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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți s-au desfășurat 
lucrările Comitetului Politie E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat raportul și 
propunerile cu privire la îmbu
nătățirea organizării executării 
reparațiilor capitale ale mași
nilor, utilajelor și instalațiilor. 
Intensificarea amplului proces 
de industrializare a țării, creș
terea gradului de mecanizare a 
muncii în toate sectoarele eco
nomiei naționale, au dus la 
dezvoltarea și diversificarea 
parcului de mașini, utilaje și 
instalații, au pus sarcini tot mai 
complexe in fața unităților În
sărcinate cu activitatea de re
parații. Comitetul Politic Exe
cutiv a hotărit ca centralele de 
specialitate să poarte răspunde
rea reparațiilor capitale ale 
utilajelor și instalațiilor tehno
logice, precum și ale utilajelor 
pentru construcții, asigurind a- 
sistența tehnică necesară. Uti
lajele standardizate de uz ge
neral, in special mașinile-unel- 
tc dc mare precizie și complexi
tate fabricate in țară sau im
portate, vor fi reparate în în
treprinderi specializate ale Mi
nisterului Industriei Construc
țiilor de Mașini sau cu asis
tența tehnică a întreprinderilor 
producătoare. Comitetul Politie 
Executiv a hotărit dezvoltarea 
capacităților de reparare, mai 
buna profilare a unităților pen
tru repararea utilajelor de con
strucții pe tipuri de mărci de 
utilaje, organizarea asistenței 
tehnice pe centre și întreprin
deri producătoare, înființarea și

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV 
AL CONSILIULUI NAȚIONAL

AL OAMENILOR MUNCII
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului National al Oameni
lor Muncii, a avut loc, marți 
dimineața, ședința Biroului 
executiv al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

Biroul executiv a stabilit or
dinea de zi a plenarei Consi
liului National al Oamenilor 
Muncii și a aprobat documentele 
supuse plenarei spre dezbatere.

Totodată. Biroul executiv a

LUCRĂRILE PLENAREI CONSILIULUI
NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII

»

Marți dimineața s-au deschis 
în Capitală, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, lucrările 
plenarei Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost intimpinat la sosirea in 
sală cu deosebită căldură și 
însuflețire de participant!! la 
lucrările plenarei.

La propunerea Biroului exe
cutiv, plenara a aprobat in una
nimitate următoarea ordine de 
zi :

1. Raportul cu privire Ia des
fășurarea adunărilor generale 
ale oamenilor muncii, care au 
avut loc in perioada ianuarie — 
februarie 1978 și modul in care 
au fost aplicate hotăririle adop
tate de Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii din octombrie 
1977 ; cu privire la activitatea 
politică șl cultural-educativi de 
masă, desfășurată de consiliile 
oamenilor muncii pentru înde
plinirea sarcinilor din planul 

organizarea pe zone a depozi
telor de subansamble și piese 
de schimb pentru mașinl-unel- 
te. S-a stabilit, de asemenea, ea 
sarcinile de execuție a repara
țiilor capitale să fie înscrise in 
planurile anuale ale întreprin
derilor specializate, ca $1 pro
ducerea pieselor de schimb ne
cesare.

Comitetul Politie Executiv a 
dezbătut, în continuare, rapor
tul in legătură cu rezultatele a- 
nalizei de reglementare a stocu
rilor de materiale existente la 
1 ianuarie 1978 și a stabilit mă
suri pentru asigurarea unei 
bune aprovizionări tehnico-ma- 
teriale a economiei naționale, 
pentru respectarea stocurilor 
prevăzute in planul de stat.

în continuare. Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut un ra
port privind situația protecției 
muncii în anul 1977. S-a apre
ciat că măsurile stabilite de 
conducerea de partid și de stat 
pentru îmbunătățirea activității 
de protecție a muncii au deter
minat creșterea răspunderii și 
intensificarea preocupării pen
tru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă, prevenirea 
și reducerea accidentelor, folo
sirea cu eficiență sporită a im
portantelor resurse materiale și 
financiare puse la dispoziție de 
stat pentru protecția muncii. 
Ca urmare, anul trecut, nu
mărul total al accidentaților in 
muncă a fost cu 5,7 la sută mai 
mie in eomparație cu anul 1976.

Cu toate acestea, Comitetul 
Politie Executiv a apreciat că 
numărul accidentelor de mun- 
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discutat și aprobat propunerile 
privind îmbunătățirea organiză
rii consiliilor de conducere a 
ministerelor și ailor organe cen
trale de stat, precum și unele 
modificări în componența birou
lui.

De asemenea, au fost discu
tate și aprobate propunerile de 
constituire a comisiilor Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii și componenta acestora.

Propunerile au fost înaintate 
spre dezbaterea și aprobarea 
plenarei Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

național, cu privire la angaja
mentele de depășire a planului 
pe anul 1978 ;

2. Raport privind analiza pe 
bază de bilanț a rezultatelor 
economico-financiare obținute in 
anul 1977 și in trimestrul I al 
anului 1978 ;

X Cu privire la Îmbunătățirea 
Legii retribuirii după cantitatea 
și calitatea muncii ;

4. Proiectul Legii eu privire 
ia organizarea și conducerea 
unităților socialiste de stat ;

5. Unele probleme organiza
torice.

Plenara a adoptat măsuri pri
vind îmbunătățirea organizării 
consiliilor de conducere a mi
nisterelor șl altor organe cen
trale de stat.

Plenara a hotărit, de aseme
nea, constituirea a trei comisii 
ale Consiliului Național al oa
menilor muncii și a ales birou
rile acestora .

După amiază, lucrările ple
narei Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii s-au desfă
șurat in cadrul celor trei eo
misii.

Lucrările plenarei continuă.

Aseară, pe aeroportul internațional Otopeni

FIORI, APLAUZE Șl ÎMBRĂȚIȘĂRI 
PENTRU CAMPIONII EUROPEI

Călduroasă primire făcută luptătorilor

noftri întorși

Aplauze călduroase și flori, 
multe flori, ca și îmbrățișările 
numeroșilor iubitori ai luptelor, 
prezenți aseară tîrziu pe aero
portul internațional Otopeni, 
i-au acoperit pur și simplu pe 
membrii delegației române par
ticipantă la recentele întreceri 
continentale de lupte greco-ro- 
mane, de la Oslo.

Băieții, în frunte cu campionii 
Europei, cu medaliile de aur pe 
piept și centurile de campioni 
la briu, iși fac cu greu loc spre 
ieșire. întrebările se încruci
șează, căci toată lumea dorește 
să știe cîte ceva despre cum a 
fost acolo la Ekberghallen. Cî- 
teva cuvinte, răspunsuri ale ce
lor întrebați se aud, parcă, mai 
des rostite : frumos, minunat, 
bucurie, fericire !...

Micuțul Constantin Alexandru 
aproape că nu se mai vede 
printre buchetele de flori pe 
care le duce în brațe : „Am 
dorit foarte mult să cîștig acest 
titlu continental, al patrulea din 
cariera mea (n.r. un adevărat 
record în luptele noastre). Nu 
mi-a fost ușor, dar buna pregă
tire m-a ajutat să-mi depășesc 
toți adversarii. Profit de ocazie 
ca si-i mulțumesc, incă o dată, 
maestrului Corneanu, pentru fe
lul in care, împreună cu cei
lalți antrenori, a pregătit acest 
succes al sportului nostru".

Uriașul Roman Codreanu pare 
stingherit de atenția cu care 
este înconjurat de iubitorii lup
telor din București : „Si fiu 
sincer, deși m-am gindit de 
multe ori că intr-o bună zi aș 
putea deveni și eu campion 
european, mi-a fost teamă s-o 
spun și altora, mai ales că la 
categoria mea există cîțiva lup
tători foarte puternici. Am fă
cut insă tot ce mi-a stat in pu
tință șt iată-mă reîntors acasă 
cu medalia de aur. Aceasta imi 
di dreptul acum să mă gindesc

ZICI DUMINICĂ, ZICI „DACIADÂ“!

Unul din animatele starturi ale crosului. Foto : Gh. MÂROIU

La Tulcea, Complexul sportiv 
al pionierilor și școlarilor a fost 
construit sub sprinceana fru
mos arcuită a pădurii Bidivia. 
A fost construit — se spune — 
„din sticle și borcane", adică din 
valorificarea acestora, și cu 
multe, multe ore de muncă pa
triotică. Duminică, terenurile 
erau pline de competitori, pe 
cel de fotbal profesoara Anas
tasia Agarici trimitea echipă 
după echipă, puștii de la Liceul 
„Spiru Haret“ făcînd parte din 
acea categorie de jucători care

de la Oslo

la o altă medalie — iată că o și 
spun I — la Jocurile Olimpice 
de la Moscova"...

Conducătorul delegației, pro
fesorul Victor Dona, secretarul 
Federației române de lupte, ne 
spune : „Băieții noștri și-au fă
cut din plin datoria la campio
natele europene de la Oslo, du
pă cum sint sigur că se vor 
strădui să și-o facă și în toam
nă, la campionatele mondiale de 
la Ciudad de Mexico. Avem 
bucuria cu toții că la Oslo lup
tătorii au adus, din nou, o mo
destă contribuție la creșterea — 
pe plan sportiv — a prestigiului 
internațional al României so
cialiste !“.

Divizia națională de hochei

STEAUA, VIRTUALĂ CAMPIOANĂ
Ca și in multe alte sporturi, 

o întllnire de hochei Steaua — 
Dinamo rămîne un derby, indi
ferent de poziția în clasament 
a celor două echipe. La actuala 
ediție a campionatului, conturile 
au fost tranșate cu două tu
ruri înaintea încheierii unei 
competiții importante și foarte 
atractive, fără îndoială, dar — 
după părerea noastră — exage
rat de lungi. Steaua, cu un a- 
vans de 6 puncte în clasament, 
nu mai putea pierde titlul, care 
ii va reveni pentru a 18-a oară. 
Și totuși, această situație de 
fapt nu a diminuat cu nimic 
interesul iubitorilor hocheiului 
față de meci, care — lipsit de 
miza practică — nu a pierdut-o, 
totuși, pe aceea de ambiție. Ele
mentul acesta s-a dovedit a fi 
in favoarea spectacolului, frun
tașele crosei și pucului oferind 
publicului o partidă dinamică, 

susțin — cum susținea și Do- 
brin cînd era junior — că „un 
med adevărat" trebuie să du
reze o zi-lumină. Dinspre • că- 
suțele-vestiare, cu pereți „plan
șe de desen", ra vulpi șirete 
încercînd să fure startul, ve
neau mereu sportivi pitici, pro
gramați la atletism, handbal, 
tenis de cîmp. Era duminică, 
era zi de „Dactadă".

