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TOVARĂȘII 
NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TODOR JIVKOV 

au inaugurat ieri lucrările 
de construcție a Complexului hidrotehnic 

Turnu Măgurele - Nicopole
5 aprilie 1978 se înscrie în 

cronica relațiilor de trainică 
prietenie și rodnică colaborare 
româno-bulgare ca o dată deo
sebită, ca un eveniment bogat 
în semnificații — inaugurarea 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste Ronfânia, și de tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, a 
lucrărilor de construcție a Com
plexului hidrotehnic Turnu Mă- 
gu-ele—Nicopole.

In această dimineață de a- 
prilie, mii de oameni ai muncii 
români și bulgari și-au dat in- 
tilnire pe Cele două maluri ale 
Dunării pentru a participa la 
inaugurarea lucrărilor Comple
xului hidrotehnic Turnu Mă
gurele—Nicopole.

...Ora 9,30. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui nostru, sosesc cu mașinile 
de Ia București în portul muni
cipiului Turnu Măgurele.

In aclamațiile mulțimii to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, se îm
barcă pe vasul „Mihai Vitea
zul". După scurt timp, nava 
prezidențială acostează în apro
pierea platformei de inaugurare 
a construcției hidrocentralei.

Tot aici, sosesc, Ia bordul 
unei nave, venind de pe malul 
bulgăresc, tovarășul Todor 
Jivkov, ceilalți conducători de 
partid și de stat bulgari.

La^ coborîrea pe pămîntul 
românesc, tovarășul Todor 
Jivkov- este salutat cu deose
bită căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi con
ducători de partid și de stat 
își string îndelung mîinile, se 
îmbrățișează cu prietenie.

O gardă militară prezintă o- 
norul. Sînt intonate imnurile 
de stat ale Bulgariei și Româ
niei. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 

tree, apoi. In revistă garda de 
onoare.

Cei do! conducători de partid 
și de stat sint intimpinați, după 
datină, cu flori, eu piine și 
sare, eu ploști cu vin.

Miile de oameni ai muncii, 
reprezentanți ai populației din 
Turnu Măgurele și Nicopole, 
prezenți la acest eveniment, 
aplaudă eu Însuflețire pe to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, exprimindu-și, 
direct și cald, satisfacția pen
tru refntilnirea dintre cei doi 
conducători de partid și de stat. 
Ei scandează neîntrerupt 
„Ceaușescu—Jivkov".

După ce, la locul construc
ției, li se prezintă machete și 
planșe ale construcției și pun 
cu unealta tradițională — can- 
ciocul — primul beton Ia fun
dația hidrocentralei, cei doi 
conducători de partid și de stat 
dezvelesc, apoi, placa inaugu
rală, încadrată de drapelele 
României și Bulgariei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășul Todor Jivkov, ceilalți 
conducători de partid și de stat 
români și bulgari, partieipă, a- 
poi, la vibrantul miting al prie
teniei româno-bulgare, care are 
loc aici, pe malul românesc al 
hidrocentralei.

Cuvintările celor doi condu
cători de partid și de stat sint 
urmărite cu larg interes, pro
fundă satisfacție, ele fiind sub
liniate, în repetate rinduri, cu 
vii și puternice aplauze, cu 
urale și ovații.

După rostirea cuvîntărilor, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov se îmbrățișează 
din nou, răspund cu prietenie 
aclamațiilor mulțimii.

Mitingul ia sfirșit intr-o at
mosferă insuflețitoare.

Conduși eu dragoste de parti- 
cipanții la miting, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu. tovarășul 
Todor Jivkov, ceilalți oaspeți, 
se îmbarcă la bardul navei pre
zidențiale „Mihai Viteazul", in- 
dreptîndu-se spre Nicopole.

Pe pămîntul Bulgarie] priete
ne, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

(Continuare în paj. a 4-a)
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Argumentele „Daciadei" in sportul de masă

PROPAGANDĂ, COMPETIȚIE, TRADIȚIE ÎN CROS
Pe cimpul umed al aerodro

mului sportiv buzoian, la mar
ginea cortinei pe care ■ ceața o 
trăsese roată, grupurile alergă
torilor de cros, delimitate de 
categoriile de vîrstă, păreau 
niște cuburi orinduite cu grijă 
pe linia orizontului. Din vre
me in vreme, cîte unul se des
prindea din acest joc imens, a- 
lunecind deformat pe trasee 
marcate cu stegulețe pină la 
pancarta înaltă, din pînză tre- 
murînd in bătaia vintului rece, 
pe care scria cu litere mari 
„SOSIRE". Primii sosiți erau 
prinși de mină de instructori, 
profesori, activiști sportivi și 
prezentați „juriului". în ordinea 
sosirii : „locul unu", „locul 
doi"... Gifîind, concurenții își 
spuneau numele, anul nașterii 
școala pe care o reprezentau la 
faza municipală. Ana Stoica 
(Șc. gen. 8), Florin Bolînu (Li
ceul Hașdeu), Elena Mitrănoiu 
(Șc. gen. 14), Horia Mărunțiș 
(Șc. gen. 8), Paula Cocor (Li
ceul electrotehnic). Ion Călin 

Sub soarele primăverii, in aerul proaspăt al parcurilor, crosurile 
de masă — prezente in programul „Daciadei* — oferă satisfacția 
mișcării, bucuria întrecerii, pen

tru mii de băieți și fete... -------------------------------------- ■.--------

Foto : Vasile BAGEAC

(Liceul ind. 9), Elena Butieă 
(Liceul pedagogic), Dănuț Tă- 
băcaru (Liceul Hașdeu), Rodica 
Bâgenae (întrepr. materiale de 
construcții), caporal Vasile Mo- 
raru (A. S. Semenic). Erau în
vingătorii întrecerilor „Crosului 
pionierilor" și „Crosului tinere
tului", cei mai buni din aproape 
600 de concurenți care nu se 
sinchisiseră de vremea rece, de 
vintul aspru ca de toamnă tir- 
zie, de depărtarea locului de 
concurs. „Astăzi e zi de muncă 
patriotică, de etalare a talen
tului pe scenă și a calităților 
fizice în concursuri sportive" 
— ne spuseseră profesorul de 
muzică Vasile Mihăilă și direc
torul Școlii generale 8, Marin 
Pislaru, pe care-i întîlnisern in 
cale, la „bariera Ploiești", în- 
tr-un părculeț, împreună cu 
vreo două sute de elevi parti- 
cipanți la muncă patriotică.

...în intervalele dintre sosiri 
stăm de vorbă cu cadrele teh
nice. „Tineretul buzoian a- 
greează acest gen de întreceri 

La lotul național de lupte libere

sportive — ne spune instructo
rul C.J.O.P„ Ion Drăgănoiu. 
Sint competiții accesibile, ușor 
de organizat. în aceste dumi
nici au Ioc crosuri in toate co
munele județului. Unele, ca de 
pildă la Mînzălești, sint inte
grate in acțiuni cultural-spor
tive complexe"™ Ușor de or
ganizat ? Cum adică ? Văzusem 
afișe prin oraș, dar sînt su
ficiente afișele ? Profesorul Tu- 
dorel Voicu, de la Liceul Emi- 
nescu, ne explică : „Propaganda 
acțiunilor se face în primul 
rind în școli. Avem afișe tipi
zate pe care Ie punem pe cu
loarele școlii, la vestiarele ele
vilor, in sălile de sport. La ga
zetele de perete figurează ma
teriale propagandistice, iar noi 
profesorii ne convingem elevii 
de importanța alergării in aer 
liber. Cea mai bună propagandă 
o reprezintă insă etapa de masă, 
pe școli, pe asociații, etapă care 
anul acesta s-a ținut la nivel 
calitativ superior". Secretarul 
C.J.E.F.S. Buzău. Nicolae Dragu, 
aduce și alte argumente : „De 
vreo trei ani încoace organi
zăm o competiție de larg in
teres, intitulată ..Cupa crosurilor 
buzoiene", competiție cu opt e- 
tape, eșalonate intre fazele de 
masă și cele superioare. Aceste 
concursuri și-au făcut deci o 
tradiție. Prin ele, nu numai 
că se educă plăcerea pentru a- 
lergare, ci se asigură o parti
cipare numeroasă și continui
tate în pregătire". „Și mai ales
— adăuga prim-vicepreședintele 
C.J.E.F.S., prof. Adrian Ionescu
— creează o bază amplă per
formanței. Un exemplu ni l-a 
oferit chiar azi (n.r. — dumi
nică) juniorul Gabriel Geor
gescu, învingător în crosul re
publican de la Craiova. El a 
crescut prin aceste crosuri de 
masă, trecînd apoi într-o secție 
de performanță. Și nu nu
mai el"™

Aurelian BREBEANU

DINAMO-0-BUNĂ REPREZENTANTĂ 
nX. A BASCHETULUI ROMÂNESC: 8 VICTORII I

UN NOU COLECTIV DE ANTRENORI
PREGĂTEȘTE VIITOARELE SUCCESE

„Publicul a aplaudat cu căl
dură această superbă demons
trație de baschet dinamic", „A 
fost o lecție de joc simplu, se
rios, cu eficacitate deosebită" — 
iată două din aprecierile făcute 
de ziarele „L’Equipe" din Paris 
și „Le Matin" din Montbrison, 
la adresa echipei Dinamo Bucu
rești, cu prilejul turneului în
treprins de aceasta în Franța și 
soldat cu un bilanț remarcabil: 
8 victorii din tot atîtea meciuri 
susținute. Campionii României 
au cucerit locul I în tradiționa
lul turneu internațional de la 
Montbrison (un puternic centru 
al baschetului francez), învin- 
gind în semifinale formația lo
cală Basket Club cu 99—73 (în 
cealaltă semifinală. Le Mans — 
Standard Lidge 96—86) și în fi
nală echipa Le Mans (actuala 
lideră a campionatului francez, 
cu un avans de 8 puncte asupra 
următoarei clasate, A.S. Villeur- 
banne) cu 93—85. Celelalte suc
cese au fost realizate în fața 
formațiilor : B. C. Mulhouse 
(122—94), J.D.A. Dijon (103—86), 
J.A. Vichy (117—91), Etoile de 
Voiron (136—109), ASPO Tours 
(89—81) și Selecționata militară 
franceză (99—70).

Enumerării acestor rezultate
1 se cuvine o completare și anu
me că performanțele respective 
au fost obținute în fața unor 
team-uri în care au evoluat cîte
2 și chiar 3 jucători din S.U.A., 
unii naturalizați, alții legiti

mați temporar. Dintre aceș
tia amintim pe James Lis
ter (2,05 m), Bill Cain 
(2,02 m) și Lloyd King (1.90 m) 
de la Le Mans (unde mai joacă 
componenții naționalei franceze 
Erich Beugnot — 2,02 m, Alban 
Dubuisson — 1,85 m, Jacky La- 
mothe — 2,03 m, Claude Gasnal 
— 2,02 m ; antrenorul echipei 
din Le Mans fiind ...americanul 
Bill Sweck), Ron Belton (2,04 
m) și Don Reason (2,02 m) de 
la B.C. Montbrison, Mathicw 
Gantt (1,99 m) și Jackie Din
kins (1,98 m) de la Standard 
Ltege.

