cu atenție .procesul de 
fabricație44 al fotbalului nos
tru.. Se ocupă temeinic antre
norii de crearea unor aseme
nea jucători ? Evident, nu ! 
Dacă s-ar ocupa — raționa
mentul este foarte simplu 

apărea virfuri. Nu 20, 
nu 10, dar măcar 4—5. 
nu se ocupă ? Pentru 

au găsit așa-zise soluții 
compromis. Fotbalul 
posturi — formulă de 
greș

la mijlocul terenului, să a- 
jute faza în orice parte s-ar 
desfășura ea, dar prima lui 
sarcină este să străpungă a- 
părarea adversă și — mai 
ales — să înscrie goluri.

„Universalitatea  ̂
azi de 
exclude 
potrivă, 
noastre 
nu putem fi ___ r___
realitatea des întîlnită â 
purașilor care aleargă pe tot 
terenul, iar în fața careului 
sau în careul advers prezen
ța lor- este în general mai 
mult sau mai puțin insignifi
antă44, caracterizare pe care 
am preluat-o de Ia un bătrîn 
tehnician nu atît pentru plas
tica ei sugestivă, 

i miezul

pretinsă 
fotbalul modem nu 

specializarea. Dim- 
Revenind la vîrfurile 

(centrale) de atac, 
mulțumiți cu 

,ie-

Pină 
cînd?

nu 
De 
că 
de 

fără 
pro-

este aplicat de mulți 
dintre antrenorii noștri la li
mita lui inferioară, nu la cea 
superioară. E bine și nece
sar ca extrema să facă și 
presing, să fie și apărător, 
dar prima ei sarcină este să 
fie atacant ; e bine și nece
sar ca fundașul să atace 
uneori, dar primă lui sarcină 
este să fie un apărător de 
netrecut ; e bine și necesar 
ca vîrful central să combine

tica ei 
ales pentru 
lut real.

Antrenorii 
cu această

lă, 
k de _

furilor de atac. An
trenorii nu pregă
tesc virfuri care să 

[ spargă apărările ad- 
8 verse. care 

șuteze sănătos 
I la distanță și 
’ orice poziție,

să șuteze fără pre
luare din careu, fără a 
mai „gîdila44 mingea la 12— 
10—8 metri de poartă.

Este adevărat că nici 
torii care interpretează 
vârfului de atac nu se 
gătesc nici pe 
cum —: JX lz . 
sează singuri, din toate po
zițiile, static și din mișcare, 
șutul la poartă, ca și alte 
procedee necesare. Acum 
cîțiva ani. la Craiova, Oble
menco rămînea singur pe te
ren după încheierea antre
namentelor și șuta de sute 
de ori la poaită. L-am văzut 
cu ochii noștri cînd nu mai 
suporta gheata de fotbal și, 
în ciorapi, șuta de la 20, de 
la 25 de metri, de se clăti
na bara cînd nimerea min
gea în ea. Nimeni nu-i cerea 
luT Oblemenco acest efort su
plimentar. Și-1 impunea sin
gur. Pentru că vroia ceva ! 
Vroia să fie cel mai bun. 
Vroia să fie primul golgeter 
al țării. De aceea a și ajuns 
ceea ce a vrut.

ACTUALITĂȚI •
• URMĂTOARELE ÎNTÎLNIRI 

ALE LOTULUI REPREZENTATIV 
sânt cele de la Rouen (31 martie) 
— unde Selecționata divizionară a 
țării noastre va întâlni Selecțio
nata secundă a Franței — și de 
la Buenos Aires (5 aprilie), unde 
echipa României va da replica 
reprezentativei Argentinei, țara 
gazdă a Campionatului mondial 
al cărui turneu final va începe 
la 1 iunie.