La Tulcea, baza nautică a ca- 
iaciștilor și canoiștilor de la 
„Danubiu" a fost construită de 
un șantier naval. Duminică era

A FOST FORMATĂ 
ECHIPA NAȚIONALĂ 

PENTRU C.M.
DE BOX

SIMION CUȚOV - ' 
LA CAT. UȘOARA I

In vederea participării la cam
pionatele mondiale de box de 
la Belgrad (6—20 mai). Fede
rația română de box a hotărit 
să prezinte următoarea format 
tie completă : semimuscă — 
Marcel Constantin, muscă — 
I'aredin Ibraim, cocoș — Teo
dor Dinu, pană — Vîorel Ioana, 
semiușoară — Florian Livadaru, 
ușoară — Slmion Cuțov, semi- 
mijlocie — Ion Vladimir sau 
Carol Hajnal, mijlocie mică — 
Ion Miron, mijlocie — Valentin 
Silaghi. semigrea — Costică 
Chir acu. grea — Ion Cental. 
(Indecizia la categoria semimij- 
locie este determinată de o ră
nire la mînă a lui "Ion Vladi
mir. care impune un sever con
trol medical). La colțul tricolo
rilor va sta antrenorul emerit 
Ion Popa.

cu faze frumoase și veritabile 
momente de tensiune.

Partida a început în nota de 
dominare a dlnamoviștilor, care 
au deschis repede scorul (min. 
3), păstrînd minimul avantaj 
pină în finalul primei reprize. 
A urmat însă o replică extrem 
de hotărîtă a liderilor campio
natului, care, organizîndu-și ex
celent jocul și profitînd de nu
meroasele greșeli ale adversari
lor, au egalat și s-au desprins 
în mod decisiv, ajungînd să 
conducă cu 6—1. In acest mo
ment, firește, soarta partidei 
era decisă. Totuși, ultima repri
ză a fost una de luptă, confir- 
mînd cele spuse la început — 
că un meci de hochei Steaua — 
Dinamo rămîne oricum un

Voleriu CHIOSE
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ancorată pe lacul Somova. Din 
cabinele acestui bac plutitor 
ieșeau sportivii profesorului 
tgor Li palii spre a se alinia la 
start. La ora 8 punct, Igor Li- 
palit — primul antrenor al lui 
Vasile Diba, al Măriei Cozma, 
al multora dintre fruntașii caia
cului și canoai noastre — a dat 
plecarea în cursă. La aceeași 
oră au plecat și sportivii lui 
Timofei Lipalit de la „Delta", 
și juniorii lui Constantin Manea 
de la Clubul sportiv școlar — 
tot ce era caiac și canoe în 
Tulcea. Era duminică, era zi de 
„Daciadă" !

La Tulcea, Complexul sportiv 
al Liceului industrial nr. 4 a 
fost construit — se spune — din 
„fier vechi". Adică, din valori
ficarea acestuia, și cu multe, 
multe ore de muncă patriotică. 
Aid, profesorul Nicolae Mihai a 
ridicat totul pe verticală, în 
ideea că viitorii constructori 
industriali vor lucra la înălți
me și, ded, trebuie antrenați ca 
atare. Chiar și stilpii pentru 
nocturnă au fost prevăzuți cu 
scări ! Duminică se juca hand
bal, volei, erau întreceri de for
ță și îndemînare. Curtea liceu
lui — complexul — era un ade
vărat stadion, cu zeci de elevi, 
cu profesori. La intrarea în a- 
ceastă splendidă bază sportivă

Vasile TOFAN
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

I 
CAMPIONATELE ' 
DE HANDBAL, 

DIVIZIA A

IMPERATIVUL A
AMPLIFICAREA RITMULUI

(Urmare din pag. 1)

că este încă mare și a trasat 
ministerelor economice, Minis
terului Muncii, Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor noi și importante 
sarcini în vederea îmbunătățirii 
activității în acest domeniu. 
Comitetul Politic Executiv a in
dicat ca toate problemele legate 
de tehnica securității muncii să 
fie luate în considerare încă la 
proiectarea întreprinderilor, ha
lelor și secțiilor, precum și din 
etapa conceperii și fabricării in
stalațiilor și utilajelor. S-a in
dicat, de asemenea, să se inten
sifice, la toate nivelele, acțiuni
le de control, punîndu-se un 
mai mare accent pe organizarea 
activității de prevenire a acci
dentelor prin îmbunătățirea in
structajului și propagandei în 
domeniul protecției muncii, pe 
exigența și răspunderea celor 
care organizează și conduc pro
cesele de muncă. S-a indicat 
să fie ridicată calitatea predării 
noțiunilor de protecție a mun
cii in toate formele de pregă
tire profesională — cursuri de 
calificare, școli, licee, facultăți.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea, modul 
în care sînt aplicate prevederile 
Legii privind controlul prove
nienței unor bunuri ale per
soanelor fizice care nu au fost 
dobindite în mod licit. S-a a- 
preciat că organele și organiza
țiile de partid, conducerile uni
tăților socialiste, organele de 
miliție, procuratură, justiție și 
financiare au manifestat pre
ocupare pentru îmbunătățirea 
stării de legalitate în utilizarea 
fondurilor materiale și bănești, 
apărarea integrității avutului 
obștesc, pentru restringerea și 
Înlăturarea posibilităților de 
realizare a unor bunuri prin 
mijloace ilicite.

In același timp, pornind de la 
lipsurile care mai există in a- 
cest domeniu, Comitetul Politic 
Executiv a pus in fața organe
lor și organizațiilor de partid, 
a organizațiilor de masă și ob
ștești. ministerelor și organelor 
centrale de resort, sarcina in
tensificării activității pentru 
prevenirea îmbogățirii unor 
persoane prin mijloace ilicite, 
pentru aplicarea cu fermitate a 
legilor statului, a principiilor 
eticii și echității socialiste. S-a 
stabilit îmbunătățirea prevede
rilor din lege, instituționaliza- 
rea unei Comisii centrale, a 
comisiilor județene și a mu
nicipiului București pentru 
orientarea, îndrumarea și con
trolul unitar al activității din 
acest domeniu. S-a indicat com
pletarea numărului de membri 
ai comisiilor de cercetare eu 
muncitori ce își desfășoară ne
mijlocit activitatea în produc
ție, precum și adoptarea altor 
măsuri In vederea verificării 
operative și eficiente a tuturor 
cazurilor de obținere de dș- 
tiguri prin alte căi decit prin 
muncă.

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a soluționat pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat și ale relațiilor 
externe ale țării noastre.

* * *
In cursul ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a informat 
despre intilnirea și convorbirile 
avute cu tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, cu prilejul 
inaugurării lucrărilor de con
strucție a Complexului hidro
tehnic Turnu Măgurele — Ni- 
copole.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere rezulta
telor noului dialog româno-bul- 
gar la nivel înalt, care — ase
menea tuturor intîlnirilor din

tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov — se înscrie 
ca un moment de seamă în 
evoluția ascendentă a relațiilor 
bilaterale și marchează o con
tribuție de mare importanță la 
întărirea solidarității frățești și 
a conlucrării multilaterale din
tre țările, partidele și popoarele 
noastre, în interesul edificării 
socialismului și comunismului 
în România și Bulgaria, al cau
zei generale a socialismului și 
păcii în lume.

Inaugurarea de către cei doi 
conducători de partid și de stat 
a construirii în comun de că
tre România și Bulgaria a nou
lui obiectiv economic — com
plexul hidrotehnic Turnu 
Măgurele — Nicopole — consti
tuie o grăitoare expresie a dez
voltării continue a cooperării 
economice, în forme superi
oare — domeniu în care s-au în
registrat pînă acum rezultate 
pozitive.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază in mod deosebit hotă- 
rîrile celor doi șefi de stat de 
a amplifica și intensifica cola
borarea multilaterală româno- 
bulgară, corespunzător poten
țialului economic in creștere al 
celor două țări, progresului ob
ținut de România și Bulgaria in 
toate domeniile construcției so
cialiste.

S-a subliniat, de asemenea, 
importanța faptului că, pe baza 
celor convenite, se va realiza o 
conlucrare tot mai largă intre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, intre 
organele de stat, organizațiile 
de masă și oamenii muncii din 
cele două țări.

Totodată, Comitetul Politic 
Executiv consideră că, in spiri
tul înțelegerilor stabilite cu o- 
eazia dialogului la nivel înalt, 
se va adinei conlucrarea dintre 
partidele și țările noastre pe 
tărimul vieții internaționale, ele 
contribuind, prin acțiuni și e- 
forturi comune, la instaurarea 
unor raporturi cu adevărat e- 
chitabile intre state, la soluțio
narea constructivă a probleme
lor complexe ale contempora
neității, la statornicirea noii or
dini economice mondiale, la a- 
sigurarea unui climat de încre
dere, securitate și cooperare in 
Balcani, in Europa și in lume. 
Convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Tcdor 
Jivkov au evidențiat hotărirea 
partidelor, statelor și popoare
lor noastre de a sprijini lupta 
popoarelor pentru independență 
națională, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru progres 
social și dezvoltare liberă, de 
sine stătătoare.

Aprobînd în unanimitate do
cumentele semnate, înțelegerile 
și concluziile la care s-a ajuns 
cu acest prilej, Comitetul Poli
tic Executiv a stabilit măsuri 
pentru aplicarea lor in viață, 
pentru dezvoltarea tot mai in
tensă, pe multiple planuri, a 
colaborării dintre România și 
Bulgaria, dintre partidele și po
poarele celor două țări prietene.

* * ♦
In continuarea ședinței, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare cu pri
vire la vizita de stat intreprin- 
să împreună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Statele Unite ale 
Amcricii, la invitația președin
telui Jimmy Carter și a doam
nei Rosalynn Carter.

Comitetul Politic Executiv și-a 
exprimat profunda satisfacție 
față de rezultatele deosebit de 
fructuoase ale vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu în S.U-A., apre
ciind-o ca un mare succes poli
tic, ca un eveniment de cea mai 
mare însemnătate, cu profunde 
consecințe pe planul raporturi
lor bilaterale și de amplă re
zonanță în sfera vieții interna
ționale.