AZI, UNIVERSITATEA 
ÎȘI DISPUTĂ FINALA
Cele mai bune 16 echipe fe

minine de handbal din țara 
noastră Iau parte, azi după a- 
miază, în patru orașe, la ulti
mul act al unei noi și atractive 
competiții handbalistice : „Cupa 
României". Desigur, atenția 
principală se va Îndrepta spre 
Sala sporturilor din Brașov, 
unde vor avea loc cele mai im
portante meciuri. în deschidere. 
Rapid și Progresul, ambele din 
București vor lupta pentru lo
cul m (ora 16,45, arbitri : V. 
Iepure și N. Maghețiu), după 
care va «vea loc finala intre

încheiat cu victorii de presti
giu pentru clubul dinamovist, 
turneul a avut și o notă de deo
sebită utilitate, subliniată de 
antrenorul echipei, prof. Dan 
Niculescu : „Am intilnit adver
sari puternici, cu specific dife
rit de la meci la meci, ceea ce 
a determinat varietate de joc, 
in special in privința formule
lor de apărare, și din partea 
noastră. Echipa (nu au putut fi 
utilizați Vasile Popa și Dan

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

TIMIȘOARA Șl CONSTRUCTORUL BAIA MART 
„CUPEI ROMÂNIEI**,

Universitatea Timișoara (antre
nor C. Lache), deținătoarea 
titlului de campioană a țării, și 
Constructorul Baia Mare (antre
nor C. Popescu), lideră a seriei 
a Iî-a a Diviziei B. Meciul, care 
începe la ora 18, va fi condus 
de P. Cîrligeanu și V. Sidea și 
va fi transmis în direct la te
leviziune.

★
La Ploiești, se vor consuma 

partidele imediat următoare pe 
scara valorică, adică cele pen
tru locurile 5—6 : Știința Bacău 
— Confecția București și 7—8:

Cu un efectiv întinerit. Io
tul republican de lupte libere, 
la cîrma căruia se află și doi 
antrenori din noua generație 
(Vasile Iorga și Petre Coman), 
s-a reunit pentru o scurtă pe
rioadă de pregătire comună. 
Obiectivul imediat al acestor 
preparative îl constituie tur
neele internaționale ce se or
ganizează în diferite țâri din 
Europa, acum, în preajma cam
pionatelor continentale. Dar. în 
intenția colectivului de antre
nori este și testarea selecțio- 
nabililor pentru a-și forma o 
părere asupra potențialului ac
tual al celor susceptibili de a

[A HANDBAL FEMIMIN
Universitatea Cluj-Napoca — 
Universitatea Iași. Ocupantele 
treptelor următoare ale ierarhi
ei acestei prime ediții a „Cupei 
României", vor fi stabilite la 
Pitești, unde I.E.F.S. și Univer
sitatea București vor lupta pen
tru locurile 9—10, în timp ce 
Constructorul Timișoara și Mu
reșul Tg. Mureș pentru locurile 
11—12. în sfirșit, la Bacău, Vo
ința Odorhei și Hidrotehnica 
Constanța joacă pentru locurile 
13—14, iar Textila Buhuși și 
Constructorul Hunedoara pentru 
locurile 15—16. 

face parte din echipa ce ur
mează să ia startul la campio
natele europene.

în sala de antrenament a clu
bului Steaua i-am găsit pe cei 
mai buni luptători de libere al 
țării în plin efort. Angajați in 
perechi (pe categorii de greu
tate), sportivii repetau, in mare 
viteză, diferite procedee de a- 
tac. în timp ce fostul lor coleg 
de echipă Vasile Iorga veghea 
la corectitudinea exercițiilor, sti- 
mulindu-i pe luptători prin în
demnuri și sfaturi să mărească 
ritmul de lucru, am avut o 
scurtă discuție cu antrenorul 
Vascul Popovici. Acesta s-a a- 
rătat mulțumit de modul cum 
se angajează in pregătire ma
joritatea sportivilor, de at
mosfera de seriozitate și opti
mism în care se lucrează. De
altfel, la turneele la care au 
participat pină acum, cîțiva 
dintre reprezentanții noștri s-au 
comportat bine, manifestind 
progrese față de evoluțiile an
terioare. în rîndul acestora se 
situează Vasile Pușcașii (locul 
1 la Budapesta, locul 2 în 
R.F.G. și locul 3 la Minsk), 
Gheorghe Rașovan (locul 2 la 
Minsk și in R.F.G.), Marin 
Pîrcălabu, Aurel Neagu, ca și 
tinerii Virgil Vișan și Tache 
Drăguș, care în concursurile res
pective au învins adversari va
loroși, făcînd dovada posibili-

Mihoi TRANCA

(Continuare ta pag. 2-3)



NEÎNȚELEGERILE SINT PERSONALE; 
CONSECINȚELE - COLECTIVE I

MARE CROS, MARE
PE TRASEUL DIN... DOSARE

co'iPOPT^nr dună

A AlIO'lODlLiȘTlLOQ

Pare incredibilă existența u- 
nei cereri scrise, prin 
cineva solicită nici mai 
nici mal puțin decît... 
misiunea de a participa 
competiție sportivă de

care 
mult 
per
la o 

___ _____________ masă 
din cadrul „Daciadei**.  Și to
tuși...

Profesorul George Lăzăres
cu, șeful catedrei de baschet 
de la Școala generală 69 din 
Capitală, este un om a 
inimă bate zi și noapte 
tru baschet. La aceeași 
lă activează, colegă de 
dră, profesoara Floarea 
tă. o bună tehni
ciană, cu rezultate 
notabile la nivelul 
junioarelor III, ca
tegorie la care o 
echipă a sa a cîștigat 
republican în 1977. Toate bu- ------- se a_ 

vechi 
Secto- 
se a-
Floa-

cărui 
pen- 

școa- 
cate-

titlul

dada» a unei echipe forma
te din elevele școlii care nu 
au legitimații tip F. R. Bas
chet". Cererea a fost adresată 
Georgetei Chirea, directoarea 
Școlii 69, pentru că șeful de 
catedră nu și-a dat aprobarea 
tntrucît — susține el —, deși 
nelegitimate, n-ar fi fost drept 
ca aceste eleve, care se antre
nează 16 ore săptămînal, să 
se întreacă cu altele, de la 
alte școli sau licee, care nu 
practică sportul Intr-un mod 
„atlt de organizat". Profesoa
ra Roată argumentează, însă, 

că aceleași eleve nu 
posedă legitimații, 
fiind mai slabe va
loric șl că, în 
consecință, regula- 

Festivalului școlar le

ne, dar... G. Lăzărescu 
flă intr-un conflict mai 
cu activiștii C.E.F.S. al 
rului 4, pe raza căruia 
flă Școala 69. Și cum 
rea Roată Împărtășește păre
rile activiștilor C.E.F.S., intre 
cele două cadre tehnice de 
valoare s-au instaurat neîn
țelegeri. Neînțelegeri minore 
care fac insă ca cei doi să 
nu colaboreze, pentru nimic 
In lume. Ba chiar să-și pu
nă bețe-n roate unul altuia. 
Și să apeleze la arbitrajul su
periorilor. Sub diferite forme. 
Bunăoară, sub aceea a unei... 
cereri scrise. „Subsemnata 
Floarea Roată, vă rog să bi
nevoiți a aproba participarea 
tn competiția națională «Da-

mentul 
oferă posibilitatea de a par
ticipa legal la meciuri...

Neînțelegerile «înt neînțele
geri. Cînd însă există bună
voință din partea ambelor 
părți, ele dispar. Unele, ca a- 
celea de care ne ocupăm, nu 
dispar. Iar lucrurile stau cam 
așa : profesorul Lâzârescu
spune că el lucra mai bine 
cînd nu avea colaboratori, iar 
profesoara Roată — că șeful 
de catedră este dur, neprin
cipial și că rezultatele muncii 
sale sînt diminuate tocmai din 
acest motiv... E clar pentru 
oricine că aceste neînțelegeri 
personale au urmări 
asupra 
Școala

nefaste 
baschetului de la 

69.
Radu TIMOFTE

PRIMA SURPRIZA
A

IN ÎNTRECERILE
„DACIADEI14

A ÎNCEPUT Șl TURNEUL FINAL AL JUNIORILOR
Hochelștil seniori s-au între

cut ieri după-amiază in etapa a 
doua a finalei pe țară a „Da- 
ciadei". In primul meci, repre
zentativa județului Galați — de 
fapt echipa Dunărea — a între
cut fără dificultăți selecționata 
Sucevei, cu scorul de 11—1 (4—0, 
3—1, 4—0). Au marcat : Chiriță 
3, Moroșan, Iordan și Brandabur 
— cîte 2, Bălăneanu și Liga, res
pectiv Firici. Și al doilea joc al 
după-amiezii s-a încheiat cu un 
scor mare, formația Bucureștiu- 
lui dispunînd de aceea a Clujului 
CU 19—4 (7—1, 9—1, 3—2). După 
cum se vede, oaspeții au rezistat 
doar în ultima repriză, cînd 
bucureștenii, siguri de victorie, 
n-au mai forțat. Au marcat : 
Olenici 4, Nistor și Gheorghiu — 
cîte 3, Sarosi 2, Pisaru, Solyom, 
Justinian, Varga, — -- - - —
Naghi și Huțanu 
tori, respectiv 
Sprenc și Gego.

Echilibrată a fost ultima întfl- 
nire a zilei, care a și furnizat 
o surpriză : formația județului
Covasna a dominat-o pe aceea a 
Harghitei, reușind să obțină vic- 

X toria cu 7—5 (5—1, ‘ ~
Au marcat : Csiki 
2, Csedo, Baka și 
pectiv Szabo, Gall, 
tes și Petres.

Astăzi, 
partidele 
ghita — 
Covasna.

Z. Naghi, B. 
pentru învingă- 
Gyorgypa] 2,

•-2, 3-2). 
2, Kemenessi 
Bandaș, res- 

Mikloș, Szen-

13,30. au loc
Suceava, Har-

LA HOCHEI
lui. Hustrînd diferența categorică 
de valoare dintre protagoniste, 
vom nota că abia în min. 28 
Sport Club a amenințat ceva mal 
serios poarta adversarei I

De la învingători, o remarcă 
pentru Kemenessy, cel mai bun, 
cel mai eficace (5 goluri) de pe 
gheață. Au mai marcat : Darvaș 
3, Boloni 2, Merka, Marton. Orban 
șl Gal, respectiv Csiszăr. Arbitri: 
FI. Gubernu și S. Armă. Un joc 
mult mai vioi, mal spectaculos 
au oferit „bucureștenele" C. S. 
Școlar și Steaua. Ocazii au exis
tat de ambele părți dar prima 
echipă s-a arătat mal atentă la 
finalizare, în special tn repriza I, 
cînd a șl luat un avans bunicel : 
4—0. In partea a doua a lntllnirii, 
Steaua a forțat, nereușind însă 
decît un gol, pentru ca In final 
Jocul ’mai legat al „școlarilor" să 
triumfe : 6—1, punctele fiind rea
lizate de Andreescu 3, Nibu 2. 
Mihăescu. respectiv Popescu. Au 
condus R. Cristescu șl S. Armă.