• MECIUL (retur) ROMANIA 
— IUGOSLAVIA, din cadrul pre
liminariilor turneului de juniori 
U.E.F.A., a fost programat, pen
tru 2 aprilie, în orașul Rm. Vîl- 
cea. El se va desfășura, probabil, 
în deschiderea partidei de cam
pionat de Divizia B Chimia Rm. 
Vîlcea — Chimia Tr. Măgurele. 
Forul international a comunicat 
,și numele arbitrului care va con
duce decisiva partidă internațio
nală a juniorilor noștri. El se 
numește A. Platopoulos, din Gre
cia.

e SAPTAMÎNA VIITOARE, 
TESTARE* JUCĂTORILOR DIVI
ZIONARI A. Federația de specia
litate face cunoscut că în zilele 
de 28, 29 și 30 martie va avea 
loc, pe Stadionul Reoublicii, tes
tarea jucătorilor divizionari A 
(probele fizice și tehnice care ur
mau să fie trecute în luna fe
bruarie). Iată cum a fost făcută 
programarea echipelor: MARȚI 28 
MARTIE, ora 9—12 î A.S.A. Tg. 
Mureș, Steaua, F.C. Argeș j- ora 
14—17 : Politehnica Timisoara,
Dinamo, Olimpia Satu Mare ;

Marius POPESCU

ACTUALITĂȚI
MIERCURI 29 MARTIE, ora 9—12: 
Jiul, Sportul studențesc, U.T.A. ; 
ora 14—17 : Sport Club Bacău,
F.C. Bihor, Universitatea Craiova; 
JOI 30 MARTIE, ora 9—12 : F.c. 
Constanța, Petrolul Ploiești, C.S. 
Tirgovișie ; ora 14—17 : Politeh
nica iași, F.C. Corvinul, F.C.M. 
Reșița.

selecționata de ju- 
ÎN FRANȚA. Ieri a ple- 

Franța, pentru a participa 
................. turneu de la

• ° 
NIORI. 
cat în ... 
la tradiționalul
Montogu, o selecționată alcătuită 
din juniori mici (născuți după 1 
august 1963). La turneu participă 
opt echipe reprezentative și opt 
formații de club. Selecționata 
noastră, pregătită de prof. N. 
Mihai și L. ianovschi, face parte 
dintr-o grupă cu echipele Por
tugaliei, R. F. Germania și S.U.A,

• MUSCELUL CIMPULUNG — 
SPORTUL STUDENȚESC 1—3 
(1—0). Partidă spectuculoasă, cu 
multe faze de poartă. în prima 
repriză au dominat gazdele, care 
au reușit să deschidă scorul în 
min. 22 prin Pamfil. După pau
ză. Sportul studențesc a jucat 
mult mai bine. în min. 47, O. 
Ionescu a egalat dintr-o lovitură 
de la 11 m. Celelalte două goluri 
ale bucureștenilor au fost înscrise 
de Munteanu în min. 65 și 89. 
Sportul studențesc a aliniat ur
mătoarea formație : Lazăr — Tă- 
năsescu, Ciugarin. Grigore (Ca
zan), Manea — O. ionescu, Cățoi, 
Munteanu — Stroe, Grosu, Mar- 
gelatu. (P. MATEOIU — coresp.)

AH DISPĂRUI ȘAPTE
De mai bine de zece etape, în 

fruntea seriei a V-a a Diviziei C 
(în care activează 14 echipe din 
București și numai două d’m a- 
fara Capitalei) se află formația 
Ș.N.O., ,,11"-le fotbalistic ol
Șantierului Naval Oltenița. Per
formanța de a se menține otita 
timp în fruntea clasamentului 
merita să fie subliniată cu toate 
că Ș.N.O. provine din divizia se
cundă (unde a jucat șapte ani), 
ceea ce presupune un plus de 
experiență competițională ; dar 
să nu uităm că in seria respec
tivă mai sînt două retrogrodaie 
din „B" — Tehnometal și Vo
ința — ambele din București. 
Deci...