Subliniind caracterul intens de 
lucru și orizontul larg al

convorbirilor oficiale dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jimmy Carter, 
Comitetul Politic Executiv con
sideră că dialogul la cel mai 
inalt ni. el româno-american 
deschide noi perspective colabo
rării dintre România și S.U.A., 
in interesul celor două țări, al 
cauzei cooperării și păcii in
ternaționale. S-a evidențiat in
teresul larg al ambelor părți de 
a se valorifica la nivel supe
rior marile posibilități de extin
dere a colaborării economice în 
forme noi, de înaltă eficiență, 
cum ar fi acțiunile de coope
rare iu producție, în domenii de 
virf ale tehnicii contemporane, 
societățile mixte, cooperările pe 
terțe piețe. S-a exprimat do
rința comună de a amplifica 
schimburile de valori spiritua
le, pe tărimul științei, litera
turii, artei și in alte sfere ale 
culturii.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat importanța semnării de 
către președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jimmy 
Carter a Declarației comune, 
care proclamă voința de a am
plifica relațiile bilaterale pe 
baza principiilor noi de egalita
te și echitate internațională, de 
a promova și facilita extinde
rea comerțului și cooperării e- 
conomice intre cele două țări.

Comitetul Politic Executiv a 
evidențiat, de asemenea, impor
tanța contactelor președintelui 
Republicii Socialiste România 
cu membri de frunte ai Came
rei Reprezentanților și ai Sena
tului, cu personalități de pres
tigiu ale vieții economice, finan
ciare, tehmco-științifice și cul
turale, cu reprezentanți ai pre
sei, radioului și televiziunii din 
S.U.A.. care au reflectat prețu
irea de care se bucură in rin- 
dul opiniei publice americane 
România și realizările ei, dorin
ța de a contribui la extinderea 
și adincirea colaborării, la in
tensificarea contactelor dintre 
țările și popoarele noastre.

Abordind in mod aprofundat 
diferitele aspecte — politice, e- 
eonomice, științifice, culturale 
— ale relațiilor dintre cefe 
două țări, dialogul la nivel înalt 
româno-american a prilejuit, 
totodată, un larg schimb de 
vederi, intr-un spirit de since
ritate și înțelegere reciprocă, *- 
supra unui șir de probleme c- 
scnțiale ale vieții internaționa
le, subliniindu-se hotărirea celor 
două țări de a contribui activ 
la înfăptuirea unei securități 
reale pe continentul european, 
prin transpunerea în viață a 
prevederilor Actului final de la 
Helsinki, înfăptuirea dezarmării, 
și în primul rind a celei nu
cleare, la lichidarea fenomenu
lui subdezvoltării și făurirea 
noii ordini economice mondiale, 
la soluționarea pe cale politică 
a stărilor de încordare și con
flict din Orientul Mijlociu, din 
Cornul Africii și din alte părți 
ale globului, la edificarea unei 
lumi a păcii, înțelegerii și con
lucrării intre națiuni.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că vizita in S.U.A. a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care a avut un larg eeou po
zitiv internațional și a întrunit 
adeziunea și aprobarea între
gului nostru popor, atestă încă 
o dată realismul și justețea po
litici^ externe promovată de 
România socialistă, se înscrie 
în orientările fundamentale ale 
Congresului al XI-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului 
de extindere a relațiilor priete
nești cu toate statele lumii, in
diferent de orinduirea socială.

Comitetul Politic Executiv a 
trasat sarcina ministerelor și al
tor instituții de stat să ia mă
suri corespunzătoare pentru ma
terializarea obiectivelor de co
laborare și cooperare româno- 
amcricană, convenite in timpul 
vizitei în S.U.A. a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Campionatele de handbal au 
demarat odată cu primăvara, 
nelăsind vreme jucătorilor și 
antrenorilor 6ă-și consume 
bucuria sau tristețea după pri
ma ediție a „Cupei României". 
Sînt campionate a căror impor
tanță se ridică peste nivelul o- 
bișnuit, ele disputîndu-se la cli
pa de cumpănă a handbalului 
românesc. Echipa națională fe
minină își caută făgașul (și nu 
arareori și jucătoarele...) pen
tru a ajunge la sfirșitul lui no
iembrie la nivelul valoric pre
tins de turneul final al campio
natului mondial. Reprezentativa 
masculină încearcă să se reclă
dească din temelii (principii). 
In ambele cazuri, campionatele 
pot fi hotăritoare.

La băieți, pe calea pe care 
s-a angajat mai de mult Di
namo București, pășește acum 
și Steaua. Este vorba de întine
rirea loturilor, de acordarea u- 
nui credit mai mare „noului 
val". Aceeași remarcă și pentru 
Universitatea Cluj-Napoca. Ceea 
ce nu ni se pare In regulă este 
menținerea unor formații la 
vechea mentalitate de a ceda 
fără luptă fruntașelor și de a-și 
Îndrepta atenția numai spre

meciurile in care — teoretic — 
au prima șansă. Este cazul Po
litehnicii Timișoara in part. da 
cu Dinamo București. Nefăcind 
eforturi pentru a-și ridica ec - - 
diția, aceste echipe nu vorreus. 
niciodată să iasă din medio
critate și, firește, nu-și vor pu
tea aduce contribuția aștep 
la progresul handbalului nostrx 
Mai sînt și acele așa-zise aju
toare („Iți dau meciul in „Cu
pă", îmi dai două puncte in 
campionat...") care — și ele — 
subminează valoarea competi
ției. Or, se știe, campionatul nu 
este „o casă de ajutor reciproc", 
ci o întrecere care are ca prin
cipală caracteristică corectitu
dinea. In fața interesului ma
jor, al reafirmării handbalului 
românesc în arena marii per
formanțe, toate aceste interese 
mărunte, cel mai adesea mes
chine, ar trebui să dispară.

în campionatul feminin, cel 
mai frumos exemplu ni se pare 
a fi cel oferit de Universitatea 
Timișoara. Constantin Lache a 
pierdut o întreagă echipă (pe 
parcurs va mai recupera ceva, 
dar nu prea mult) și, totuși, 
n-a abandonat nici una din 
marile sale ambiții. A câștigat
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uhîveJ
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5 Mureai
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10. Un». 4 
A\\\\\\\\\\\Vl 
„Cupa r| 
duce detl 
lor care 
chips de 
rezia Fol 
adăugat ] 
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caracteris 
rații : tel 
ce nu sei

LA RUGBY „CURSA IN DOI“ ?
Divizia A la jumătatea fazei finale

Un calendar internațional mai 
bogat, parcă, decît oricînd si fi
reasca pauză de iarnă au făcut 
ca. in competiția internă nu
mărul 1 — campionatul Diviziei 
A —, secvențele să se deruleze 
cu încetinitorul, ceea ce ar în
semna. una peste alta, cam... 
luna și etapa. Si așa. duminică 
s-a marcat trecerea in a doua 
jumătate a fazei finale. îna
inte de orice alt comentariu să 
specificăm — si aceasta în per
spectiva apropiatelor si atît de 
însemnatelor teste cu 
din patria rugbyului

emisari
• că In 

etapa a șaptea din turneele fi
nale nu a lipsit de pe nici un 
teren momentul suprem al jo
cului cu balonul oval — ÎN
CERCAREA ! „Să-i primim pe 
englezi numai eu încercări" — 
un posibil cuvînt de ordine care 
nu poate decît să bucure si 

pe reprezentanții 
7 mai.
și această ediție 
Înseamnă — ca 
anii din urmă —

să-i... inspire 
noștri la 3 și

Se pare că 
de campionat 
mai mereu in
o ..cursă In doi". Iată. Farul si 
Steaua (departajate numai gra
tie victoriei constăntenilor in 
intilnirea directă) încearcă des
prinderea, 
ti gat greu 
minică la 
învins pe 
adică acolo unde băieții lui Mi
hai

Prima echipă a cîs- 
(dar a cîstigat...) du- 
Timisoara. Steaua a 
Știința la Petroșani,

Naca au cedat singurele

R.

6 0 1
6 0 1
4 0 3
4 0 3
3 0 4

CLASAMENTE
7
7
7
7
7
7 2 0 5
7 2 0 5
7 10 5
8 512
7 5 11
7 5 0 2
7 5 0 2
7 2 14
7 2 14
8 114
7 115

95- 57 
173- 77
56- 64
79- 66
65- 66 
61-121
39- 55
52-116

19
19
15
15
13
11
11
9

115- 57 19
113- 41
141- 57
100- 40
40—145
59-105
32— 82
63-107

din Re-

16
17
17
12
12
11
10

1. FARUL
2. Steaua
3. Dinamo
4. Știința
5. R.C. Grwița
6. Rapid
7. ,,U“ Timiș.
8. Rulmentul
9. C.S.M/ Sibiu

10. R.C. Sp. stud.
11. Pol it. lași
12. T.C. Iod.
13. Otimpia
14. Polrt. Cj.-Nap.
15. C.S.M. Suceava
16. Minerul

• Conform art. 157 
gulamentul F.R.R.. în cazul ega
lității de puncte criteriile de 
departajare sînt, în ordine, nu
mărul de victorii obținute ; re
zultatele directe dintre echipele 
in cauză, luindu-se in conside
rare punctaverajul dintre ele ; 
diferența dintre punctele mar
cate si cele primite ; numă
rul cel mai mare de puncte 
marcate.

PRIMARII COMUNELOR, ÎN FRUNTEA FRUMOASELOR ÎNTRECERI ALE „DACIADEI"
Ne-am aflat într-o dimineață 

de aprilie pe meleagurile Bra
nului, comună așezată de o 
parte și de alta a vechiului 
drum ce leagă Muntenia de 
Transilvania. Un soare darnic 
lumina puternic zidurile Înne
grite de vreme ale castelului 
Bran, in vîrstă de 601 ani. La 
poalele lui. o mare de oameni, 
de toate vîrstele. In scurtă vre
me aici urma să înceapă...