Astăzi, de la 
Ciuc — steaua 
Lie. 1 M. Ciuc.

ora 8.45. S.C. M. 
șl C.S. Școlar —

Geo RAEȚCHI

Duminică dimineața, la Cluj- 
Napoca, alergam prin parcul 
sportiv „Babeș-Bolyai". Mergeam 
susținut, adică, pentru a fi pre- 
zenți la startul unei lăudate în
treceri : etapa pe municipiu a 
crosului din cadrul „Daciadei". 
Dinspre Făget, nori ușori de 
primăvară lunecau peste Someș 
și, in joaca lor, deșteptau flo
rile cu stropi fini, ozonați, a- 
tunci parcă luați din flacoanele 
renumitei întreprinderi de peste 
drum, „Farmec". Era o zi ex
cepțională pentru cros, specia
liștii de la C.J.E.F.S. estimaseră 
„vreo 4 000'de competitori", alți 
factori cu atribuții in sport 
nosticaseră peste 4 000 de 
siști, iar un corespondent local 
își notase deja „aproape " 
de tineri și virstnici... etc". Fo
toreporterului prezent, insă, în
cepuse să i se cam bată ochiul 
care privea lumea mică din a- 
parat ; personal, ne gindeam că 
cifrele au fost date, totuși, chiar 
in zi de 1 aprilie, dar teoretic 
totul era posibil.

In fond, dacă la această eta
pă municipală ar alerga primii 
zece clasați in faza anterioară, 
cu o mobilizare „de zile mari", 
puteau fi antrenate 400 de uni
tăți sportive. O singură între
bare se ridica : existau oare a- 
titea unități sportive in orașul 
de pe Someș ? Intervenea, insă, 
altă întrebare : dar dacă — fi
rește, tot teoretic — asociația 
sportivă „Clujana" de pildă, a- 
duce la start nu zece, ci 20 de 
alergătoare, insistind că fetele 
vor neapărat să participe, pot fi 
organizatorii atit de limitați, de 
încorsetați, incit să nu dea timp 
larg de afirmare tinerelor ta
lente ? „Nu pot fi !“, ne încu
rajam singuri, alergind dumini
că dimineața prin parcul „Babeș- 
Bolyai", spre locul de start.

Crosul a început cu întreceri
le copiilor. Ambițioși, bine pre
gătiți, școlarii au zburat pe a- 
leile parcului asemenea unor 
stoluri de rindunele din dimi
nețile senine de vară. Apoi, o- 
dată cu... înaintarea In virstă, 
starturile s-au subțiat, ajungind 
la categoria ultimă — fete 
peste 19 ani — să numărăm 
doar șase concurente : 1. Maria 
Șoporan — anul V, Liceul pe
dagogic, 2. Claudia Tarța — anul 
IV, Liceul pedagogic, 3. Eugenia 
Vidreanu — anul V, Liceul pe
dagogic... Șase eleve, deci, la 
etapa municipiului Cluj-Napo
ca, Ia cros ! Unde erau grupu
rile de cite zece tinere, câști
gătoarele întrecerilor de cros 
din asociațiile sportive Record, 
Porțelanul, Libertatea, Farmec, 
Clujana etc. ? Unde erau spor-

pro- 
CTO-

5 000

tivele celorlalte instituții din 
oraș ? Unde erau băieții de la 
Armătura, Tehnofrig, Napo- 
chim, Flacăra, Trustul de con
strucții industriale șa. ? In 
sfirșit, unde erau cei 4 000 de 
cros iști planificați, programați, 
înștiințați, selecționați, pregătiți, 
antrenați ? Erau in mapele și 
in dosarele organizatorilor, care 
se limitează să trimită... note 
telefonice către toate asociațiile 
sportive. Treabă birocratică, de 
mintuială l Aici nici nu era 
vorba de mobilizare, ci de drep
tul sportivilor din întreprinderi 
și instituții — cișligători ai pri
mei faze la cros — de a parti
cipa la etapa superioară a „Da
ciadei" 1

Așadar, cele șase fete se pre
găteau de start. Înainte de 
plecare, insă, au fost sfătuite 
discret fă „țină" traseul catego
riei 15—17 ani. Intr-un cuvmt, 
să alerge citeva sute de metri 
mai puțin, totul fiind conceput, 
făcut, „de ochii lumii". Au ur
mat băieții, adică vreo SO de 
sportivi militari, disciplinați, 
dornici de afirmare. Printre ei 
și trei tineri de la întreprinde
rea „Metalul roșu", singura a- 
sociație sportivă din Cluj-Napo
ca prezentă la acest cros muni
cipal. A ciștigat lăcătușul Va
sile Felecan, de la „Metalul 
roșu". 11 felicităm șt il între
băm cărui fapt ii datorăm pre
zența : „Eram la muncă patrio
tică, prin apropiere, am văzut 
Întrecerea de cros și m-am pre
zentat la start*.  Nu ați fost a- 
nunțat ? „Nu. Dacă știam, Îmi 
luam de acasă un tricou, ceva, 
nu alergam așa, in ținută de 
stradă". Întrecerile s-au desfă
șurat intr-un desăvirșit anoni
mat, fără măcar un afiș care 
si anunțe concursul.

Mare cros, mare, pe traseul 
din.- dosare ! Etapă municipală, 
o strașnică păcăleală !... Incre
dibil, intr-un asemenea oraș cu 
o bogată și veche tradiție in 
sport, cu o vitrină de presti
gioase trofee, cu mii și mii de 
iubitori ai exercițiului fizic și 
ai sportului, cu activiști ob
ștești și retribuiți (chiar in aso
ciațiile sportive), care au absen
tat de la acest al doilea start 
din cadrul „Daciadei", competi
ție sportivă al cărei nobil scop 
este „atragerea întregului tine
ret, a maselor largi de oameni 
ai muncii de la orașe și sate în 
practicarea sistematică a exerci- 
țiilor fizice, sportului și turis
mului, !n vederea creșterii unor 
generații sănătoase, bine dez
voltate fizic și intelectual*...

S-au întors tn țară automobUis- 
til români care tn prunele zile 
ale acestei luni au participat la 
două concursuri lntemaconaie. 
Din rezultatele obținute de ei 
reținem In principal succesul d.n 
„Raliul Iugoslaviei*  (1400 km. 14 
probe specialei 115 echipaje U 
start) unde cuplurile Olteana — 
Scobai și Urdea — Panaite au 
ocupat, tn ordine, pilotlnd masuu 
„Dacia 1300", locurile I și EL la 
clasa 1300 cmc. Raliul a fost dș- 
tlgat de cuplul cehoslovac Kvai- 
zar — Svatoplouk, pe ,.Skoda*.  
In „Raliul Pneumant*,  din B-D. 
Germană (1200 km, 15 probe spe
ciale) cîștlgat de sovieticii Agi- 
sev — Titov, pe „Moskvicl 1600*.  
au ajuns la sosire doar 16 echi
paje din cele 156 care luaseră 
startul. Două din ele erau alcă
tuite din Ștefan-Amărică (locui 
11) șl Szentpali — Curtov docul 
13), tot pe „Dacia 1300*.

LA LOTUL DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

tăților lor de a se impune fi 
pe plan internațional. De ase
menea, în revenire de formă se 
prezintă Ladislau Șimon, fostul 
campion mondial al categoriei 
grea.

In continuare, am urmărit un 
antrenament intens, bine con
dus, orientat spre creșterea ca
pacității de efort in condiții de 
concurs, în care procedeele de 
atac și contraatac erau efec
tuate cu repeziciune. «După 
înapoierea de la ultimul con
curs de verificare — ne spunea 
antrenorul Vasile Iorga — ne 
vom reuni din nou, firește, nu
mai cu cei ce vor intra în ve
derile noastre pentru participa
rea la campionatele europene și 
vom incepe pregătirile speciale 
pentru confruntările continen
tale. Acum efectuăm antrena
mente complete. In ultima pe
rioadă de pregătire, antrena
mentele vor fi modelate după 
sistemul de disputare a C.E., 
urmărind adaptarea sportivilor 
la ritmul solicitărilor de la 
Varna*.

Vasile TOFAN

de la ora
Cluj
Galați și București

S-d RELUAT „CRITERIUL DE PRIMĂVARĂ" LA TENIS
Valeriu CHIOSE

final al juniorilor 1 aTurneu:_______ ________ __  _
debutat, iert dimineață, cu două 
partide Intre concitadine. In pri
ma, Liceul nr. i M. ciuc a jucat 
cu Sport Club, cîștigînd „la pas" 
cu 14—1 (6—0, 5—0, 3—1) o între
cere In care doar ultima treime 
a fost ceva mai echilibrată, ne- 
făcînd Insă excepție de la nota 
generală — mediocră — a meciu-

Nerăbdători — unii își exer
sau loviturile la zidul de antre
nament chiar m timp ce ploua 
— sportivii care iau parte la 
„Criteriul de primăvară" la te
nis au intrat pe terenurile de 
joc miercuri, de la ora 7 di
mineață. Mai intîi, la T.C.B., 
apoi la Progresul. Spre ora 
prinzului, se juca pe cele mai 
multe din terenuri. Seniorii și 
senioarele ișl dispută turul al

doilea, în timp ce copiii și ju
niorii (ei au participat Intîi la 
un turneu pe echipe) abia ur
mează să înceapă probele in
dividuale.

Rezultate. Echipe băieți : Po
litehnica Cluj-Napoca II — Club 

■ sp. șc. București 4—1; T.C.B. 
III — Club sp. șc. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 4—1 ; Politehnica 
Cluj-Napoca I — Dinamo Bucu
rești II 4—1; Dunărea Galați I

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^
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• CU OCAZIA UNUI TUR
NEU INTERNATIONAL de 
fotbal desfășurat la Chișinău 
(U.R.S.S.). juniorul Lucian 
Dragomir, din selecționata 
Galați, a primit cupa oferită 
celui mai tehnic jucător • 
IN ORGANIZAREA C.J.E.F.S. 
DÎMBOVIȚA, la Tirgoviște se 
desfășoară un curs de perfec
ționare a antrenorilor și ins
tructorilor de fotbal la care 
participă 42 de persoane. • 
SIBIANUL loan Schuschnig, 
care a împlinit recent 75 de 
ani,, a fost sărbătorit în ca
drul unei plenare C.J.E.F.S. 
pentru îndelungata sa activi
tate sportivă. I. Schuschnig a 
activat timp de peste 50 de 
ani în handbal, începînd din 
1925 ca jucător, apoi ca an
trenor și arbitru, iar din 1946 
și pină în prezent ca mem
bru al comisiei județene de 
specialitate. « GAZETA DE 
STRADA a C.M.E.F.S. Hune
doara. creată pentru populari
zarea activității. sportive în 
municipiu, se află într-o 
stare jalnică. Vitrina are gea
murile sparte, iar pe unul 
din panouri cu greu se mai 
deslușesc cîteva fotografii ale 
celor mai buni 10 sportivi ai 
anului trecut din Hunedoara ! 
• „GRIJA PENTRU NOUA 
GENERAȚIE DE SCRIMERI“ — 
așa se poate numi inițiativa 
Clubului sportiv Satu Mare, 
care organizează periodic în
treceri pentru copii, fie înce
pători, fie avansați. La un 
astfel de concurs, Ia care pe 
lîngă micii scrimcri sătmăreni

și co- 
asociația Vic- 
s-au remarcat 

Weber. 
(C.S. Satu 

Beatrice Szombati 
Cărei). • DOUA 

SPORTIVE din 
- Comerțul și Să- 

se disting prin 
luni,

fost prezenți 
de la
Cărei,

au
Pil toria
Panna Koito, Monica 
Edita Lorincz
Metre) șl 
(Victoria 
ASOCIAȚII 
Fălticeni — 
nătatea — se disting 
inactivitate. De multe 
la aceste două unități spor
tive, cu numeroși membri, nu

s-a mal organizat nici o ac
țiune de masă. e O NOUA 
ASOCIAȚIE SPORTIVA la 
Brăila : Știința, constituită 
pe lingă Comitetul sindicatu
lui Invățămint. Membrii noii 
asociații vor putea practica 
diferite sporturi, cum sînt te
nisul, șahul, tenisul de masă, 
voleiul, aeromodelismul 
La conducerea noii 
sportive se află 
Emilia — ' ”
• IN 
TIȚII 
VENE 
CU 18 
zonal . .
tlvează doar cinci echipe din 
orașele județului, restul fiind 
din mediul rural, eu toate că

șa. 
conducerea noii unități 

1 se află profesorii 
Bizu șl Vasile Luca. 