Comportarea constant bună a 
echipei Ș.N.O. ne-o explică — 
lapidar — antrenorul Gheorghe 
Făinițâ : „Nu avem vedele, nu 
avem navetiști, avem, în schimb, 
o echipă'*. Conducătorul tehnic 
al fotbaliștilor din orașul de pe 
Dună*-*» — care se află la Olte
nița din returul campionatului 
1976—1977, cînd Ș.N.O. a căzut 
din ,,B“ — ține să sublinieze fap
tul că renunțarea la unii jucători

fiNAVIGATORI ' Șl Â APARUT 0 ECHIPA
care... na vi ga u intre București și 
Oltenița (și erau în număr de 
șapte navetiștii, printre care Fil- 
diroiu, “ 
alții) nu 
dimpotrivă. Ș.N.O. 
adevărată echipă, sudată 
teșțe, 
țări rea

Sta mau ichi, Ghițulescu și 
a slăbit formația, ci 

este acum o 
wfle- 

în- 
im-

ceea ce contribuie la 
spiritului colectiv și,

comportare
Acum, Ș.N.O. are un lot
- media de vîrstă sub 22

plicit, 
buna, 
tîrtăr . _ 
de ani — ambițios, care luptă pen
tru revenirea in campionatul se
cund. Pe lingă veteranii Grâdiș- 
teanu (portar) șl Rateu (fundaș), 
cu un stagiu de un deceniu în 
echipă și care — deși au trecut 
de 30 de ani 
jucători de bazo, ou fost 
veți o serie de tineri, 
care și trei juniori —
(component ol lotului național). 
Duțu (17 ani) și Dumitrache, cor.

continuă să fie 
promo* 
printre 
Opreo

se evidențiază de la meci la 
meci. La antrenamente, jucătorii 
își fac pe deplin datoria, ceea ce 
se vede și m jocul echipei : in 
17 etape, Ș.N.O. a cîștigat opt 
puncte în deplasare, pierzînd 
doa-r trei jocuri - toate la Bucu
rești — cu Tehnometcl, I.C.S.I.M. 
și Automatica. In privința disci
plinei, echipa Ș.N.O. poate să 
fie dată ca exemplu pentru multe 
divizionare : a avut un singur 
jucător eliminat, intr-un meci de 
cupă. Cazul respectiv a fost dez
bătut în cadrul echipei și de 
atunci nu s-a mai înregistrat vreo 
abatere de la sportivitate.

Ar mai trebui să amintim ' că 
toți jucătorii lucrează la Șantie
rul naval ; trei dintre ei urmea
ză — n paralel — cursurile școlii 
de maiștri, iar șase sînt elevi la 
liceul seral. Echipa dispune de 
un stadion frumos, se bucură de 
sprijin din partea forurilor locale 
și este simpatizată de toți Iubi
torii sportului din micul oraș du
nărean. To-ate condițiile, deci, 
ca ascensiunea să continue.

T. RĂBȘAN

Mura.ru


PLENARA CflMITEIULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN (TI. de hochei, grupa B

(Urmare din pag. I)

2. — Din inițiativa și la 
propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pfenara a examinat 
și aprobat măsurile cu privire 
la participarea la beneficii a 
oamenilor muncii.

Aceste măsuri pornesc de la 
necesitatea perfecționării con
tinue a relațiilor socialiste de 
producție, a organizării activi
tății in vederea creșterii pro
ductivității muncii și asigură
rii unei eficiențe economice su
perioare, a participării oame
nilor muncii la autoconducere, 
la întărirea și lărgirea auto- 
gestiunii economico-financiare. 
Fondul de participare a oame
nilor muncii la beneficii se 
constituie anual pe baza rezul
tatelor economice ale între
prinderii în anul anterior.