„.De după o străduță a apărut, 
pe bicicletă. loan Munteanu, 
primarul. „îi bun traseul, zice. 
Se poate face". Și. astfel, cursa 
ciclistă a devenit certă. „Șoi
mii, undc-s șoimii ?“ întreba 
precipitat unul dintre organiza
tori. „Sînt și ei la -plecare»-, 
alături de ceilalți". Cine, adică, 
ceilalți ? Sute, ba chiar o mie 
de participant! la o „Duminică

sportivă a Branului". organiza
tă în cadrul „Daciadei", de fapt 
șoimi, elevi, pionieri, tineri să
teni din Bran și din satele stră
vechi aparținătoare : Predeluț, 
Sohodol, Poarta. Șimon. li gă
sim adunați în curtea scolii 
unde profesorii Horia Plotogea 
șl Vasile Tudor nu mai con
tenesc cu „ultime indicații". Un 
localnic, Nicolae Reit, de 71 de 
ani, se simte dator să scuze 
eventualele nereușite : „Știți, la 
noi baza-i schiul. Avem juniori 
care sînt printre cei mai buni 
sportivi aî țării". Ne notăm pro
gramul sportiv al zilei care cu
prinde. în principal, două ac
țiuni : „Crosul tineretului bră- 
nean" la care participă „toată 
suflarea" tînără a Branului — 
„avem 18 categorii de alergare 
în total" — și o cursă ciclistă.

Pe șoseaua ce șerpuiește pe 
după poalele castelului, apar 
steaguri, o fanfară si tineri îm- 
brăcati multicolor, care în 
scurtă vreme pun stăpînire ne 
parcul din centrul comunei. 
Aici este „startul" si ..sosirea". 
Primii pornesc șoimii, care 
prind a alerga prin iarbă ca 
iepurii. Locul I, în prima cursă: 
Cristi Tereșneu. Aleargă si cei 
mari, agricultori prin satele co
munei : M. Chelnea, N. Voi- 
culescu. I. Bucșe. Vocea crai
nicului oprește șirul starturilor. 
„Vin cicliștii plecați din Soho
dol. Au trecut pe la Tohan, 
Predeluț, Podul lui Ionică, 
aproape 10 km". Primul trece 
M. Plotogea. elev, urmat de S. 
Mălușelu și F. Dobrescu, ambii 
de la ..6 Martie“-Zărnești.

Sosește o mașină din care

coboară Gh. Voinescu, primarul 
comunei Moeciu. „Veniți si la 
noi. La 5 km de alci.'-.E mai 
frumos". Tragem o fugă si 
aproape nu ne vine a crede. 
Tribună ornată cu brădet. dra
pele, circa 800 de tineri din 
Moeciu (de Sus si de Jos), 
Cheia. Peștera. Drumul Cornu
lui. La sărbătoarea „Daciadei", 
elevi, profesori, săteni. Fanfa
ra întregește atmosfera sârbă- l 
torească. profesorul Vasile Nan, 
„creierul", ne pune în temă : 
„Intii va fi crosul, apoi demon
strație de gimnastică acroba
tică, iar in final o cursă d- 
ciistă".

Cum să nu credem in reușita 
..Sărbătorii sportive a satelor 
brănene" care ne este anunțată 
oficial pentru anul 1979 ?

Modesto FERRARJNI

mâții,1 
se găseșț 
oară —
Rapid a | 
Confecția] 
candidată 
comportări 

în acesl 
mal „roze 
șoară intr 
handbal, i 
lui este ci 
mul rînd 
plifice rit 
ridice sim 
țelor. Ei , 
să ajute h 
asigure _ 
real — e 
chipelor r

! care 
conferă 
de va- 
echipe 

în vre- 
si Ști-

puncte. Două 
vorbesc de la 
un incontestabil credit 
loare celor două mari 
ale noastre. Si. tot ca 
mea din urmă. Dinamo 
ința Petroșani „țin plasa", bucu- 
reștenii îndeosebi tinzînd spre 
(cel puțin) rolul de arbitri în 
lupta pentru titlul detinut de 
Steaua. Celelalte patru forma
ții din turneul de elită nu mai 
pot. practic, să emită preten
ții. ele vizînd mai mult clasări 
de orgoliu. Și. chiar cu riscul 
repetiției, vom cita din nou pere, 
formanta Rapidului (victorie a- 
supra „tinerilor blazați" ai Gri- 
vitei Roșii !) pentru că existen
ta acestei echipe a stat la un 
moment dat sub semnul incerti
tudinii. Iar Ion Tcodorcscu și 
mîna de entuziaști din jurul lui 
au demonstrat că se poate juca 
rugby de calitate chiar cu o 
„echipă mica" — la propriu si 
la figurat — si cu condiții nu 
dintre cele mai bune.

In altă ordine de idei, patru 
îngrijorate 

toate 4 își

rezultate 
sine si <

IN CAM:
mi;

formații privesc
spre... „B“. Și ____
spun că mai sînt 7 etape...

Și acum, o nouă întrerupere.
Fie ca ea să marcheze nasul cel 
mare spre rugbyul britanic !

Geo RAEȚCHI

® BASCHET
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primei divl
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Cîștigînd cele patru meciuri ale 
turneului desfășurat in sala OWmpia 
din București, echipa feminină P.T.T. 
s-a distanțat (35 p) decisiv in cla
samentul seriei c ll-a a Diviziei B 
și este virtual calificată in prima ca
tegorie a campionatul-ui național de 
baschet. Cele mai importante rezul
tate : P.T.T. — Universitatea las! 
84-78 (44-33), C.Ș.B. București -
Universitatea lc$i 88-85 (41-32), Con
fecția Călărași - Politehnica M Bucu
rești 70-62 (36—31), C.Ș.B. - Arhi
tectura 82-65 (39-35), Cârpo țl Sf.
Gheorghe - C.S.Ș. 1 Constanța 76-54 
(39—19), Arhitectura — Confecția 
71—50 (43—24), Politehnica R — Arhi
tectura 71-47 (34-30), P.T.T.-C.S.Ș. 1 
Constanța 83-62 (43-36), Confecția
- „U" lași 42-92 (24-44), C.Ș.B. - 
Carpați 72-59 (28-37).

© HANDBAL-------------
Rezultate din etapa a 9-a : mascu

lin — seria I : Comerțul Constanța — 
Rafinăria Teleajen 18—12 (8-5), Metn- 
W Vastul - „U" București 13-20
C7—9), C.S.U. Galați - Oltui Sf.

Gbeorghe 22-4 
MU- Craiova I 
13-12 (6—7), I 
Mincur II Bq 
Mefeahud Hunei 
re$ 17-14 (9-1 
Știința Bacăul 
Rulmentul BrJ 
25-5 (8—3) ;
Gheorgh<__- I 
13-13 (8-7>J 
re — C.S.M7] 
respondenți : 
Sirio pal, V.
VI ad, S. Neni 
tâ, V. Sâsârai

• Rl/G
Rezultate di

Constanța — 1 
C.F.R. Constan 
28-4. Const nJ 
pid C.F.R. Fd 
stanța — Fan 
C.F.R. Suceavc 
Constructorul 
C\*j-Napoca îl 
reo Socela 26 
$.N. OKerfta
- DocW I.P.A.
- Rop-'d Ga*c

ZICI DUMINICĂ, ZICI
(Urmare din pag. 1)

se putea citi : „Este de datoria 
colectivității ți ii stă in putință 
să asigure sănătatea generației 
următoare, eu credința să tră
iască ea insăsi in mod sănătos* 
(P. de Coubertin). întreceri a- 
nimate pe absolut toate terenu
rile sportive am găsit și la Li
ceul industrial nr. 3 — profeso
rul Mihail Trifanov afișase din 
timp bogatul program competi- 
țional — și la Liceul industria] 
nr. 1, peste tot. Era duminică, 
era zi de „Daciadă“ !

La Tulcea, sfirșit de săptămî- 
nă înseamnă început de ample 
activități sportive. Duminică, în

centrul orașJ 
mai buni al 
lof ca, HotmJ 

ehe, Crwi» ăl 
tul ! A f cot J 
de fete si bu 
na pordf a-Șț 
toane, a *ven:l 
atleți. elevi d 
ralâ nr. 6 
ambițioși. Aid 
oară, invmgă 
10—12 ani. Ai 
zentar.ți din l 
activitate, .or 
interes frumc 
la balcoane, 
pe vasele ane 
duminică, era

%25e2%2580%259e.De


NTE

3 2 0 1 53-53 4
4
4
2
0 
0 
0

TENISMANII DIN VALEA JIULUI
SE AFIRMA DIN NOU 2

3 0 0
3 0 0
3 0 0

F
2
3
3
3
4
5
4
5
4

e 
i 
i 
o
2
1

39-45
23-55
43-62

11*- 88 16
117—114 11
135-109 10
W7— 98 10
126-122 9
FI—104 7
89—100 6

125-135 4
83-101 4
95—116 3

Dupâ mai muiți ani, iatâ-i 
pe tenismanii de la Jiul Pe
troșani ocupînd din nou un 
loc fruntaș în ierarhia spor
tului cu racheta. „Argintul* 
ob(inut în campionatul re
publican reprezintă o perfor
manță remarcabilă și pentru 
aceasta jucătorii petroșeneni 
Codin Dumitrescu, Bebe Al- 
măjan, Dan Nemeș, Florin 
Manea, Sever Mureșan și 
toți colegii lor de echipă 
merită felicitări. Mai ales 
ținind seama de faptul că au 
venit la București pentru a 
participa la întrecerea celor 
mai bune formații din tară, 
fără o prealabilă pregătire 
în aer liber, zilele primăve
rii întîrziind în acest an pe 
Valea Jiului.

Desigur, erau fericiți, după 
ultima întâlnire susținută cu 
dinamoviștii bucureșteni și 
cîștigată cu 6—4. în special, 
antrenorul lor, prof. Mircea 
Pascu. L-am 
se aștepta la 
succes.

— Sincer să 
puns profesorul

întrebat dacă 
un asemenea

prima 
■ccradării, 
stat Iar 
anunța o 
hi — are

— nu toc- 
se desfă- 

xsei A de 
nxxnentu- 
rii. fn pri- 
-ia să im- 
nlor, să 
la exigen- 
e trebuie 
r-ănesc, să 

progres 
lorcase e-

NAUM

fV-A
UUN,

Klin de
țmea-

tra etapă. 
^Ftidă nu 
pitală !

posibile 
știința — 

Piatra
—

Urc), par-
T. 77.1 scara

Arad), la 
-S.M. Bor- 

(Uni-

fiu, ne-a răs- 
r__ __ 1 Pascu, nu
am sperat acest loc II în 
rlndul celor mai bune echipe 
de tenis din țară. Perfor
manța noastră este, cred, 
majorată și prin handicapul 
cu care ne-am prezentat la 
start, antrenîndu-ne doar pe 
terenurile de concurs.