CELE DOUA COMPE- 
FOTBALISTICE SUCE- 
(campionatul județean 
echipe și campionatul 

cu 48 de formații) ac-

județul are nu mai puțin de 7 
orașe I • TERENURILE de 
fotbal, volei, baschet și hand
bal din Berești (jud. Galați), 
aflate în posesia liceului și a 
școlii generale din localitate, 
au fost reamenajate și înfru
musețate pentru noul sezon în 
aer liber. • LA FAZA DE 
ZONA de la Tg. Mureș a cam
pionatului republican de lupte 
greco-romane pentru copii, la 
care au participat peste 130 de 
concurenți din 5 județe, s-au 
remarcat sportivii din jude
țele Argeș și Brașov. Din cele 
28 de locuri I. argeșenii au 
cîștigat 15, iar brașovenii 8. 
• „CUPA CLUBULUI SPOR
TIV ȘCOLAR BRAȘOV" la 
handbal, pentru care s-au 
întrecut echipe de juniori din 
Buzău, Galați și orașul gazdă, 
a revenit formației secunde a 
C.S. Șc. Brașov. Pe locul doi 
s-a clasat C.S. Șc. Galați. * pE ----------------- -------------
din Giurgiu și-au disputat în- 
tîietatea la „Crosul primă
verii" aproape 500 de elevi. 
Cei mai bine pregătiți au fost 
concurenții de la liceul „Ion 
Maiorescu" (prof. D.
lescu) și Liceul nr. 2 (prof. C. 
Manea). Au cîștigat 
Stan și D. Drăguț
15—16 ani (liceul „Ion Maio- 
rescu“), Steliana Degeratu și 
N. Dogaru — categ. 17—19 ani 
(Liceul nr. 2).

(Relatări de la: T. Siriopol, M. 
Avanu, I. Ionescu, I. Vlad, I. 
Toth, M. Ion, N. Costin. I. 
Mîndrescu, C. Albu, C. Gruia 
și Tr. Barbălată).

STAD1ONUL CENTRAL

Mano-
Maria 
categ.

— Club sp. șc. SL Gheorghe 
4—1; Steaua I — Tot Înainte II 
4—0; Sănătatea Oradea — Pro
gresul II 4—1; Progresul I — 
Cimentul Deva 4—1; Dinamo I
— Club sp. șc. Gheorghieni 
4—1 ; fete : Politehnica Cluj- 
Napoca I — T.C.B. n 2—0; 
Progresul I — Club sp. șc. Gh. 
Gheorghiu-Dej 2—1; T.C.B. I
— Dunărea Galați II 2—0;
Steaua I — Progresul II 2—0; 
Dunărea I — Tot Jnainte I 2—0; 
Dinamo București I — U.T.A. 
2—0. Seniori (turul II) : R.
Hărnuțiu (Politehnica Cluj-Na
poca) — A. Mîrza (Tot înainte) 
6—2, 6—2; L. Bucur (Dinamo 
București) — N. Mi rea (Con
structorul Brăila) 6—3, 6—1; D. 
Nemeș (Jiul Petroșani) - 
Begu (Electrica Timișoara) 
6—4; Z. Nagy (Sănătatea 
dea) — L Miret (Dunărea 
lăți) 6—1, 0—1; R. Bădin 
litehnica București) — R.
(Cuprom Baia Mare) 6—2, 6—2; 
L Galamboș (Cimentul Deva)

— P. Bozdog (Progresul) 7—6, 
6—1. întrecerile continuă zilnic, 
la Progresul și T.C.B., de la ora 
8,30.
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„BOXERII ROMANI
ÎNTRECERII

Ne mai despart puține zile 
pină la 13 aprilie cînd, în loca
litatea Slavonski Brod din Iugo
slavia, se va da startul întrece
rilor din cadrul Balcaniadei de 
box pentru tineret. Lotul mare, 
de aproape 30 de sportivi, cu 
care au pornit la lucru antreno
rii Teodor Niculescu și Gabriel 
Pometcu s-a redus acum la o 
echipă completă de 11 boxeri, 
tineri care au obținut încrede
rea selecționerilor. în cei 11 
aleși, antrenorul emerit Teodor 
Niculescu își pune mari speran
țe nu numai pentru Balcaniada 
de la Slavonski Brod, ci, mai 
ales, pentru campionatele euro
pene găzduite în 
blin, in Irlanda.

Reuniți pentru 
gătire comună la 
pugiliști s-au antrenat cu mul
tă conștiinciozitate. Ambiția lor 
de a corespunde așteptărilor a

fost ampli 
toți se afl 
in fața un 
ționale im 
aceea cele 
pe zi, dou
mi nea ța și 
amiază, au 
treaga echi 
riozitate, 
După cum 
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Dc vineri, la Tunari $i in pai

„CUPA PRIMĂVERII"
BALCANIADA PENTRU
Unul dintre cele mai importan

te concursuri de tir ale anului 
se va desfășura vineri, sîmbătă și 
duminică în București. întrecerile 
„Cupei primăverii" (pistol, pușcă, 
mistreț alergător și talere) vor 
fi găzduite de poligonul Tunari, 
iar cele de tir cu arcul — de 
parcul Herăstrău. Este prilejul 
unei treceri in revistă a tuturor 
forțelor de care dispune tirul nos
tru la început de sezon în aer

ieri, In divizia a la baschet
Intîlnirile de baschet masculin 

desfășurate ieri In cadrul etapei 
a 16-a —- intermediară — a cam
pionatului național s-au încheiat 
cu următoarele rezultate :

din Capitală : sala Floreasca, ora 
9 : Steaua — C.S.U. Sibiu ; ora 
10.30 : I.C.E.D. — „U“ Cluj-Na
poca.

Cluj-N'apoca• I.C.E.D. — „U-
64—69 (35—29).

• Steaua — C.S.U. 
(47—19).
• C.S.U. Brașov — Universi

tatea Timișoara 67—66 (37—36).
® Politehnica Iași — Dinamo 

București
Meciul

2 a fost

Sibiu 92—49

Iași —
73—108 (39—52).
Rapid — LE.F.S.-Llc. 
amînat.
jocurilor are loc astăziReturul _ 

dimineață. Programul partidelor

INTILNIRE CU CITITORII
Astăzi, la ora 17, la librăria 

„Mihai Eminescu", va avea loc 
lansarea cărții „100 de sportivi 
români" văzuți și comentați de 
Al. Clenciu. Prezintă publicistul 
sportiv loan Chirilă. Vor da 
autografe sportivi fruntași, pre
cum și autorul lucrării.
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După noua ratare a calificării pentru turneul U.E.F.A.

ÎȘI SPUN CUVlNTUL CEI CAPE 
AU PREOĂTIT SI CONDUS ECHIPA

Echipa noastră națională a mai pierdut, a 4-a oară consecutiv, o 
calificare la turneul final U.E.F.A., competiție pentru care se pregă
tește timp de aproape opt luni. Cum a fost ratata această calificare 
ta dublul meci cu Iugoslavia se știe. Mai puțin se cunosc, insă, punc
tele de vedere ale celor patru oameni „implicați direct-, cei care s-au 
ocupat concret de pregătirile lotului de juniori. Le dăm cuvintul ta 
rindurile următoare ;

Adrian VASILIU
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se lase mai prejos nici la pen
tatlonul modern. Recent des
fășurata .Cupă a primăverii" 
a reunit la starturi, într-o în
trecere de triatlon, pe primele 
noastre concurente de penta
tlon modern. Este vorba de 
cinci din cele opt fete de la 
Clubul sportiv școlar nr. 1 
din Capitală, majoritatea din
tre ele foste înotătoare, pre
gătite de fostul nostru cam
pion Dumitru Țintea, care au 
deja la activ un an de inten
se pregătiri în acest sport al 
sporturilor. în cele trei probe 
— tir (20 focuri pistol preci
zie), 1 500 metri alergare și 100 
metri înot liber — viitoarele 
pentatloniste au realizat re
zultate promițătoare, care
rată că aceste brave fete au 
luat foarte în serios dorința 
lor de afirmare într-o disci
plină nouă. Startul a fost, deci, 
dat !

Pe cînd oare și primul nos
tru campionat republican de 
pentatlon modem pentru fe
mei ?

Constantin MACOVE1

CAPUL DIN APA!
pentru prima oară distanța de 
100 m delfin în mai puțin de 
58 de secunde. Autor : Horia 
Lucaciu (57,00). în sflrșit, plo
ieșteanul Flavius Vișan (care 
nu a împlinit încă 16 ani) 
realizat un salt de peste 
de secunde, ciștigînd 400 
Mber --------

La 
fost

__ ___ ____________ a 
fi revenirea unor înotă- 
pe care mulțl Începuseră 
dea uitării : Zeno Opri- 

țescu (53,0—100 m), Eugen Ai
mer, Ilarlon Sveț, r 
Besler, ca și decanul 
vlrstă Ion Micl&uș. Cu 
arătat că mai au un 
de spus și prilejul li 
oferi la întîlnirea România — 
Polonia. „Ceea ce Ie lipsește 
tuturor — spunea antrenorul 
federal Tiberiu Muntean u — 
este curajul, încrederea că pot 
obține rezultate șl mai va
loroase, dorința — luați exem
plul fetelor — de a se auto- . 
depăși în permanență*.  Să aș
teptăm așadar șl concursul de 
sîmbătă și duminică, care ar 
putea să ne aducă surprize 
plăcute șl din partea băie
ților.