Tersonalul muncitor va primi, 
în afara retribuției tarifare, o 
parte din beneficiul obținut de 
întreprindere, în raport cu con
tribuția adusă la îndeplinirea 
și depășirea planului producției 
nete și a producției fizice, la 
dezvoltarea întreprinderii res
pective, cu activitatea depusă și 
cu vechimea în unitate. Sume
le cuvenite individual sub for
mă de participare la beneficii 
se stabilesc in fiecare unitate 
economică de către Consiliul 
oamenilor muncii, in condițiile 
prevăzute de lege și nu sint 
plafonate. Prin această partici
pare a fiecărui om al muncii la 
beneficiu se realizează legarea 
și mai strinsă. nemijlocită, a 
veniturilor fiecăruia de activi
tatea concretă și rezultatele ei( 
de aportul la îndeplinirea sar
cinilor întregului colectiv. Acest 
sistem urmează să se aplice in 
industrie, construcții, agricul
tură, transporturi, cercetare 
științifică, proiectare și ingine
rie tehnologică, circulația mărfu
rilor și in alte ramuri ale eco
nomiei naționale. Se prevede, 
de asemenea, participarea oa
menilor muncii și la beneficiile 
obținute de întreprinderi in rea
lizarea și depășirea sarcinilor 
la export. Se aduc îmbunătă
țiri și sistemului de premiere, 
acordarea premiilor fiind in ra
port direct cu rezultatele obți
nute, cu realizarea de economii 
de materiale și forță de muncă.

Totodată, se constituie in fie
care unitate economică un fond 
special provenit din beneficii și 
alte venituri proprii, care este 
destinat pentru construcții de 
locuințe, alte investiții și chel
tuieli cu caracter social.

Plenara își exprimă convin
gerea că aceste măsuri vor 
spori răspunderea și cointere
sarea oamenilor muncii în în
deplinirea și depășirea sarcini
lor de plan, in ridicarea efi
cienței economice, vor contri
bui la creșterea continuă a ve
nitului național, sursa dezvol
tării economice și ridicării bu
năstării materiale și spirituale 
a poporului nostru — țelul su
prem al politicii Partidului Co
munist Român.

3. — Plenara a dezbătut și 
aprobat raportul cu privire la 
efectivul, compoziția și struc
tura organizatorică a partidu
lui la 31 decembrie 1977.

La plenară s-a relevat că în 
anul trecut organele și organi
zațiile de partid, traducind in 
viață indicațiile date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, au 
desfășurat o intensă muncă 
politico-organizatorică pentru 
creșterea numerică și calitativă 
a rîndurilor partidului, pentru 
imbunătățirca compoziției mun
citorești a partidului, întărirea 
caracterului său de clasă și a 
disciplinei ferme, sporirea ro
lului de forță politică conducă
toare a partidului. Anul trecut, 
au fost primiți in partid 112 305 
comuniști, dintre aceștia 71,75 
la sută provenind din rindul 
muncitorilor, 12,96 Ia sută din 
rindul țăranilor, iar 15,29 la su
tă din rindul intelectualilor și 
funcționarilor. Efectivul parti
dului era, la sfîrșitul anului 
1977, de 2 747 110 membri, res
pectiv 26,59 la sută din popu
lația activă a țării ; peste 73,26 
la sută din numărul total al 
membrilor partidului lucrează 
în sfera producției materiale ; 

peste 37 la sută din cei primiți 
in partid anul trecut sint femei.

Au fost subliniate, de ase
menea, măsurile luate pentru 
perfecționarea structurii orga
nizațiilor de partid, măsuri ca
re au ținut seama de schimbă
rile aduse organizării adminis
trative a unor unități, de in
trarea in funcțiune a noi între
prinderi, de creșterea efectivu
lui unor organizații de partid. 
La 31 decembrie 1977 existau 
59 037 organizații de bază.

Plenara a stabilit sarcini me
nite să ducă la realizarea în
tocmai a obiectivelor izvorite 
din hotărîrile Congresului al 
XI-lea, ale Conferinței Naționa
le și ale Comitetului Central al 
partidului cu privire la întări
rea continuă a rîndurilor parti
dului și creșterea , rolului de 
forță conducătoare a organelor 
și organizațiilor sale in toate 
sferele vieții economice, poli
tice și sociale.

4. — Plenara a dezbătut, de 
asemenea, raportul cu privire 
la activitatea desfășurată in 
anul trecut de organele de 
partid, de stat și organizațiile 
de masă pentru înfăptuirea po
liticii de cadre a partidului.