— După cite știu, însă,

aveți și 3 terenuri de bitum 
la Petroșani, pe care se poate 
tace o pregătire timpurie.

— Nu le mai avem. Pe 
locul lor se ridică azi alte 
edificii prevăzute in schița 
de sistematizare a orașului 
Petroșani. Dar, notați, avem 
asigurarea celor în drept că 
in cel mai scurt timp po
sibil vor fi construite altele 
in locul lor. Nu ne îndoim 
de cuvîntul edililor petroșe- 
neni, pentru că oricum noi 
am demonstrat că in Valea 
Jiului se poate face și alt
ceva în sportul de perfor
manță decit fotbal...

— Ce urmează în progra
mul secției de tenis a Jiu
lui ?

— După campionatele in 
ternaționale la care au par
ticipai ți jucătorii i 
vom urma programul com- 
petițional, destul de bogat in 
acest an. în cadrul datelor 
de calendar figurează și tur
neul de la Petroșani, în au
gust, căruia dorim să-i dăm 
de asemenea un caracter 
ternațional prin invitarea 
torva jucători valoroși 
străinătate.

Iată, așadar, puncte de 
per Intr-o activitate menită 
să îmbogățească șirul 
selor tenisului, sport 
se bucură de o veche 
ție în Valea Jiului.

Gheorghe GLISICI
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in campionatul Diviziei A de tenis (feminin)

$

g

AZI, MECIURI PENTRU TURUL II
Campionatul Diviziei A de 

tenis (feminin) a debutat ieri 
pe terenurile Progresul și T.C.B. 
cu meciuri în care formațiile 
favorite au cîștigat. Rezultate : 
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
TENIS CLUB BUCUREȘTI 4—1 
(Elena Popescu — Mihaela Dră- 
ghici 6—2, 6—2 ; Mihaela Dră- 
ghici — 1-aura Ferfelea 7—5, 
6—1) ; STEAUA — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 5—0 (Valeria Ba
la j — Ana Breda 6—1, 6—0 ; 
Laura Griinberg — Eva Bajta- 
lan 6—2, 6—2) ; TOT ÎNAINTE
— SPARTACUS BRAILA 3—2 
(Lucia Romanov — Rodica 
Gheorghe 6—0, 6—2 ; Cozmina 
Popescu — Elena Dumitriu 
6—4, 5—7, 2—6, Lucia Romanov
— Elena Dumitriu 6—2, 6—1) ; 
SĂNATATEA ORADEA — PO
LITEHNICA CLUJ-NAPOCA 
3—2 (Elena Jecu — Luminița 
Sălăjan 6—1, 6—4 ; Doina Sza-

Liliana Pop 2—6, 6—3,

6—8 ; Elena Jecu — Liliana 
Pop 6—1, 6—1) ; CONSTRUC
TORUL BRAILA — DINAMO 
BRAȘOV 3—2 (Mariana Hadgiu
— Camelia Chiriac 3—6, 6—3,
1— 6 ; Elena Cotuna — Roxana 
Cocișiu 6—1, 6—0 ; Elena Co
tuna — Camelia Chiriac 1—6,
2— 6) ; DUNĂREA GALAȚI — 
U. T. ARAD 3—2 (Sanda Proca 
—«-Dorina Brăștin 3—6, 0—6 ; 
Reia Anghelescu — Elisabeta 
Palie 6—3, 6—3). Programul de 
azt Locurile 1—8 (pe terenurile 
Progresul) : Dinamo Buc. — Să
nătatea ; Tot înainte — Dună
rea ; Politehnica Buc. — Constr. 
Brăila ; Progresul — Steaua ; 
locurile 9—14 (T.C.B.) ; T.C.B.
— U. T. Arad ; Mureșul — 
Spartacus ; Dinamo Brașov — 
Politehnica Cj.-Napoca. Meciu
rile Încep de la ora 9 și 14,30.
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CASCADORI

atenție lo-

Sub reflector tot

Mircea M. IONESCU

copoanâ
a 

in

bine știut, de care, totuși, 
jucători, chiar și de Divi- 

A, nu țin seama sau nu 
că balonul trebuie să fie 

în interiorul cercului și nu

cerc" al

jocul cu 
D. Georgescu, 
Domide, Toporan.

„momentele iiic"

AJI MAI VĂZUT VREUN GOL DIN CORNER ?
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Io și — Constructorul Buzău 6—4. (Co
respondenți : I. Mîndrescu, I. Fifipes- 
cu, O. Guțu, I. Cotescu, D. Ondu, 
L. Măgureanuj.
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Rezultote din etapa a 17-a : FE
MININ : Flacâra roșie Buc. — C.P.B. 
2—3, Ceahlăul P. Neamț — Voința M. 
Ciuc 3—0, Voința Craiova — LT. Buc. 
2—3, C.S.U. Tg. Mureș — Univ. Cluj- 
Napoca 1—3, Medicina Buc. — Spar- 
toc Buc. 3-0, C.S. Zalău - C.S.M. 
Sibiu 3—2, Mondiala Sa tu More — 
Oii tn pi a Oradea 3-1, Constructorul 
Arad — Corvi nul Deva 3-0, Confecția 
Brăila — Confecția Buc. 3-1, Peni ci- 
Hna ti lași — Metalotehnica Tg. Mu- 
S3—1 ; MASCULIN : Terom lași —

U. Suceava 3—0, Progresul Buc.
- I.E.F.S. Buc. 3-1, C.S.U. Galați - 
Re Ionul Săvinești 3—0, Forul C-ța — 
SAR O Trrgoviște 0—3 (I), Voința Alba 
lufla — Si Ivan ia Ș’rmleu Silvaniei 0—3, 
„7 Noiembrie" Sibiu — C.S.U. Pi
tești 3—1, Dinamo Brăila — Petrolul 
Ploiești 3-0, Metalul Hunedoara — 
Fores ta Arad 3—2, Alumina Oradea — 
Oțetul Oraș Dr. P. Graza 1—3. (Co
respondenți : C. loader, C. Rusu, T. 
Costin, I. Pâuș, O. Guțu, M. Bon- 
țoiu, Gh. Arsenie, I. Toth, I. Ioana, 
Tr. Tudose, V. Sândulescu, M. Ava
na, I. Filtpescu, I. lonescu, Tr. Ena- 
che, L Vlad și P. Lorencz).

Tr.

MIERCUREA CIUC, 25 (prin 
telefon). Luni s-a Încheiat în lo
calitate concursul republican de 
patinaj artistic rezervat speran
țelor și copiilor I și n. dotat cu 
„Cupa FJt.P.". La întreceri au 
participat 52 de ooncurenți din o- 
rașele București, Brașov, Cluj- 
Napoca și Miercurea Ciuc. In 
general, a fost un concurs reușit 
la care s-au evidențiat, pentru 
buna lor pregătire, reprezentanții 
C.S.M. Cluj-Napoca care au reu
șit să ocupe în clasamente patru 
locuri L Iată, dealtfel, dșUgăto- 
rii acestui concurs. Speranțe : 
Horia Nicoricl (C.S.M. Cluj-Na
poca) șl Greti Marton (C.S.M. 
Cluj-Napoca); copii II : Ștefan 
Lang (C.S.M. Cluj-Napoca) și 
Szallasy Kinga (C.S.M. Cluj-Na
poca) ; copii I : Gabriel Popa 
(C.S.Șc. Buc.) și Dana Elefterescu 
(C.S. Șc. Buc.).

în clasamentul pe cluburi, pe 
primul loc s-a clasat C.S.M. Cluj- 
Napoca, urmat de C.S.Șc. Bucu
rești 
C.S.Șc. 
Miercurea 
București.

în zilele 
Miercurea 
„Cupa României' 
tic, competiție rezervată seniori
lor. (Vaier pAȘCANU — coresp.).

c.s. Tractorul
2 București, 
Ciuc și C.S.U.

Brașov, 
C-S.Șc. 

— I.E.F.S.

de 5 și 6 mai, tot la 
Ciuc, se va desfășura 

la patinaj artis-

Lovitura de colț. Cornerul. 
Ciți dintre cei ce iubesc fotba
lul nu știu ce este cornerul ? 
Simplu : repunerea balonului 
din colțul terenului — de că
tre echipa în atac — din inte
riorul „sfertului de 
steagului de colț. Un loc mar
cat, 
unii 
zi a 
știu 
pus 
pe tușă. Arbitrii mai exigenți 
trag mingea înapoi, unii specta
tori, în necuncștință de cauză, 
protestează, îl iau în primire pe 
arbitrul... în culpă. Dar nu des
pre asta vrem să ne ocupăm în 
aceste rînduri. Am scris despre 
loviturile libere (directe sau in
directe), despre șuturile la poar
tă, am urmărit alte aspecte ale 
jocurilor din primul nostru eșa
lon. Duminică, la- cele nouă 
meciuri de Divizia A, cronicarii 
noștri au observat cu 
viturile de colț. 
Cum sînt execu
tate, cum sînt fruc
tificate, pentru că 
de multă vreme, 
drept să spunem, 
acest moment al 
jocului a cam fost 
neglijat sau mai bine-zis n-a 
fost fructificat cum se cuvine, 

în anii copilăriei noastre, în 
meciurile celor mici, apărătorii 
erau aspru sancționați : la trei 
cornere se executa un penalty. 
Dar în regulament nu e prevă
zut așa ceva. Și cornerele au 
ajuns azi o bagatelă, se acordă 
cu o ușurință cu care se dă o 
pasă. Duminică s-au acordat 
156 de cornere (gazdele — 37, 
oaspeții — 119), adică un corner 
la cinci minute de joc, sau, da
că vreți, mai mult de 17 corne
re la un meci. Și cite goluri au 
rezultat din aceste lovituri 7 
DOAR DOVA. Cel mai izbutit, 
la Arad. Domide a executat 
precis și Broșovschi, prin foar
fecă pe spate, a marcat. Al doi
lea gol l-am văzut la Bacău, 
dar faza s-a cam prelungit : a 
executat Florea scurt, Ia Chita- 
ru, acesta a centrat, apărătorii 
lui F.C. Bihor au respins greșit 
și Solomon a șutat din voleu. 
Tot la Arad (unde se pare că a 
fost cel mai reușit meci al eta
pei), alte opt lovituri de colț 
au fost încheiate cu șuturi la 
poarta lui Bathori, în timp ce 
Politehnica Timișoara era să e- 
galeze dintr-o asemenea lovitu
ră de colț, cu concursul lui 
Kukla, care a trimis în bara 
propriei porți.