FI PROTAGONIȘTII
DIN IUGOSLAVIA"
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gramul comun. Cei 11 selecțio
nați au atins forma spor
tivă dorită. Ei au dovedit acest 
lucru in galele de verificare pe 
care le-au avut joi 30 martie și 
duminică 2 aprilie la Brăila și, 
respectiv, Măcin, unde au avut 
ca parteneri de întrecere boxeri 
seniori și juniori din cele două 
localități. Marea majoritate a 
meciurilor s-au terminat în a- 
vantajul băieților care vor merge 
'a Balcaniadă. Ultimele meciuri- 
.sparring" ale selecționaților au 
avut loc ieri după amiază, în 
sala Box Clubului din Brăila, 
cu adversari localnici. în legă
tură cu aceștia din urmă tre
buie să subliniem faptul că au 
făcut totul pentru a-și ajuta 
mai tinerii colegi să se pregă
tească bine pentru întrecerile 
balcanice, oferindu-se ca spar- 
ring-partneri ori de cîte ori au 
fost solicitați. Antrenamentele 
boxerilor pentru Balcaniada de 
tineret din Iugoslavia au intrat 
acum în ultima etapă, cea a 
menținerii formei sportive. Iată 
cele 11 „speranțe“ ale boxului 
românesc pentru apropiatele în
treceri, în ordinea categoriilor : 
Dumitru Șchiopu (Steaua), Cos- 
tel E uri acu (A.S.A. Rîmnicu Să
rat), Gheorghe Negoiță (B.C. 
Brăila), Titi Cercel (Dinamo), 
Constantin Ghindăoanu (Ceah
lăul P. Neamț), Vîlcu Dumitru 
(B.C. Brăila), Ștefan Imbre 
(Voința Brăila), Vasile Gîrgavu 
(Steaua), Mihai Pascal (Energia 
București), Ion Joița (Electro- 
putere Craiova) și Mihai Grigo- 
raș (C.S.Ș. Focșani).

„Cu băieții aceștia — ne-a 
declarat antrenorul emerit Teo
dor Niculescu — sperăm să 
ciștigăm întrecerea de la Sla- 
vonski Brod". Le dorim și noi 
mult succes.

Petre HENJ

COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR 
TREBUIE SĂ DEVINĂ REALMENTE

UN „SEAT Al
Potrivit regulamentului de or

ganizare a activității fotbalistice 
din țara noastră, Colegiului cen
tral al antrenorilor — organ de 
specialitate, cu caracter obștesc 
In cadrul F.R.F. — li revin o ae
rie de importante atribuții in 
sfera a două principale direcții de 
acțiune : 1. organizarea muncii 
antrenorilor ; formarea, angaja
rea, promovarea și perfecționarea 
pregătirii acestora ; 2. valorifica
rea superioară a capacităților de 
exprimare a fotbalului nostru In 
toate domeniile sale de manifes
tare șl la toate nivelele competl- 
ționale.

Am făcut o astfel de precizare, 
slntetizlnd, de fapt, rolul aces
tei principale plrghli din struc
tura organizatorică a F.R.F., nu 
pentru a realiza un simplu act 
de memorizare, ci pletind de la 
ldeea că, din cind in cînd, este 
nevoie de a aduce față In față, 
cum s-ar spune, teoria cu prac
tica. Să vedem, adică, In ce mă
sură preocupările și munca Co
legiului central al antrenorilor 
»-au înscris In obligațiile ee-1 re
vin, de drept. Șl eu ce rezul
tate ?

Dar, pentru a face o asemenea 
analiză — chiar șl fără pretenția 
de a merge pînă în miezul fapte
lor — va trebui, mal tatii, să sta
bilim un lucru, esențial dealtfel: 
dacă există sau nu Colegiul cen
tral al antrenorilor. Răspunsul 
este : da, există. In fond, el a 
existat în permanență, in ulti
mele două-trei decenii. Și-acum, 
Întrebarea : cum se exprimă in 
realitate activitatea acestui or
gan de specialitate al F.R.F., mai 
bine zis, cum lucrează el, ce 
viață duce 7 Aici, răspunsul este 
eeva mal complicat. Și totuși, 
să Încercăm să-l găsim, servin- 
du-ne, in acest scop, de un ele
ment de referință din trecutul nu 
prea îndepărtat.

Așa bunăoară, eu ani în urmă, 
se spunea despre acest „stat al 
tehnicienilor*  că deși, teoretic, 
este Învestit eu prerogative eare 
îl situează pe o poziție de for 
consultativ șl, uneori, șl de de
cizie, în practică el este, de re- 
rulă, evitat sau consultat formal, 
ori de cite ori se pun In dis
cuție probleme majore ale fotba
lului nostru și ta special cele pri
vind echipele reprezentative. Cu 
toate acestea șl ta ciuda unei a- 
semenea mentalități greșite. Co
legiul central al antrenorilor se 
aduna cu regularitate, discuta, 
dezbătea probleme la zl șl de 
perspectivă ale competițiilor ta-

ACTUALITĂTI
• DE LA COMISIA DE TES

TARE A F.R.I. Jucătorii echi
pelor de Divizia A, care din mo
tive medicale sau fiind convocațl la 
loturile naționale (de exemplu, 
eomponențil echipei de Juniori 
UJE.F.A.) pentru competiții ofi
ciale nu s-au prezentat la tes
tele organizate de F. R. Fotbal, 
pot să-și susțină testele In ziua 
de I aprilie, ora », pe Stadionul 
Republicii din Capitală.

TEHNICIENILOR"
terne, iar antrenorii loturilor na
ționale informau asupra proble
melor de selecție și de pregătire, 
Înainte și după fiecare acțiune. 
De aici, rezultau și unele suges
tii șl propuneri, unele dintre ele 
reușind să se mai strecoare pe 
calea convertirii lor In fapt. Așa 
a fost cu ani în urmă.

De la o vreme, mal precis din 
primăvara lui 1977, pleeîndu-se, 
probabil, de la ldeea preconcepu
tă a unor pierderi inutile de 
timp, ședințele Colegiului au dis
părut, iar munca efectivă a co
lectivului obștesc a fost preluată 
de clțiva activiști al F.R.F. (ta 
speță, antrenorii loturilor repre
zentative) care nu au reușit, fi
rește, să facă față unui volum 
mare de probleme foarte diverse. 
Și așa, tacet-incet, Colegiul pro- 
priu-zis a rămas mai mult pe 
hirtie, devenind un fel de umbră 
a ceea ce fusese mai înainte. In 
loc să lupte pentru a reintra ta 
drepturile sale statutare, să ducă 
plnă la capăt acțiunea de recon
siderare a rolului său ta sfera 
activității fotbalistice.

Teoretic vorbind. Colegiul cen
tral al antrenorilor continuă to
tuși să existe. Dar faptul că mun
ca pe care o desfășoară este dis
continuă, neordonată, lipsită de 
spirit colectiv face ea, IN PRAC
TICA, „SFATUL TEHNICIENI
LOR- SA NU PREA... EXISTE. 
Șl aceasta ta ciuda unul bogat 
inventar de probleme la a căror 
rezolvare forul reprezentativ al 
antrenorilor ar putea contribui 
ta mod efectiv. Ne gtadim, prin
tre altele, la : activitatea de se
lecție, de pregătire a loturilor 
naționale, la munca, ta ansam
blu, pentru formarea schimbului 
de milne ; Ia ridicarea nivelului 
calitativ al competițiilor Interne, 
Ia selecția șl formarea unor ca
dre de antrenori apti a răspunde 
la marile obligații ale aportului 
de performanță actual, Ia Îndru
marea muncii profesionale a co
legiilor județene, la urmărirea 
activității competițlonale și Ia ni
velul diviziilor B și C, Importan
te pepiniere, lipsite ta prezent de 
suportul instructiv necesar unei 
reale emancipări. Ia stimularea 
schimbului de experiență etc.

Problemele fotbalului nostru 
stat, după cum se vede, multe 
și importante. Și nu se poate 
spune că ne lipsesc forțele ca
pabile pentru soluționarea lor. 
Dimpotrivă. Avem destul tehni
cieni valoroși a căror experiență 
profesională este ea Însăși o 
garanție a reușitei depline. Cu 
o singură condiție : ca toți a- 
eeștia (ne referim, printre alții, 
la : A. Niculescu, Tr. ionescu, V, 
Stănescu, L Oană, C. Teașcă, L 
Reinhardt, B. Marian, B. Cos- 
moc, D. Nlcolae-Nicușor, L Sa- 
vu, N. Proca, M. Blrsan, V. Ma- 
teianu, Ion Ionescu — U.TA., 
FL Halagian) să fie solicitați 
să lucreze într-un cadru orga
nizat, eu continuitate și în spiri
tul muncii colective. Adică, așa 
cum ar trebui să fie de aici îna
inte întreaga activitate a Cole
giului central al antrenorilor.

Mihai IONESCU

DANIEL LAZAKESCU (secretar 
al F.R.F.) : „S-a mai ratat o ca
lificare. Semnalul de alarmă a 
fost tras din vreme, tacă din va
ra trecută, la trialul de la Deva, 
ctad s-a arătat că «producția» 
centrelor este foarte slabă. S-a 
încercat corectarea multora din 
deficiențele de pregătire ta nive
lul lotului. Nu s-a reușit mare 
lucru. Iar ta Turneul Prietenia e- 
chipa s-a clasat pe locul I. ta 
toamnă s-eu jucat *1  două me
ciuri amicale : 0—0 cu Polonia șl 
0—1 cu Bulgaria. Pe parcurs s-au 
efectuat mai multe acțiuni de 
completare a lotului, fiind triați 
cel mal buni juniori din toate e- 
șaloanele. După tabăra de Sa Sna- 
gov au urmat meciurile cu Tur
cia (2—2 și 1—0) șl Bulgaria (0—2). 
S-a apreciat că echipa are un ga
barit corespunzător, că dispune 
de o capacitate de efort bună, că 
se angajează mai mult ea prede
cesoarele ei. In primele SO de mi
nute, ta Pojarevaț, ea s-a aflat, 
însă, intr-o stare de inhibiție to
tală șl a primit două goluri ho- 
tărltoare. ta partida retur, jucă
torii n-au avut ealm, au uitat tot 
ce 11 s-a spus și, ta joc, n-a e- 
xistat nici o diferență intre Geol- 
gău șl Oprea, Isala șl Majaru. 
Irimie șl Anghelina. unii avind 
ta activ multe meciuri ta „A*,  
alții jucind ta „C“ sau ta cam
pionatul juniorilor. Mai mult, 
cîțiva au dat dovadă șl de lipsă 
de disciplină. Aceasta este «po
vestea» echipei U.E.F.A. *78,  eare 
a eșuat ta tentativa ei, datorită 
nnel singure cauze, de fond : 
PREGĂTIREA NECORESPUNZA- 
TOARE efectuată la nivelul eșa
lonului. Volumul de efort și mo
dul cum lucrează antrenorii cu 
copiii și juniorii nu corespund ce
rințelor fotbalului actual. De la 
acest adevăr trebuie să pornim 
dacă vrem să nu mai înregistrăm 
eșecuri ca cele de Ia Pojarevaț și 
Rm. Vllcea* —