Apreciind succesele impor
tante în acest domeniu, plena
ra a reafirmat necesitatea ca 
întreaga activitate de selecțio
nare și promovare a cadrelor 
de partid, de stat, ale organi
zațiilor de masă și obștești să 
se desfășoare in continuare sub 
conducerea nemijlocită a C.C. 
al P.C.R., a organelor locale de 
partid și pe baza planului unic 
de perspectivă.

Potrivit indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
organele și în aparatul de 
partid, de stat, al organizațiilor 
de masă și obștești, în condu
cerile ministerelor, ale celorlal
te instituții, precum și in alte 
funcții de răspundere vor fi 
promovați in continuare cu 
prioritate muncitori, paralei cu 
promovarea cadrelor din nodu
rile celorlalte categorii de oa
meni ai muncii. Pentru funcții 
de conducere in toate dome
niile de activitate un loc deo
sebit trebuie să-1 ocupe selec
ționarea și pregătirea tinerilor, 
a unui număr mai mare de fe
mei.

Plenara a adoptat măsuri 
pentru Înfăptuirea in condiții 
tot mai bune a politicii de ca
dre a partidului, pentru aplica^ 
rea cu strictețe a principiului 
muncii colective in politica de 
cadre, a respectării criteriilor 
politice, profesionale și morale 
pe care trebuie să le îndepli
nească cei propuși in munci de 
răspundere.

5. — Plenara a dezbătut și a- 
probat măsurile privind îmbu
nătățirea activității de rezolvare 
a propunerilor, sesizărilor, re
clamațiilor și cererilor oameni
lor muncii, subliniind că această 
activitate reprezintă o compo
nentă importantă a dezvoltării 
democrației socialiste, un mij
loc important de întărire a le
găturii partidului cu masele, o 
expresie a spiritului de răspun
dere și atitudinii Înaintate a 
cetățenilor față de politica 
partidului, față de construcția 
socialismului in patria noastră. 
S-a stabilit că întreaga activi
tate legată de solicitările oa
menilor muncii se va desfășura 
sub conducerea nemijlocită a 
organelor și organizațiilor de 
partid.

Sint fixate, de asemenea, o- 
bligațiile organelor de partid, 
de stat, organizațiilor de masă 
și obștești, unităților economice 
și social-culturale pentru asi
gurarea desfășurării acestei im
portante activități in condițiile 
cele mai bune, termenele de 
examinare și rezolvare a propu
nerilor, sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor oamenilor muncii, 
atribuțiile și răspunderile ca
drelor de conducere din unită
țile economico-sociale și ale or
ganelor și organizațiilor de 
partid, de stat și obștești.

Plenara șî-a exprimat convin
gerea că organele și organiza
țiile de partid, organele de stat 
și organizațiile obștești vor ac
ționa cu hotărire sporită pen
tru îmbunătățirea continuă a 

activității lor in acest dome
niu, la ridicarea nivelului de 
viață material și cultural al 
celor ce muncesc, la mobiliza
rea oamenilor muncii in înfăp
tuirea obiectivelor și sarcinilor 
stabilite de Congresul al XI-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului.

Avind in vedere sarcinile de 
mare importanță izvorite din 
măsurile adoptate de plenară 
cu privire la activitatea de re
zolvare a propunerilor, sesiză
rilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii, plenara a a- 
probat trecerea. în atribuțiile 
Colegiului Central și, respectiv, 
a colegiilor județene de partid 
a acestei activități.

6. — Plenara a examinai și 
aprobat raportul cu privire la 
activitatea internațională a parti
dului și statului nostru in anul 
1977 și la principalele orientări 
ale activităților pe plan extern 
in anul 1978. -

S-a apreciat că in cursul a- 
nului trecut Comitetul Central 
al partidului și guvernul țării 
noastre au desfășurat o intensă 
activitate pe plan internațional 
pe baza botăririlor Congresului 
al Xl-lea, a orientărilor și în
drumărilor directe ale to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Plenara a dat o înaltă apre
ciere rolului deosebit al to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
elaborarea și transpunerea in 
viață a politicii externe a Re
publicii Socialiste România, 
subliniind că secretarul general 
al partidului a asigurat, eu o 
înaltă principialitate, intr-un 
profund spirit de previziune 
politică, îndrumarea și desfășu
rarea în bune condițiuni a în
tregii activități a țării noastre 
pe arena internațională.