Raportat la cele 156 de lovi
turi, bilanțul este total necores
punzător și confirmă (sau RE
CONFIRMA) părerea că la noi 
cornerele au devenit un fapt 
banal, un moment al jocului 
neglijat in mod nejustificat. La 
Ploiești (raport 11—2), nici o lo

vitură de colț n-a creat proble
me grele apărătorilor. Pentru 
Politehnica Iași, nici 23 de cor
nere (!) n-au fost suficiente ca 
să înscrie un gol. De 23 de ori 
mingea a fost repusă degeaba 
din colțul terenului. Altădată se 
spunea că un corner valorează 
cit... o jumătate de gol. Au tre
cut timpurile acelea cind exe
cutau asemenea lovituri — cu 
măiestrie — Jan Unguroiu, Tur- 
cuș, Filoti, Palji, Malița, Suru, 
Publik. Duminică. Dinamo a 
avut 15 cornere (F.C. Constan
ța — unul singur), dar bucureș- 
tenii n-au fructificat nimic ! 
Sătmăreanu a venit mai mereu 
în careul advers, dar de regulă 
a făcut fault in atac, în timp 
ce Dudu Georgescu, specialist 
al jocului cu capul, a lovit o 
singură 
dar l-a 
renului 
făcut-o 
Mustafa. Să poposim la Tirgo- 
viște. Din cele 18 lovituri de 
colț ale localnicilor, doar patru 
au avut un grad apreciabil de 
periculozitate. Restul au fost

dată puternic balonul, 
trimis spre centrul te- 
mai bine decit ar fi 
Antonescu, Bălosu sau

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Reamintim că se efectuează — 

In continuare — 3 extrageri de 
cite 4 numere. Se extrag în total 
12 numere din 75.

REȚINEȚI ! La tragerile Loto-2 
participanții pot obține AUTOTU
RISME „Dacia 1300“ în cazul în 
care 1a orice categorie rezultă 
din calcul o valoare unitară a 
eîștigului egală sau superioară 
contravalorii autoturismului sau 
în cazul în care — pe același bi
let — un participant obține mai 
multe cîștiguri a căror valoare 
totală este egală sau superioară 
contravalorii autoturismului. Se 
atribuie, de asemenea, cîștiguri în 
bani — fixe șl variabile.

Se participă pe bilete seria ,,R“ 
de 10 lei completate cu una va
riantă simplă achitată 100% sau 
cu 4 variante achitate 25%.

ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor : sîmbătă 29 aprilie a.c.

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi transmisă la televiziune la 
ora 18,40.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 23 APRILIE

Categoria 1 : (12 rezultate) 24,25 
variante a 6.736 lei ;

Categoria 2 : (11 rezultate) 783,50 
variante a 436 lei ;

întrucît valoarea unitară a câș
tigurilor de categoria 3 a fost 
sub' plafonul minim de 40 lei, 
fondul de cîștiguri al acestei ca
tegorii a fost atribuit, conform 
regulamentului, categoriilor 1 și 2.

formale, la opt dintre ele por
tarul Windt a reținut balonul 
fără dificultate. Alt exemplu : 
la Pitești nici unul din cele 13 
comere n-a fost pericuțps, în 
schimb, golul înscris de Iovă- 
nescu a rezultat din centrarea 
lui Roșu, culmea, făcută chiar 
de lingă colțul terenului. Iovă- 
nescu și ceilalți înaintași piteș- 
teni erau demarcați, in timp ce 
la cornere mai toți atacanții se 
lipeau de apărători ca să îm
pingă, să facă un fault. De re
gulă, se execută lovitura de colț 
înalt, plutită. Așa au făcut și 
Fazekaș, Onuțan și Sabou, în 
partida de la Satu Mare. For
malism. Un formalism care de
rivă din lipsa de exersare (cîte 
echipe exersează temeinic cor- 
nerele la antrenamente ?), din 
lipsa de inventivitate a atacan
telor care stau pe loc, care se 
complac în a face figurație.

Da, 156 ’ 
duminică

de cornere „au creat" 
doar două goluri. A- 

cesta e bilanțul. 
De regulă, la lovi
turile de colț apă
rătorii ies învingă
tori. Adevărul e 
că nici nu prea 
sînt atacanți care 
să fie iscusiți în 

capul. Dumitrache 
Nedelcu II 
$i cam a- 

tft, In timp ce Cămătaru 
Botez, Nemțeanu nu profită de 
talia lor. Lista apărătorilor cen
trali cu un joc mai bun la min
gile înalte este însă mult mai 
lungă. Cîteva exemple : Grigo- 
re. Cazan, Sameș, Păltinișan, 
Mehedințu, Sătmăreanu, Catar- 
giu, Bădin, Ciupitu, Ispir, Bi- 
gan.

Se apelează și la cornerul 
scurt, procedeu de dizlocare a 
apărărilor aglomerate, dar și a- 
cesta se face formal. Se trimite 
mingea la un coechipier aflat 
doar la un metru, care apoi 
centrează. Nu s-a realizat ni
mic în acest fel. Ba a fost scos 
din joc și atacantul în cauză. 
Și în final, o întrebare : 
cind nu s-a mai văzut un 
marcat direct din corner ?“ 
mult, după cite ne amintim, 
1966, de la golul Iui Dridea 
marcat în meciul cu Rapid, 
gol cu valoare de... titlu 
campioană pentru echipa plo- 
ieșteană. Au trecut atîția ani 
și ne aducem aminte tot de 
golul Iui Dridea II. Nimeni nu 
mai încearcă, nimeni nu mai 
Înscrie. Așadar, apărători, trimi
teți balonul in corner fără nici 
o grijă. La noi cornerul este un 
fel de... aut !

Constantin ALEXE

Cartonașele galbene au 
nit „elemente 

ir>tr-o partidă. Și 
tea spune că 
feresc să le 
mai muiți le 
țineri pentru 
prin cuvinte

importante" 
nu s-ar pu- 

a.'bitrii noștri se 
folosească. Cei 
acordă fără re- 

dezaprobarea 
sa-u gesturi a 

oricărei decizii, pentru încăl
carea cu persistență a regu
lilor de joc sau pentru com
portarea necuviincioasă mani
festată sub diferite forme. $i, 
totuși, n-am văzut de foarte 
multă vreme un cartonaș gal
ben acordat pentru simulări, 
deși regulamentul este foarte 
exact în ceea ce privește a- 
semenea ten.ative de înșelare 
a orbitrului și publicului. Iar 
dacă arbitrii nu știu să aplice 
regulamentul, jucătorii nu se 
sfiesc să se... perfecționeze 
continuu în arta simulării.

Ultima săptămînă, de exem
plu, a fost edificatoare ki
ocest sens. Foarte muiți ju
cători ne-au demonstrat că
„stilul Năs tur eseu", care fă
cuse epocă cîndva, a devenit 
anacronic. Acum nu se mai 
cade la orice atingere și ori
unde. Acum se cade excelent 
numai în careul advers și 
chiar după ce a fost faultat 
adversarul. Ceea ce, să recu
noaștem, presupune o „regie" 
excelen'.â. Care regie c reu
șit de două ori în ultima săp
tămînă, N. Raab fiind păcă
lit de Mathe în jocul de 'Cu
pă de la Cluj-Napoca, iar V. 
Go ci It eu căzînd în ___ “ 
k> Tîrgoviște, unde Sa va 
fost un „artist" al căderii 
careu. Din fericire pentru 
și pentru echitatea jocului 
fotbal, duminică, arbitrii 
Georgescu, V. Tătar, C. Dinu- 
lescu și C. Sziiagyi n-au fost 
Înșelați de simulările lui Ra
du II, lovănescu, Crișan, lor- 
dânescu, Fanici sau Al. Mol
dovan, care de care moi abil 
în secvențe de casca dorie in 
careul advers. Dar arbitrii o- 
mintiți nu scapă nici ei de 
critică. Pentru că, dacă n-au 
acordat penalty-uri le forțate 
prin simulare, ei nici nu i-au 
sancționat cum se cuvine, cu 
cartonașul galben, pe jucăto
ri i-casc a dori. Sancționarea cu 
fermitate a unei simulări nu 
poate avea decit un efect 
curativ. Bine a procedat N. 
Rainea în jocul U.T.A. —’Po
litehnica Timișoara, în cazul 
lui Petrescu, autorul unei a- 
semenea simulări, orătîndu-i 
cartonașul galben I

Ne întrebăm, firesc, de ce 
arbitriii își creează singuri 
probleme, cînd ar putea re
zolva din plecare, de la pri
ma simulare, această încălca
re a fair-play-ului ? Și cum 
nu-i vorba doar de o proble
ma de ordin etic, oi și de 
una de tehnică și tactică a 
arbitrajului, concluzia care se 
impune este limpede : cava
leri ai fluierului, fiți mai a- 
tenți. și mai consecvenți cu 
regu'amentul, pentru a scăpa 
fotbalul de cascadori I

de 
N.

fiecărui județ 
cu jucători tineri, 

Dar, din păcate, 
nu prea decurg 
fotbalului constatarea

proporția 
net ta

DIVIZIEI C!