CONSTANTIN ARDELEANU (an
trenorul principal al lotului) : ,Jn 
ultimii ani, nivelul fotbalului in
ternațional a crescut considerabil. 
Încă de la vlrsta junioratului, ju
cătorii prezintă calități tehnlco- 
tactlce și psiho-fizice superioare. 
Echipa națională a fost alcătuită 
din tot ce a existat mai bun, dar 
negăsindu-se valori corespunză
toare nivelului internațional, am 
recurs ta serviciile juniorilor cu 
cele mal puține minusuri. Defi
ciențele pregnante au constat, în
să, in mentalitatea privind pre
gătirea șl Jocul, mijloacele de ex
primare fiind limitate. Aceste la
cune nu stat tattmplătoare, ti o 
consecință firească a concepției 
greșite despre pregătire : antre
namente statice, ta condțU depăr
tate de Joc, monotone, volum scă
zut de muncă. Deprinderile gre
șite. cultivate pe parcursul a 8—8 
ani de pregătire, nu pot fi schim
bate ta cîteva luni, cit acești ju
niori stat vizați d*  lotul repre
zentativ. ta ultimii ani. echipa a 
întnnit ta preliminarii numai ad
versari de prim-ordin, din țări 
eu fotbal bun (UJ1.S.S., Cehoslo
vacia șl Iugoslavia) șl deficien
tele amintite au ieșit șl mai mult

in evidență. Vinovății principali 
ai eșecurilor înregistrate : noi, 
antrenorii care lucrăm ta acest 
eșalon al copiilor și juniorilor (a- 
proximativ 120) — inclusiv eu — 
care nu reușim să depistăm și 
să formăm talente autentice. So
luția : MUNCA ASIDUA, COMPE
TENTA LA TOATE NIVELURILE 
FOTBALULUI, pentru creșterea 
unor generații de Jucători care să 
facă față cerințelor competițiilor 
ta care dorim să obținem perfor
manțe !“

EMIL DUMITBIU (antrenor se
cund) : „Pe mine unul m-a sur
prins tehnica necorespunzătoare 
a jucătorilor din lot. comparativ 
cu aceea a adversarilor tatîlniți. 
Am găsit la reprezentativa de ju
niori, jucători care nu stăplnese 
procedee tehnice elementare l Și 
dacă ei nu le stăpinesc, ce să 
mai vorbim de ceilalți juniori 7 
Totul pleacă după părerea mea, 
de ta concepția greșită despre 
muncă, atlt a antrenorilor, cit și 
a celor pe eare ei Si pregătesc. 
Iată de ce consider că trebuie 
luate măsuri ca, tacă din primii 
ani de instruire, noi, antrenorii, 
să facem tot posibilul pentru a 
imprima copiilor o altă atitudine 
față de fotbal, pe care să nu-1 
mal considere ca un simplu joc 
ta fața blocului ta care locuiesc, 
ci ea un sport cu reguli severe, 
disputat ta condiții aspre".

MARCEL GEORGESCU (medicul 
lotului) : „Față de reprezentati
vele promoțiilor precedente, echi
pa U.E.F.A. *78  a avut un poten
țial fizic bun, a fost o formație 
cu gabarit, ambițioasă, dornică să 
cîștige. Văzind, insă, că au ta față 
adversari deosebit de valoroși, 
majoritatea jucătorilor — cunos- 
etndu-și bine deficientele — au 
cedat psihic. Echipa U.E.FA. *78  
a avut cea mai pronunțată labili
tate psihică, o dovadă elocventă 
fiind aceea că, ta Hm. Vilcea, 
nervii i-au cedat complet, multi 
dintre componenții ei confundind 
jocul ta forță (indicat de antre
nori) cu brutalitatea. Dar. repet, 
fizic echipa s-a prezentat mai bi
ne ca oricare din «surorile» ti 
din anii trecuți".

Reies din afirmațiile de mai 
sus cîteva adevăruri și deficiențe 
care au mai fost amintite și cu 
alte prilejuri. Esențial ni se pare 
să subliniem faptul că echipa de 
la Pojarevaț și Rm. Vilcea a fost 
alcătuită din cei mai buni jucă
tori — socotiți — ai promoției 
1978 : 6 care au evoluat in Divi
zia A (Irimie, D. Zamfir. Tara- 
rache, Isaia, Geolgău, Ciobanu), 
5 dc „B“, 4 din divizia de juni
ori și unul singur din ,,C“. Lotu
lui i s-au creat excelente condi
ții de pregătire și un program 
adecvat de meciuri. Echipa a a- 
vut de partea ei — după trei ani 
— și șansa disputării primului 
meci ta deplasare. Cu toate aces
tea, calificarea a fost ratată. Ma
re parte dintre cauzele, dintre 
lipsurile care au generat aceste 
Insuccese se află subliniate ta 
conținutul declarațiilor de mal 
sus. Asupra lor și a altora Ia fel 
de Importante vom reveni.

fntrucît meciul amical de 
fotbal Argentina - România 
se termină la • ord foarte 
ttxzie (ora 4, ora București u- 
tei) cronica acestei Intîlniri 
o vom publica in ziarul nos
tru de mîine.

• PE STADIONUL POLITEH- 
ICA s-a disputat marți întîlnl-

I
I
I

rea amicală dintre echipele de 
juniori Sportul studențesc șl Ardă 

IKrdjali din Bulgaria. Scor 1—0. 
Golul a fost marcat de Marines
cu în min. 14. Astăzi juniorii 
bulgari vor întîlnl echipa clubu- 

Ilui Dinamo, pe stadionul din șos.
Ștefan cel Mare.

• U.T.A. — PROLETER ZREN- I JANIN 2—1 (2—0). Miercuri după- 
amiază. U.T.A. a susținut o par
tidă amicală în compania echipei 
iugoslave Proleter Zrenjanin. Gaz- 

Idele au cîștigat cu 2—1 (2—0)
prin punctele înscrise de Nedelcu 
II (2), respectiv Vidovlci. (I. 
ioana — coresp.)

Ie PROGRESUL ODORHEIUL 
SECUIESC — A.S.A. TG. MUREȘ 
2—0 (0—0).

EVOLUJIE SLABĂ A
Așa cum începuse partida, se pă

rea că lotul olimpic va tranșa în 
favoarea Lui ți acest al treilea meci- 
test susținut in interval de două sâp- 
tămîni, intimul, cel de ieri, in com
pania formației bulgare Sliven. Se- 
tecțio nobilii noștri manifestau • poftă 
de joc, manevrau destul de abil, in 
pofida terenului moale, pentru trioul 
din fața căruia I se adăuga, prin 
infiltrări Impetuoase, mijlocașul Za- 
h»u. Consecință firească a unui ase 
menea mod de a aborda meciul, go
lul a căzut relativ repea'e (min. 15), 
•I fiind opera insistentului Zahiu, 
care, serv’t în careu, de M. Rădu- 
canu, l-a învins, printr-un șut plasat, 
pe Stolan lordanov, fost portar al 
naționalei bulgare. Olimpicii noștri 
se îndreptau — sperau toți cei pre- 
zenți - spre cea de-a treia victorie 
și perspectiva aceasta, în loc să-i 
determine să continue partida • în 
aceeași manieră, sigura, debordantă, 
ei au tratat-o cu superficialitate, 
crezînd că meciul e gata, că pot cîș- 
tlga fără Luptă. Eroare, destul de 
repede amendată de oaspeți, care, 
scăpați din forcing, au teșit ic joc,

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

„OLIMPICILOR": DOAR 1-1, CU SLIVEN
s-ou apropiat di« ce lo ce mal des 
si mai hotărit de poarta tei Lung. 
Și, ta nin. 32, ta o tefiteare te ca
reu a te: SimionoYe, Bărboi eseu a 
încercat să-l deposedeze prin fcxJt, 
Iregularitate sancționată cu Lovitură 
de ki 11 m, transformata de hrano». 
Cinci mteute mai tin iu, arbitrul Co- 
losl a acordat din nou penalty, de 
astă dată te favoarea gazdelor : 
Vrinceanu a pătruns te viteză te 
16-le advers >1 fundalul Simov n-o 
putut $S-I oprească decît prin fcuît ; 
Beldeanu a șutat puternic, dar Lor- 
donov i-a ghicit intenția și a reținut 
balonul. Rota rea craioveanului avea 
să fie prima dintr-o serie de 5-€ 
ocazii, una mai mare decît aito, iro
site toate de selecționabili în partea 
a doua a jocului. A fost, intr-adevăr, 
repriza care a nemulțumit profund 
publicul spectator. Antrenori? C. 
Drâgușin și I. NunweHIer ou intro
dus, la reluare, in formație trei ju
cători proaspeți (apoi, in min. 68, 
au mai efectuat o schimbare) dar 
echipa n-a mers. A greșit colectiv, 
pre pari nd prea mult te zona de te

ren devenită Impracticabilă, în loc 
sâ desfacă jocul pe aripi. Au fost 
și multe erorf individuale, aproape 
fiecare component al formației în- 
cercind să străpungă de unul sin
gur. Și totuși, cum spuneam, pe 
acest fond de greșeli, ocaziile de 
gol (ivite și cu concursul apărăto
rilor oaspeți) tot au apărut. Au fost 
rataîe însă, spre disperarea tuturor, 
de Manea (min. 59 și 89), M. Zam
fir (min. 73 și 87), Grigore (min. 
83). Toate acestea, situații clare de 
gol, ratate de la 5—6 m de poarta 
lui lordanov. Arbitrul Fr. Coloși a 
condus formațiile : LOTUL OLIMPIC : 
Lung — M. Zamfir, Stancu (min. 46 
Nicolae), Tilihoi, Bărbulescu - Za
hiu, Mulțescu (min. 68 ȚicLeanu), Bel
deanu (mir.. 46 Radu II) — Grigore, 
M. Răducanu, Vrinceanu (min. 46 
Manea). SLIVEN : lordanov — Simov, 
Mihclov, Kînev, Manoilov — Milkonski, 
Simionov (min. 61 Donșev), Hristov 
— Dorenșei, Ivanov, Țenev.

Gheorghe NICOLAESCU

STIATI CA.

CONCCPS DE SEIECȚIE 

A FIARAT0N1ȘIIL0R
Sîmbătă dimineața, cu începe

re de la ora 9, la Plopeni se 
va desfășura un concurs de se
lecție pentru maratoniști, pe dis
tanța de 35 km. Concursul este 
deschis tuturor atleților seniori 
interesați, avînd vizita medicală 
la zi înscrierile se prezintă la 
C.J.E.F.S. Prahova, la ședința 
tehnică ce va avea loc vineri, la 
ora 18, la Ploiești.

I NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 5 I aprilie 1978. Extragerea I : 22
11 44 10 45 6 ; extragerea a n-a : 
7 21 31 8 19 33. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI : 1.100.305 lei din

Ieare 265.428 lei report la catego
ria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII EX- 
ICEPTIONALE PRONOEXPRES 

DIN 26 MARTIE 1978. Categoria 
1 : 2 variante 100% = autoturism 
Dacia 1300 ; cat. 2 : 2 variante a 1 15.000 lei sau la alegere o ex
cursie de 2 locuri în R. S. Ceho
slovacă — R. P. Ungară — Aus
tria. sau în R. P. Bulgaria — I Turcia, sau în R. D. Germană și 
diferența în numerar ; cat. 3 :

33.75 variante a 1.761 lei ; cat. 4 : 
130 a 457 lei ; cat. 5 : 315,25 a 189 
lei ; cat. 6 : 10.104,75 a 40 lei. Ca
tegoria A : 3 variante a 50.000 lei 
sau la alegere o excursie în R. S. 
Cehoslovacă — R. P. Ungară — 
Austria, sau în R. P. Bulgaria — 
Turcia sau în R. D. Germană și 
diferența în numerar ; cat. B : 
30,25 variante a 2.140 lei ; cat. C :
135.75 a 477 lei ; cat. D : 4735,50 a 
60 lei. Autoturismele „Dacia 1300“ 
au fost cîștigate de CONSTANTIN 
BULAU din IAȘI și respectiv 
CONSTANTIN ALEXANDRESCU 
din PLOTEȘTI. Cîștigurile de 
50.000 pe bilete 100% au fost ob
ținute de Ilie Roșu din Constanța 
și respectiv Florea Olteanu din 
Ploiești — Triaj.

I 
1 
i 
I 
I 
I 

A

Administrația
de Stat practică _____  __
ducătorii auto profesioniști o 
formă de asigurare de răspun
dere civilă T

această asigurare îi ab
solvă pe conducătorii auto 
profesioniști de obligația tor. 

de a 
des- 

ADAS 
pricinuite

Asigurărilor 
pentru con-

care derivă din lege, 
restitui contravaloarea 
păgubirilor plătite de 
pentru pagubele 
unor terțe persoane, prin ac
cidente produse din vina lor, 
cu autovehicule aparținînd 
unităților în cadrul cărora 
activează ?

... asigurarea poate fi con
tractată de orice șo£er profe

sionist al unei organizații so
cialiste care conduce autove-^. 
hicule cu o capacitate cilin
drică mai mare de 69 cmc ?

... durata contractului 
de 1 ar sau de 6 luni ?

... prima de asigurare

este

... prima de asigurare este 
în funcție de felul autovehi
culului condus (auto, moto) și 
de durata asigurării, dar nu 
depășește 125 de lei pe an ?

... Ia asigurările cu durata 
de un an, prima de astgurare 
se poate plăti și în două 
rate ?

... pentru relații suplimen
tare și pentru contractarea de 
asigurări, vă puteți adresa 
responsabililor cu asigurările 
din organizațiile socialiste, a- 
gențilcr și inspectorilor de 
asigurare, sau, direct, oricărei 
unități ADAS ?

S
I
I
*
I

Is



TOVĂRĂȘII 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl TODOR JIVKOV 
au inaugurat ieri lucrările 

de construcție a Complexului hidrotehnic 
Turnu Măgurele - Nicopole

(Urmare din pag. 1)

iovnrign Elena Ceaușestru, to
varășul Todor Jivkov sint 
întimpinați cu cele mai alese 
sentimente de stimă și priete
nie. Mulțimea scandează înde
lung „Jivkov — Ceaușescu", a- 
plandă eu însuflețire pentru 
prietenia bulgaro-română.

Este o atmosferă de mare en
tuziasm. de adevărată sărbă
toare a prieteniei dintre cele 
două popoare. Pe mari pancarte 
erau înscrise, în limbile bulgară 
și română: „Republica Socia
listă România — Republica 
Populară Bulgaria — priete
nie „Prietenie veșnică „Să 
trăiască prietenia și colaborarea 
româno-bulgară !“.

In întîmpinarea oaspeților au 
venit tovarășii Penko Gherga- 
nov, prim-secretar al Comitetu
lui județean Plevna al P.C. Bul
gar, Ivan Beșev, președintele 
Consiliului popular județean, 
Nicola Todoriev, ministrul ener
giei electrice, al ți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat.

Garda militară aliniată la de
barcader prezintă onorul. Fan
fara militară intonează imnu
rile de stat ale României și 
Bulgariei, după care tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov trec în revistă garda de 
onoare.

In semn de adincă cinstire, 
localnicii oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovarășului 
Todor Jivkov, piine și sare, ii 
Invită să guste din ploștile cu 
vin. Un grup de pionieri bul
gari dăruiesc buchete de flori, 
precum și cravate roșii.

Gazdele prezintă, apoi, în 
fața unor machete și planșe, 
principalii indicatori economici 
ai complexului hidrotehnic 
de pe malul bulgăresc.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov sint invitați a- 
poi să pună piatra de temelie 
la fundația hidrocentralei de pe 
malul bulgăresc.

In aplauzele miilor de oameni 
ai muncii bulgari, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov dezvelesc placa inaugu
rală a lucrărilor, în marmora 
căreia este săpat textul identic 
cu cel de pe malul românesc.

După dezvelirea plăcii, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov iși string miinile eu 
prietenie, se îmbrățișează.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășul Todor Jivkov. ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat a celor două 
țări se îmbarcă in această at
mosferă însuflețită pe nava 
„Mihai Viteazul".

La desprinderea vasului pre
zidențial de țărmul bulgar, 
mulțimea ovaționează puternic, 
din nou, pentru prietenia ro
mâno-bulgară.

yr
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i-a fost inmînat, în cadrul unei 
solemnități, desfășurate jn sa
lonul navei prezidențiale „Mihai 
Viteazul”, Ordinul „Gheorghl 
Dimitrov”, conferit cu prilejul 
împlinirii vîrstei de GO de ani 
si a peste 45 de ani de activi
tate revoluționară, pentru me

rite In dezvoltarea șl consoli
darea prieteniei și colaborării 
frățești dintre Republiea Popu
lară Bulgaria și Republiea So
cialistă România, dintre po
poarele bulgar șl român.

înalta distincție i-a fost in- 
minată tovarășului Nieolae 
Ceaușescu de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, la bordul navei prezi
dențiale „Mihai Viteazul”, un 
dejun in cinstea tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulg&r, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Dejunul s-a desfășurat inir-e 
atmosferă cordială, de caldă 
prietenie.

★
Miercuri, 5 aprilie, au avut 

Ioe convorbiri intre tovarășul 
Nicolae Ceatișeseu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere și stimă re
ciprocă.

După încheierea convorbirilor 
oficiale, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
semnat Convenția româno-bul
gară privind colaborarea in 
construcția complexului de ole
fine și cooperarea in producție.

★
Vasul prezidențial s-a îndrep

tat, in cursul după-amiezil. 
spre portul Russe, unde cei 
doi conducători de partid și de 
stai și-au luat un călduros ră
mas bun. Numeroși locuitori al 
orașului bulgar au salutat en 
entuziasm, cu sentimente de 
prietenie și stimă pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, expresie a satisfacției 
față de noua intilnire la nivel 
inalt româno-bulgară încheiată 
eu rezultate deosebit de rod
nice.

Nava prezidențială a sosit a- 
poi in portul Giurgiu.

★
Seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui s-au înapoiat in Capitală. 
La sediul Comitetului Central 
al partidului, in intîmpinare 
au venit tovarășii : Iosif Bane, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Constantin Dâs- 
călescu. Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu. Petre Lupu, Paul Ni- 
culeseu, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu. 
Gheorghe Răduleseu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Hie Verdet, 
Stefan Voitee, Ștefan Andrei, 
Ion Comaa, Mihai Gere, Nieolae 
Giosan, Ion Ursu, Richard 
Winter.

STEAUA „1 AliCilST“ (Selecționata armatei
populare chineie de eliberare) 35-28 ia handbal

Al doflea med din turneul pe 
care n efectuează In tara noastră 
echipa de handbal 
(Selecționata 
chineze 
oană a 
neze — 
In sala 
contind

„1 August* 
____ armatei populare 
de eliberare) — campi- 
Republicii Populare Chi- 
s-a desfășurat. aseară. 
Floreasca din Capitală, 
ca tatUnire revanșă cu 

handballșUl clubului militar 
Steaua.

Pentru numeroșii spectatori 
prezenU In tribune, evoluția hand- 
baliștilor chinezi a constituit a 
adevărată revelație. Selecționata 
armatei chineze dispune de o 
foarte bună garnitură de jucători, 
care impresionează printr-o 
dominare aproape ieșită din 
mun. prin viteză și agilitate. Se 
înțelege, deci, că partida a fost 
de o buni factură tehnică. ‘ 
scriindu-se nu mai puțin de 63 
de goluri. Handbal iști! de la 
Steaua au eîștigat tntîlnirea eu 
35—28 (17—10). Au Înscris : Dră-
gănlțâ S, Birtalan 6, Stingă 6, 
CbeU S, Kicsid 3. Gațu 2. Neagu 
2, Roșu 2, Mironiue 2 șl Voinea 1

— pentru Steaua, respectiv Ciu- 
Pal lien 9. Cen-Zhi clun 6. Li-ln 
tei 4, Cian-Șin 4, Ciun-Sin an 2, 
Keo-Cien 2 șl Clan-Pu sin 1 — 
pentru Selecționata armatei popu
lare chineze de eliberare. Au ar
bitrat foarte bine V. Sidea (Ro
mânia) șl Li-De giu (R. P. Chi
neză). Vineri, de la ora 18.30, 
handhalișfil chinezi vor evolua la 
Brașov, In compania formației 
Dinamo din localitate.

Ion GAVR1LESCU

In- 
co-

in
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MĂRĂȘESCB
Federației române 

a sosit o scrisoaru 
Federației interna- 
inștiințează că în

Pe adresa 
de atletism 
din partea 
ționaîe care 
tre recordurile mondiale stabili
te in sezonul trecut și omolo
gate recent de forul mondial fi
gurează și performanța 
reușită în proba de 
(1609,52 m) la 4 iunie 
Natalia Mărășescu.

Sportul, constantă a programului de viată

de 4:23.» 
o milă 
1977, de

ATENȚIE LA TENSIUNEA DV
Ziua mondială a sănătății

PELICULE ROMÂNEȘTI
LA FESTIVALUL INTERNATIONAL 

AL FILMULUI DE LA TUNIS
TUNIS, 5 (Agcrpres). — Festi

valul International al filmului 
sportiv, organizat tn aceste zile 
la Tunis, a fost inaugurat de mi
nistrul tunisian al tineretului șl 
sportului, Fouad Mebazza. Prin
tre filmele ce vor fi prezentate se 
numără șl două pelicule româ
nești — „Zborul in Alb* și „Mi- 
nibaschet*. Printre celelalte fil
me se numără „Jesse Owens se 
Întoarce la Berlin* (S.U.A.). „A- 
cesta este sportul* (U.R.S.S.), 
„Mișcarea* (Tunisia). „Sportul 
pentru viață* (Austria).