Plenara a subliniat că eve
nimentele politice ale anului 
1977 au confirmat, incă o dată, 
justețea șl realismul aprecieri
lor și orientărilor Congresului 
al XI-lea al partidului, ale 
Programului său, privind pro
cesele, tendințele și prefacerile 
care au loc in lumea de azi, 
demonstrind că politica externă 
a Partidului Comunist Român 
corespunde pe deplin intereselor 
fundamentale ale poporului ro
mân, precum și necesității in
tensificării luptei maselor popu
lare, a forțelor progresiste și re
voluționare de pretutindeni pen
tru promovarea unei politici 
noi, democratice, pentru trans
formarea înnoitoare a societății, 
pentru făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta 
noastră.

In prim-planul activității in
ternaționale a partidului și sta
tului nostru a fost situată dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare cu toate statele 
socialiste, s-a amplificat și di
versificat conlucrarea rodnică 
cu țările in curs de dezvoltare, 
cu statele nealiniate ; au con
tinuat să se extindă legăturile 
politice, economice și tehnico- 
științifice cu toate celelalte țări 
ale lumii, indiferent de regi
mul lor social.

S-au extins și s-au aprofun
dat permanent relațiile de prie
tenie și colaborare militantă cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, s-au dezvoltat ra
porturile cu partidele socialiste 
și social-dcmocrate, s-au ampli
ficat legăturile cu partidele de 
guvernămînt din țările în curs 
de dezvoltare, cu mișcările de 
eliberare națională, cu celelalte 
forțe antiimperialiste, democra
tice și progresiste.

Plenara a apreciat că în anul 
internațional 1977 s-a acționat 
cu fermitate pentru înfăptuirea 
liniei politice stabilite de Con
gresul al XI-lea, au fost pro
movate Inițiative politice con
structive, menite să contribuie 
la găsirea căilor de soluționare 
a problemelor cardinale cu care 
se confruntă omenirea contem
porană.

Conducerea partidului și sta
tului nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, au militat pentru afirma
rea în relațiile dintre sta
te a principiilor egalității 
in drepturi, independenței și 

suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, res
pectului și avantajului reciproc, 
renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța. România și-a 
adus contribuția constructivă la 
acțiunile menite să ducă la rea
lizarea unui climat de secu
ritate, destindere și cooperare 
pașnică in Europa, la rezolva
rea pe cale politică a tuturor 
conflictelor și stărilor de încor
dare dintre state. O importanță 
deosebită a fost acordată luptei 
pentru lichidarea decalajelor e- 
conomice dintre țări și făurirea 
unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru crearea u- 
nei lumi fără arme și fără 
războaie, pentru triumful, la 
scară planetară, a idealurilor 
libertății, independenței, pro
gresului social și păcii.

Plenara a apreciat că toate 
acestea au condus, in mod fi
resc, la o creștere substanțială 
a prestigiului internațional al 
Partidului Comunist Român, al 
Republicii Socialiste România.

In prezent, țara noastră în
treține relații diplomatice și 
consulare cu 130 de state, iar 
relații economice cu peste 140 
de state. Partidul Comunist 
Român are relații cu 90 de 
partide comuniste, cu 23 de 
partide socialiste sau social-de- 
mocrate și 24 de alte partide 
ji formațiuni politice din ță
rile capitaliste dezvoltate, cu 53 
de partide de guvernămînt și 
21 de alte partide și organiza
ții progresiste din țările în curs 
de dezvoltare, precum și cu șase 
mișcări de eliberare națională. 
Marea Adunare Națională, Fron
tul Unității Socialiste, precum 
și organizațiile de masă și 
obștești, au continuat, de ase
menea, să-și extindă legăturile 
de colaborare internațională.