invers — 
iziile A si 

în loc DE JOS ÎN 
vîrful piramidei

răpim nimănui 
continua chiar 
vîrstă sportul 

..veteranii" puțind 
oricînd în competițiile 

poate 
»,im-

Să
a

OPRIȚI IMBATRINIREA u
Repetăm de ani șl ar.i că 

In fotbalul nostru mal mult 
»e vorbește în loc să se mun
cească serios pentru creșterea 
jucătorilor capabili să treacă 
cu succes examenele interna
ționale la care sînt supuși. S-au 
făcut mereu referiri la lipsa 
de atenție față de pregătirea 
schimbului de mîine, la rit
mul foarte lent (pe alocuri 
inexistent) al promovărilor în 
cadrul formațiilor tuturor 
eșaloanelor divizionare. Și, 
să recunoaștem numaj o pro
movare masivă și permanentă 
de jucători in circuitul fot
balului poate da certitudinea 
că. în timp, fondul de jucă
tori apți pentru marea per
formanță va crește. Actualul 
regulament de transferări este 
p el o pîrghie în 
sprijinul acțiunii
de creștere a 
propriilor cadre, 
de reîmprospătare 
balului - - •
parte, 
lenta ți- 
cruriie 
folosul 
cea mai amară oferind-o Di
vizia C. Acest al treilea eșa
lon al țării, în care activează 
1€8 de echipe cu un fond de 
peste 3 300 jucători, care ar 
trebui să constituie trambuli
na de afirmare a tinerelor ta
lente, se dovedește O FRÎNA 
a procesului de care amin
team. Am răsfoit, la întfmpla- 
re, evidența loturilor înregis
trate la forul de specialitate 
și ne-am convins că, în mare 
parte. Divizia C este mai de
grabă un REFUGIU AL JUCĂ
TORILOR PLAFONAȚI, muiți 
dintre ei nemaireprezentind nici 
măcar un model de conduită 
pe terenurile de sport. Firește, 
nu pledăm pentru o îndepăr
tare în bloc a tuturor „bă- 
trinilor", fiecare formație a- 
vînd nevoie de doi-trei ju
cători experimentați care 
să-i îndrume în teren pe cei 
mai tinferl, să-1 ajute în de-

prinderea mijloacelor tehnice 
și tactice. Un astfel de capital 
uman prețios nu poate fi 
ignorat nicidecum. Dar cum 
pot fi interpretate următoa
rele date ? Chimia Buzău 
(seria a IV-a) — din totalul 
de 18 jucători, 9 au 27 de ani, 
2 jucători — 28 ani. 2 — 29, 2 
— 30. 1 jucător de 33 și 1 ju
cător de 36 de ani ! ; la 
<el se prezintă situația și la 
Minerul Glielar (seria a 
vm-a). Unirea Focșani (se
ria a IV-a), Tehnometal Bucu
rești (seria a V-a). Lista este 
foarte lungă. Oprindu-ne aici 
vă prezentăm un calcul esti
mativ care conduce la conclu
zia că. pe ansamblul acestui 
eșalon divizionar, aproximativ 

treime reprezintă 
mente spre 
sul carierei, în 
ca 
fie

celor mai tinerit 
bată la porțile perfor-

voarea 
nici sâ 
manței : Cum să mai pretinzi 
atunci o competiție de calitate 
cind drumurile Diviziei C stat 
blocate de nume care nu mai 
spun aproape nimic 7 In ast
fel de Împrejurări se pune 
chiar sub semnul Întrebării 
rostul unui campionat ta care, 
nu o dată, am consta
tat. se aleargă după puncte 
cu orice preț, prin orice mij
loace. ta care promovările se
fac ilogic, ta sens ‘
de SUS (citește Di- 
B) TN JOS, ‘ -
SUS spre 
fotbalului.

Nu vrem 
dreptul de 
la o anumită 
preferat, 
juca 
locale, dar nici nu se 
tolera la infinit situația 
bătrînîrii“ unei competiții care, 
normal, trebuie să reprezinte 
un start snre performantă ai 
fiecărui tînăr dotat și talentat.

SteHan TRANDARRESCU



R. D. Germane și României

JUCĂTOARELE ROMÂNCE 
STABiLESC RECORDURILE ARENEI

în partidele revanșă ale în- 
tîlnirii amicale de la Zeitz, din
tre selecționatele de popice ale 
R.D. Germane și României, sco
rul general a fost 1—1, la femei 
cîștigînd sportivele românce, 
iar la bărbați gazdele. Ca și în 
primele jocuri, și acum, s-au 
obținut rezultate foarte mari, 
datorită particularităților piste
lor de 
lizate). 
2666 p 
R.D.G. 
R.D.G.
p d. Cea mai eficace jucătoare 
din formația română a fost Sil
via Raiciu, care cu 466 popice 
doborîte în proba de 100 lovi
turi mixte a stabilit un nou re
cord al sălii. Celelalte jucătoa
re ale formației noastre au 
punctat după cum urmează :

joc (de asfalt — cana- 
La femei : România 

d — recordul arenei, 
2587 p d ; la bărbați : 
5987 p d : România 5678

Margareta Călineanu 458, Cor
nelia Niculae 449, Elena Pană 
438, Ildiko Szăsz 432 și Elena 
Andreescu 423 (din echipa țării— 
gazdă cel mai mare punctaj l-a 
obținut Grauert — 461), Conco
mitent, popicarii noștri au obți
nut următoarele rezultate : I. 
Tismănar 992 (cu nici o bilă în 
gol). Gr. Marin 991, I. Bice 975, 
Al. Cătineanu 954, Gh. Silves
tru 930 și Al. Naszodi 
Tudor 836 
Brăutigam

Recent, s-a întrunit la Seul 
Comitetul executiv al Federației 
internaționale de atletism, care 
a discutat cîteva probleme im
portante. La reuniune au par
ticipat 14 membri ai acestui or
gan, care au hotărît, în unani
mitate să adreseze Federației 
de atletism din R.P. Chineză 
invitația de a-și face formele 
de afiliere în vederea primirii 
sale în forul atletic internațio
nal. In acest sens, secretarul 
general al I.A.A.F., John Hoit, 
a fost însărcinat să redacteze

adresa către forul de specialita
te din R.P. Chineză.

Au fost afiliate acum aite 3 
federații naționale, astfel că nu
mărul țărilor înscrise, în pre
zent, în I.A.A.F. se ridică la 
156 !; a fost ratificată perioada 
de desfășurare a programului 
de atletism al J.O. de la Mos
cova din 1980 (24 iulie — 1 âu- 
gust, cu o zi de pauză la 29 iu
lie) ; s-a discutat, de asemenea, 
programul primului campionat 
mondial de atletism, care va 
avea loc în 1983.

A C.M. or HOCHEI

Al.
(din echipa R.D.G. — 
1059).

★
și duminică va aveaSîmbătă 

loc la Poznan (Polonia) turneul 
internațional individual „Cupa 
Poznania* — ediția a V-a — la 
care vor participa și doi spor
tivi români : Cornelia Niculae 
(Voința București) și Ilie Hosu 
(Electromureș Tg. Mureș).

DEBUTUL ECHIPEI BUCUREȘTIULUI 
ÎN „CUPA SOLIA"

telefon). In 
la ediția a

SOFIA, 25 (prin 
meciul de debut, 
18-a a „Cupei Sofia* la baschet 
masculin, echipa Bucureștiului 
a fost întrecută de cea a Var
șoviei cu 86—77 (33—36). Spor
tivii polonezi au manifestat o 
bună precizie în aruncările la 
coș și au dominat lupta sub pa-

Tirul românesc nu putea înflori cu o singură floare

M. STAN, L. POP, L. STAN: TRĂGĂTORI DEI VALOARE MONDIALA.

LA BASCHET (in)
in contrast, formația 

a ratat (chiar și de sub 
greșit multe pase și a 

interceptarea altora. 
! bucureștenilor au fost 
: de : Oczelak 17, Nicu-

Uglai 13, Braboveanu

Ediția 1978 a 
tir pentru arme 
fășurată recent

Balcaniadei de 
cu glonț, des- 

__T____ _____  . la Skoplje, a 
readus trăgătorilor români su
premația in Balcani. E adevă
rat că diferența față de țintașii 
bulgari, principalii contracandi- 
dați,. este minimă : 6 locuri I, 
7 locuri n și 5 locuri III, față 
de 6—6—5 ale principalilor par
teneri de întrecere. (Sportivii 
iugoslavi au „adunat* 4 locuri 
I, 5 locuri II și 8 locuri III). 
Nu trebuie uitat însă că o me
dalie de aur, cea din proba de 
pistol viteză pe echipe, a trecut 
din palmaresul reprezentativei 
române în cel al sportivilor 
bulgari din cauza unui stupid 
accident tehnic, cind viteziștil 
noștri aveau 30 de puncte a- 
vans... în plus. în 1977, tirul 
bulgar se impusese, la Atena, 
foarte clar, fapt care prefigura 
o ședere mai îndelungată „in 
umbră* a celui românesc. Dar 
măsurile ferme luate in ultimul 
an privind calitatea și cantita
tea lucrului la cluburi, respon
sabilitatea sporită a antrenori
lor, secțiilor și sportivilor față 
de procesul de pregătire au în
ceput să dea roade.

Contribuția cea mai substan
țială la succesul de la Skoplje 
aparține trăgătorilor la proba 
de pistol liber, armă la care 
pînă acum 2—3 ani nu contam 
aproape deloc într-o eventuală 
ierarhie continentală. în princi
pal, meritul acestui reviriment

CONSACRAȚI LA BALCANIADA!

nouri ; 
română ;
coș), a 
facilitat 
Punctele 
realizate 
lescn 14, _
10, Caraion 8. Cernat 8 (!), Gh. 
Dumitru 5, Mihută 4 ; coșgeterii 
varșovienilor : Kijewskl 18, Mly- 
narski 16, Fedorciuk 13. Au ar
bitrat foarte bine V. Lazarov — 
A. Arbadjev (Bulgaria).

Alte rezultate din grupa A 
(In care concurează selecționata 
Bucureștiului) : Havana — So
fia II 98—76 (52—49), Paris — 
Moscova 78—68 (43—38) ; grupa 
B : Praga — Viena 72—66 (34 — 
38) , Sofia I — Berlin 93—69 
(41-33).

Astăzi, la „Zimny Stadion" 
din Praga, se dispută crimele 
jocuri din cadrul celei de a 
45-a ediții a C.M. de hochei 
(gruna A), la care iau startul 
8 echipe: Cehoslovacia._U.R.S.S„ 
Canada, 
S.U.A.. R. 
Germană, 
competiției 
turneu, fiecare cu fiecare, după 
care primele patru clasate isi 
vor disputa locurile podiumului, 
în timp ce celelalte patru vor 
lupta pentru evitarea retrogra
dării (o singură formație). Ulti
ma parte a întrecerii are loc 
între 9 si 14 mai.

Iată și rezultatele ultimelor 
jocuri de verificare : U.R.S.S.— 
Spartak Moscova 10—4 (3—L 
5—1, 2—2): S.U.A. — Ceho
slovacia B 4—6 (2—3, 1—1. 1—2) 7 
Finlanda — R.D.G. (la Berlin) 
11—2 (4—1, 3—1, 4—0) : Cana
da — Cehoslovacia tineret 3—3 
(2—1. 0—2. 1—0).

In crima zi sînt programate 
jocurile : Suedia — R.F.G. (med 
ce va fi retransmis de televiziu
nea română, de la ora 13), 
U.R.S.S. — S.U.A., Cehoslova
cia — R. D. Germană.