TURNEUL DE TENIS 
DE LA ROTTERDAM
In cadrul turneului Internațio

nal de tenis care se desfășoară 
la Rotterdam, Iile Sistase I-a în
vins cu 6—1. 6—1 pe americanul 
Sherwood Stewart. Alte rezultate 
din primul tur : Lutz — Fibak 
6—4, 6—2 ; Connors — Crealy
6—1, 6—3 ; Gerulaitis — Smith
6— 2, I—4 : Ramirez — Smld 6—2,
7— 6 ; Zednlk — Rosewall 7—6,

Miine va fi Ziua mondială 
a sănătății, 7 aprilie mareînd 
în fiecare an aniversarea in
trării în vigoare a statutului 
Organizației Mondiale a Sănă
tății și suplinind atenției opi
niei publice cite una din marile 
teme ale stării salubre în lume. 
In 1978, Ziua mondială a sănă
tății se va desfășura sub sem
nul temei : „Atenție la tensiu
nea dv.”. De ce această temă I 
Pentru că — așa cum au sta
bilit studiile O.M.S. — hiper
tensiunea arterială, și compli
cațiile pe care le determină, 
reprezintă principala cauză de 
deces în cele mai multe țări ale 
lumii, iar o recentă anchetă e- 
fectuată în Europa și America 
de Nord, a arătat că 10—15 la 
sută dintre adulți suferă de a- 
ceastă boală. în pofida acestei 
alarmante realități, hipertensiu
nea reprezintă — după cum re
cunosc specialiștii — una din 
bolile cele mai puțin cunoscute 
(de către paeienți, dar și de 
medicină !) și cele mai rar tra
tate. Iată de ce O.MJS. aduce 
la ordinea zilei această temă 
de meditație și, mal ales, de 
acțiune.

Și printre cele mai eficiente 
mijloace de luptă împotriva a- 
cestul dușman insidios al să
nătății omului se află exerci
țiul fizic și sportul, folosirea

complexă și plină de inițiativă 
a acestei „industrii a sănătății”. 
Combătînd sedentarismul mul
tor îndeletniciri profesionale sau 
al orelor de odihnă petrecute 
In casă, precum și tendința de 
alimentație nerațională, mișca
rea in aer liber, exercițiul fi
zic și sportul au un rol de prim 
ordin in menținerea sănătății, 
in creșterea capacității de efort 
și a tonusului psihic. Exerci
țiul fizic conceput însă ea e 
componentă a programului co
tidian, ea o constantă activă a 
zilelor de odihnă, de concediu 
sau vacanță. Este un fapt do
vedit că mișcarea și sportul în 
aer liber, în mijlocul naturii — 
acest nesecat izvor de sănătate
— indiferent dacă începe cu un 
mers pe jos, o alergare sau 
prin gimnastica igienică de în
viorare, și sfîrșește printr-o 
excursie sau prin practicare® 
unui sport, stimulează funcțiile 
vitale ale organismului.

Odihna activă — în care 
sportul și exercițiul fizic se În
scriu ca factori primordiali — 
este un „medicament* preven
tiv la îndemina omului zilelor 
noastre. El se găsește, desigur, 
în virful săgeții care sugerează
— în emblema Zilei mondiale 
a sănătății din aeest an — în
demnul la combaterea tensiu
nii arteriale.

240 DE ATLETI CEHOSLOVACI1 f-7. 
ÎN CURSA PENTRU „EUROPENE" ‘-----5—

Evenimentul central al sezo
nului atletic internațional 197» 
□ va constitui, fără îndoială, 
disputarea la Fraga a celei de 
a XlI-a ediții a campionatelor 
europeoț programate intre 29 
august și 3 septembrie. Gazdele 
competiției fac de pe acum 
spectaculoase pregătiri. Cunos
cutul stadion Strahov, pe care

DINAMO-8 VICTORII
(Urmare din pag. 1)

Georgescu, accidentați) s-a im
pus prinlr-un joc colectiv, agre
siv in apărare, rapid și precis 
în atac. Deși, după cum am 
spus, succesele s-au datorat co
lectivului, evidențiez prestațiile 
lui Gheorghe Novac, Dan Ni- 
culescu și Ion Uglai. care s-au 
distins in toate partidele. In ge
neral, a fost un turneu folosi
tor, deoarece i-a pus în contact 
eu valori internaționale certe pe 
jucătorii din lotul național, ca
re, peste puțină vreme, vor lua 
parte la întreceri de amploare".

se vor desfășura întrecerile, a 
intrat !n reconstrucție și va a- 
răta complet înnoit la data pri
melor starturi. Capacitatea tri
bunelor va fi mărită la 50 00» 
de locuri șl ele vor fi in cea 
mai mare parte acoperite. Vor 
fi modernizate și instalațiile a- 
diacente necesare activității 
oficialilor și ziariștilor invitați 
Ia CJL, al căror număr se va 
ridica la aproximativ 1200.

în ce privește participarea la 
întreceri, forul cehoslovac de 
specialitate a întocmit un vast 
plan de pregătire, a cărui în
făptuire a început încă din 1975. 
Atunci au fost selecționați 345 
atlețî, din care făceau parte cei 
mai buni juniori. La sfîrșitul 
sezonului 1976, din acest lot mai 
rămineau doar 240 de selecțio- 
nabili, apți de a-și menține can
didatura pentru campionatele 
europene. Anul trecut, toți a- 
ceștia au fost supuși unor se
vere teste de control, cei care 
le-au trecut obținînd insigna 
simbolică de ..Candidat la C.E. 
de atletism 1978“. Selecția va

continua și in lunile care au 
mai rămas pînă la marile în
treceri, astfel ca pentru start să 
fie aleși cei mai buni dintre cei 
buni.

Disputarea la Fraga a „eu
ropenelor” de atletism este le
gată de un alt eveniment nota
bil, pe care-1 sărbătoresc iubi
torii de sport din Cehoslovacia. 
Este vorbă de jubileul de 80 da 
ani al mișcării atletice din a- 
ceastă țară. Cu opt decenii in 
urmă, lua ființă prima federa
ție națională de specialitate pa 
teritoriul Cehoslovaciei, ceea ce 
a însemnat startul oficial într-o 
activitate care începuse încă de 
la jumătatea secolului trecut. în 
anii care s-au scurs de atunci, 
atleții cehoslovaci au obținut 
importante succese pe plan in
tern și internațional. Astfel, re
prezentanții acestei țări au cu
cerit în total 19 medalii olimpi
ce in probele atletice, dintre 
care 8 medalii de aur. De ase
menea, 70 dintre ei și-au în
scris numele pe lista recordma
nilor mondiali.

B&ECHBT • In med amical fe
minin, disputat la Bressuire 
(F a-îța), selecționata Poloniei a 
întrecut cu 1»—71 echipa Franței, 

nIATLON • Ștafeta de 4X7. 5 
km din cadrul „Cupei Mondiale*, 
care se desfășoară la Sondan- 
kylae (Finlanda), a fost ciștigat* 
«te echipa U.R.S.S., urmată do
R. D. Germană și Finlanda.

GIMNASTICA • Concursul des
fășurat la Riga a fost cîștlgat 
de sportivul sovietic Vladimir Ti
honov, care a totalizat la Indi
vidual compus 36,50 p.

HANDBAL • Echipa feminină
S. C. Leipzig s-a calificat în fi
nala „Cupei Cupelor* ; tn meci 
retur pentru semifinalele com
petiției, handbalistele din R. D. 
Germană au învins pe teren pro
priu, cu 23—8 (9—1), formația da
neză H. K. Syendborg.

PATINAJ viteza • Proba ju
nioarelor, la Alma Ata, s-a în
cheiat cu victoria norvegiene! Eva 
Jensen, care a obținut la multi- 
atlo« 175,918 p. Eva Jensen a cîș-

TELEX
tlgat 3 000 m în 4:38,64, tn timp 
ee patinatoarei sovietică Veri 
Cludina a ocupat primul loc la 
1 000 m eu 1:15,8S. tn competiția 
masculină, Vladimir Modelev a 
fost cronometrat pe distanța de 
5 000 m In 7:27,16.

SCHI • Componența loturilor 
U.R.S.S. la schl-fond au partici
pat la un concurs desfășurat la 
Murmansk, In cadrul căruia cam
pionul olimpic Evgheni Bellaev a 
ciștigat proba de 12,5 km cu tim
pul de 28:48,0. tn cursa feminină, 
disputată pe distanța de 7,5 km, 
victoria a revenit Nlnei Roceva, 
in 17:55,0.

ȘAH • Secretariatul F.I.D.E. 
a anunțat că marele maestru 
vest-german Lothar Schmid a fost 
desemnat ca arbitru principal al 
meciului pentru titlul mondial 
dintre marii maeștri Anatoli Kar-

pov, deținătorul titlului. 61 Vik
tor KorcinoL Ceilalți doi arbitri 
al acestui meci, care urmează sâ 
înceapă, la 16 iulie. In orașul 
fillpinez Bagulo, sint marele ma
estru cehoslovac M Fillp și ar
bitrul international E. Lara (Fi
ii pi ne).

tenis • Turneul final al cir
cuitului internațional feminin 
„Virginia Slims*, desfășurat la 
Oakland (California), s-a Înche
iat cu victoria Martinei Navrati
lova : 7—6, 6—4 in finala cu E- 
vonne Goolagong. In meciul pen
tru locul 3, Wendy Turnbull a 
dispus cu 7—6, 6—3 de Rosemary 
Casals. O In finala de dublu de 
la Milano : Higueras, Peed — 
Fibak, Ramirez 5—7, 7—6, 7—6. 0 
Finale la Dayton (Ohio) : Gott
fried — Dlbbs 2—6, 7—5. 7—6 ; 
Gottfried, Masters — Pfister. 
Waist 6—3, 6—4.

VOLEI • In turneul feminin de 
la Szombathely (Ungaria) : Bul
garia — R.P.D. Coreeană 3—1 și 
Cuba — R. D. Germană 3—0.

MECIURI AMICALE

LA EREVAN, în joc amical, 
U.R.S.S. — Finlanda 10—2 
(4—0).

LA HAMBURG. aseară, 
R.F.G. — Brazilia 0—1 (0—0).

LA LEIPZIG, reprezentativa 
R.D. Germane a fost întrecută 
cu 1—0 (0—0) de echipa Sue
diei. A înscris Aslund.

LA BASEL, întîlnirea amica
lă dintre selecționatele Elveției 
și Austriei s-a încheiat cu sco
rul de 1—0 (1—0) în favoarea 
oaspeților, prin golul marcat, in 
min. 4, de Kurt Jara.

LA GUADALAJARA, repre
zentativa Mexicului a dispus cu 
3—0 (2—0) de echipa Bulgariei, 
prin golurile înscrise de Ortega. 
Mendizabal și Lugo.

IERI, LA TEHERAN : Iran 
— Iugoslavia 0—0.
SE CERE ÎNLOCUIREA ANTRE

NORULUI COUTÎNHO
Exprimlnd critici aspre față 

de comportarea echipei de fot
bal a Braziliei în meciul cu 
Franța, de la Paris, un deputat 
al parlamentului brazilian a ce
rut înlocuirea actualului antre
nor Claudio Coutinho, propu- 
nind pe Rubens Minelli, direc
torul tehnic al echipei Sao Pau
lo, campioana țării. „Coutinho 
nu este omul care poate con
duce la victorie selecționata 
noastră, aflată acum intr-o sta
re lamentabilă, iar înfrîngerea 
din jocul eu Franța trebuie să 
fie un semnal de alarmă pentru 
cei ee răspund de fotbalul bra
zilian”, a spus deputatul.
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