Plenara a apreciat că planul 
de relații externe pe anul 1978, 
pe linie de partid și de stat, 
se integrează orientărilor 'fun
damentale stabilite de Congre
sul al XI-lea și de Conferința 
Națională ale partidului, indi
cațiilor și îndrumărilor date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

7. — C.C. al P.C.R. a adoptat 
următoarele măsuri organizato
rice :

— alegerea tovarășului Iosif 
Bane, membru supleant al Co
mitetului Politie Executiv al 
C.C, al P.C.R., ea membru al 
Comitetului Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R. Totodată, Comi
tetul Politio Executiv l-a ales 
ca membru al Biroului Perma
nent al Comitetului Politic 
Executiv ;

— eliberarea tovarășului Ște
fan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., membru al Bi
roului Permanent al Comitetu
lui Politic Executiv, din funcția 
de secretar al C.C. al P.C.R., 
în legătură cu numirea sa în 
funcția de ministru al aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România ;

— alegerea tovarășului Vasile 
Mușat in funcția de secretar al 
C.C. al P.C.R.

Plenara a aprobat unele mo
dificări in componența Colegiu
lui Central de partid.

Plenara a aprobat propunerile 
Comitetului Politic JExecutiv 
privind componența comisiilor 
pe probleme ale Comitetului 
Central și a birourilor acestora.

Lucrările plenarei Comitetu
lui Central s-au desfășurat in
tr-un spirit de înaltă răspun
dere partinică, intr-o atmosferă 
de profundă exigență și preocu
pare pentru asigurarea progre
sului continuu al activității e- 
conomice și sociale din patria 
noastră, de grijă pentru spori
rea neîncetată a rolului condu
cător al partidului în societate, 
pentru înfăptuirea neabătută a 
istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R., a Progra
mului partidului de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Hotărîrile plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român au fost adoptate 
in deplină unanimitate.

ROMÂNIA - 
UNGARIA S-O

BELGRAD, 23 (prin telefon). 
Amenințată in mod serios cu 
• retrogradarea in grupa C a 
campionatului mondial, selec
ționata României a evoluat, în 
sfîrșit, mai aproape de valoarea 
ei reală și a întrecut categoric 
reprezentativa Ungariei cu 8—0.

în ciuda acestei mari dife
rențe de scor (cea mai mare 
înregistrată vreodată în meciu
rile dintre aceste două echi
pe !), jocul n-a fost totuși atît 
de ușor cum ar putea părea. 
Dimpotrivă, trebuie să remar
căm faptul că victoria s-a con
turat pe fondul unui travaliu 
fizic deosebit al hocheiștilor 
români, fiind determinată, în 
primul rînd, de creșterea sensi
bilă a atenției și concentrării 
lor în apărare. Pe de altă par
te, se cuvine să arătăm că an
trenorul Șt. Ionescu a început 
jocul cu tînărul Gh. Huțan în 
poartă, care a dat deplină sa
tisfacție, și a făcut o inversare, 
inspirată, în utilizarea liniei 
a treia (Justinian, Ioniță, Ole- 
nicl, Huțanu, Nistor) cu prima 
(Gali, Antal, Costea, Turcanu, 
Axintc).

După ce formația noastră a 
deschis scorul (min. 3) prin V. 
Huțanu, pe fondul unei domi
nări nete, s-a ratat, în conti
nuare, citeva ocazii uriașe (O- 
lenici, B. Nagy, Costea, Antal),

REZULTATE
Elveția — Italia 7—4. Meciul s-« 

desfășurat miercuri noaptea.
România — Ungaria 8—0 (1—0, 

5-0, 2—0).
Elveția — Norvegia 6—6 (1—8, 

3-2. 2-1). #
Iugoslavia — Japonia. Rezulta

tul nu ne-a parvenit pină la în
chiderea ediției.

PROGRAMUL
Azi este zi de odihnă.
Mline : Elveția — Ungaria (ora 

11), Norvegia — Italia (ora 14,30). 
Polonia — Japonia (ora 18) șl 
România — Iugoslavia (ora 21,30).

Competiția se încheie duminică.

\\\\\\\\\\\\\\VS
astfel că rezultatul de 1—0 cu 
care s-a încheiat prima parte a 
meciului nu exprima real si
tuația de pe gheață. în repriza 
secundă, în min. 35, echipa Un
gariei s-a aflat în inferiorita
te numerică cu 2 jucători (Far- 
kaș și Buzaș) și Tureanu, după 
o bară, reușește să înscrie în 
min. 35, urmat la 10 secunde 
de Costea. în min. 38 Axinte 
ridică scorul la 4—0, iar în ul
timul minut al reprizei V. Hu
țanu și Nistor reușesc 6 -0, ceea 
ce însemna o desprindere de
cisivă de adversar, care era în
să departe de a depune ar
mele.

în ultima treime a jocului, 
echipa noastră domină și mai 
înscrie de două ori prin Antal 
(min. 47) și Axinte (min. 55). A 
fost, indiscutabil, o victorie 
meritată a reprezentativei ro
mâne care, în. ultimele două e- 
tape, mai are de jucat cu 
Iugoslavia (sîmbătă) și cu Polo
nia (duminică).

Călin ANTONESCU

în turneul de la 
Philadelphia

VIRGINIA RUZICI 
CÎȘTIGĂTOARE IN PRIMUL TUR 

în primul tur al turneului 
internațional feminin de tenis 
de la Philadelphia, jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a în
vins-o în două seturi, cu 6—1, 
6—3, pe Katja Ebbinghaus 
(R. F. Germania).

Alte rezultate : Glynis Coles 
(Anglia) — Ruta Gerulaitis 
(S.U.A.) 6—3, 6—0 ; Kathy May 
(S.U.A.) — Lesley Hunt (Aus
tralia) 6—3, 6—0 ; Virginia Wa
de (Anglia) — Kristien Shaw 
(S.U.A.) 7—5, 6—2.

ILEANA SILAI ÎNVINGĂTOARE LA BRUXELLES CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY PENTRU JUNIORI
în cadrul celei de a XV-a 

ediții a tradiționalului cros 
muncitoresc de la Bruxelles, 
atleta noastră Ileana Silai ' a 
obținut victoria în proba seni
oarelor (2500 m). Ea a fost cro
nometrată în 8:15,0 și a fost ur

• ÎNTÎLNIRI AMICALE DE FOTBAL : Belgia — Austria 1—0 
(1—0) ; Luxemburg — Polonia 1—3 (0—2).

mată de Rumiana Ceavdarova 
(Bulgaria) 8:17,9, Crista War- 
tenberg (R. D. Germană) 8:21,5 
și alte concurente. Au luat 
parte alergătoare din 10 țări.

în întrecerea masculină, Ni
colae Voicu s-a clasat al 8-lea.

'în patru orașe din Italia (Par
ma, Bologna, Reggio Emilia și 
Piacenza) s-au disputat, miercuri, 
primele partide din cea de a 
X-a ediție a campionatului eu
ropean de rugby pentru juniori, 
După cum se știe, reprezenta
tiva României a jucat la Bo
logna, în nocturnă (!), in com
pania echipei U.R.S.S. Partida 

a fost aprig disputată, uneori 
cu obstrucții trecute cu vederea 
de arbitrul francez J. Vedel. A- 
cest lucru a dus, în cele din ur
mă, la accidentarea a patru 
dintre jucătorii noștri de bază 
(Dinu, Bezușcu, Lungu, Nistor). 
Victoria a revenit echipei so
vietice cu 9—4.

într-o altă întîlnire. Italia a 
depășit Spania cu 25—0.

Vineri (n.r. azi) se dispută 
partidele semifinale : Franța — 
Portugalia (la Reggio Emilia), 
U.R.S.S. — Italia (la Piacenza) 
— locurile 1—4 ; România — 
Spania (la Parma), Maroc — 
R. F. Germania (la Bologna) — 
locurile 5—8.
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