Suedia, Finlanda, 
F. Germania. R. D. 
în prima parte a 
se va juca sistem

IIIIOAREĂ EDIȚIE A C. E.
ZURICH (Agerpres). — 

La recentul congres al Uniunii 
europene de judo s-a stabilit 
ca anul viitor campionatele eu-

DIVIZIA DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

derby. Scor final 8—4 (0—1,
3—0, 5—3) pentru Steaua, golu
rile fiind marcate de Antal (2), 
Hâlăucă. Cazacu, Popescu, Jus
tinian, V. Huțanu și Popa, res
pectiv Csiszer, Turcanu, So- 
lyom și Z. Nagy. A arbitrat 
FI. Gubernu. ajutat la cele 
două linii de R. Cristescu și 
L. Enciu.

Astăzi este zi liberă, 
de la ora 17, începe ultimul 
tur al competiției cu 
Steaua — Sport Club Miercurea 
Ciuc.

Mîine,

meciul

M. CIUC, 25 (prin telefon). 
Pe patinoarul artificial acoperit 
din localitate au început între
cerile turului final (al 5-lea) 
din cadrul seriei secunde a Di
viziei naționale A de hochei. în 
prima etapă s-au înregistrat re
zultatele : Dunărea Galati — 
Agronomia Cluj-Napoca 10—1 
(5—0, 1—0. 4—1). Sd. studențesc 
A.S.E. — Tirnava Odorhei 11—4 
(7—1, 2—2, 2—1). CI. sp. școlar 
M. Ciuc — Avintul Gheorghieni 
8—3 (4—0, 3—2, 1—1). A fost 
cel mai frumos și mai echili
brat meci al reuniunii, elevii 
impunîndu-se în prima repriză 
printr-o pregătire fizică supe
rioară. (V. Pașcanu — coresp.).

substanțial trebuie atribuit 
campionului balcanic Iivi» 
Stan (acesta ne declara ieri, la 
sosirea ia Capitală, că este fe
ricit de a-și fi putut păstra doi 
ani consecutiv titlul balcanic, 
performanță care nu se află, 
intr-adevăr, la indemina orică
rui trăgător...), dar și tinăruliM 
Lauren țiu Pop, care s-a stabi
lizat ferm, în ultimul timp, U 
o medie de concurs situată tai 
jurul a 560 p. Acestui tandem 
valoros, care anunță pentru vi
itor un interesant duel din care 
are de ciștigat numai și numai 
tirul românesc (element esen
țial pe care trebuie să-1 aibă 
In atenție cele doua cluburi 
cărora le aparțin cei doi trăgă
tori, Dinamo și Steaua), j oe 
pot oricînd alătura atit Dan 
Iuga, In revenire de formă, rft 
și Marinicâ Trusei. Putem deci 
conta pe o echipă valoroasă de 
pistol liber, capabilă de com
portări foarte bune in once în
trecere internațională. Medalia 
de bronz la campionatele eu
ropene de la București, ca fi 
recentul loc I de la Balcaniadă 
constituie tot atitea 
îmbucurător este și faptul 
în urma acestor consacrați 
formează o nouă generație 
elemente talentate. Nu ne 
ferim doar la componenții 
chipei campioane balcanice

garanții.
c*

de 
re-

(CU

Dl JFDO U BREXELEES
ropene masculine să aibă loc 
la Bruxelles. întrecerile pe e- 
chipe se vor desfășura in 1979 
la Paris și Brescia. Campiona
tele europene pentru juniori 
sînt programate anul acesta în 
zilele de 17. 18 și 19 noiembrie 
la Miskolc (Ungaria).

record național și bal- 
Cel puțin 3 duhuri, 
(antrenor T. Jeglinschi), 

de tir Alexandria

un nou 
caniO. 
I.RFA 
Ontral 
(Gbeorghe Corbescu) și U. T.
Arad (loan Popoviei), anunță 
prin rezultate că. în cadrul lor, 
se muncește intens, bine orien
tat. că selecțiile efectuate se 
situează aproape de parametrii 
științifici normali.

în ansamblu, proba de pistol 
viteză continuă să se afle ca 
performanțe in fruntea ierar
hiei tirului nostru. Chiar dacă 
de astă dată vioara intii nu a 
mai fort multiplul campion 
Cornelia Ion. care r.u are in a- 
ceastă perioadă obiective cifrice 
de foarte ridicat nivel. Maria 
Stan a fost omul care a venit 
foarte tare din urmă, care du
pă mai mulți ani de 
parțială a * 
primăvară 
extrem de 
pășit : pe 
gure luni, 
trei concursuri

eclipsă 
înregistrat in această 
o premieră ce va fi 
greu ce egalat și de- 
parc-ursul unei s.n- 
M. Stan a reușit, in 

internaționale, 
de două ori 538 p (rezultat egal 
recordului mondial) șt o dată 
507 p (nou record balcanic) I

Continuă să ridice semne de 
întrebare proba de pușcă, atlt 
la fete cit și la băieți. Seniorii 
s-au situat sub limitele posibi
lităților și la 60 te. (excepție 
L Olărescu) și ia 3x49 L Tine
rii cu posibilități nu reușesc 
încă să se impună ca certitu
dini. continuând să evolueze ne
convingător. fluctuant, cu re
zultate aflate la poli opuși de 
la un concurs la altuL Seni
oarele, la fel prea puțin volum 
de muncă la cluburi, prea mul
te interese personale și de club. 
Dar asupra acestor probleme 
vom mai reveni.

Radu T1MOFTE

TOMA HRISTOV

• în turneul internațional fe
minin de la Lodz, România — 
Ungaria 64—79 (28—42). Coșge- 
tere : Andreescu 24, Aszalos 12, 
respectiv Kiss 19. Beloberek 16.

PESTE 1 000 !
DE PARTICIPANȚI 

LA C.M. DE NATAȚ1E I
La cel de-al treilea campio

nat mondial de natație, ce se 
va desfășura intre 18 și 28 au
gust în Berlinul occidental, 
și-au anunțat participarea pes
te 1200 Înotători și înotătoare 
dîn 55 de țări.

E.E.E.A. SOLICITĂ 0 REPREEENTARE CORESPUNZĂTOARE
A SEUCTIONATflOR EUROPENE EA MARILE COMPETIȚII

INSTANBUL, 25 (Agerpres).
— La cel de-al 14-lea congres 
al Uniunii europene de fotbal, 
desfășurat la Istanbul, pre
ședintele acestui for sportiv. 
Artemio Franchi (Italia), a fă«. 
cut o expunere privind relațiile 
U E.F.A. eu FJ.FJL si federa
țiile naționale de pe alte con
tinente. insistlnd asupra necesi
tății ca Europa să fie repre
zentată corespunzător la marile 
competiții internaționale.

Examinîndu-se propunerea de 
a se mări numărul echipelor la 
turneele finale ale viitoarelor 
campionate mondiale de fotbal, 
U.E.F.A. ar accepta formula cu 
24 de echipe în cazul cînd 
F.I.F.A. ar aplica un sistem 
echitabil de participare.

La lucrări au luat parte de
legați din 33 asociații naționale.

PREMIUL ZIARULUI TELEX
,,PRAVDA"

LA ATLETISM
MOSCOVA (Agerpres). — 

Tradiționalul concurs atletic 
pentru premiul ziarului „Prav
da* va avea loc in acest an în
tre 13 și 17 iunie la Tbilisi. La 
Întreceri și-au anunțat partici
parea peste 600 de atleți șl 
atlete, reprezentind 50 de țări, 
în fruntea invitaților se află 
dublul campion olimpic Alber
to Juantorena (Cuba), John 
Walker (Noua Zeelandă), Sam
son Kimombwa, Henry Rono 
(Kenia).

Din f or iIe socialiste

PORTRETUL UNUI CAMPION
AAVO PIKKUUS (U.R.S.S.)
Primăvara cheamă la între

cere și pe iubitorii sportului cu 
pedale, pretutindeni pe șosele 
sau piste de velodrom. Mai slnt 
puține zile pînă la startul celei 
mai importante competiții 
temaționale cicliste 
amatorilor — „Cursa 
Printre participant^ la actuala 
ediție — a 31-a — se 
măra, cu siguranță, laureatul 
celei precedente, excelentul ru
tier sovietic Aavo Pikkuus. El 
va relua lupta cu adversarii și 
kilometrii în întrecerea conside
rată ca testul suprem al ciclis
mului amator de mare fond.

în istoria marii curse. Aavo 
Pikkuus ocupă un loc aparte. 
Este realizatorul ceței mai com
plete victorii, dacă se poate 
spune astfel, lider de la prima 
la ultima etapă, „colecționar* a 
12 tricouri galbene, conferite la 
fiecare oprire a caravanei bici
cletelor.

in- 
rezervate 

Păcii*.

va nu-

De numele lui Aavo Pikkuus 
se leagă și alte afirmări ale re
prezentativei de ciclism a 
U.R.S.S. El a fost de două ori 
„motorul* ei principal în cuce
rirea medaliilor de aur. Pe tra
seul cursei olimpice de șosea 
pe 100 km de la Montreal, acum 
doi ani, ca și pe acela al 
„mondialelor* din septembrie 
trecut. în aceeași probă. Me
morabilă a fost întrecerea e- 
chipelor în competiția ciclistă 
Ia ultima Olimpiadă. Ca tot
deauna, 4 cicliști iau startul in 
fiecare formație, dar numai 3 
contează pentru clasamentul fi
nal. Pikkuus a fost „omul de 
sacrificiu*, cel care a asigurat, 
în principal, trena necesară ob
ținerii avansului decisiv. Pe ul
timii kilometri, realmente epui
zat. el a rămas în urmă, ano
nim pion al victoriei. în timp 
ce coechipierii săi — Anatoli

concurs

AL PEDALEI
Valeri Ceaplighin și 
Kaminski, sprintau

Ciukanov, 
Vladimir 
nestingheriți în frunte.

Pe alte criterii de comparație, 
acest ciclist nu pare a poseda 
atu-uri deosebite. Este un tînăr 
obișnuit (ajuns acum la 23 de 
ani), cu calități medii ca per
former. Poate, ceea ce-1 dis
tinge de ceilalți este doar ma
rea sa putere de muncă la an
trenament Cineva a calculat 
cantitatea de kilometri parcurși 
în orele de pregătire, ajungînd 
la concluzia că Pikkuus a lăsat 
în urmă echivalentul 
lungimi de Ecuator... 
sibil. îl așteaptă alte 
„tururi* ale globului 
rele sezoane. La capătul căro
ra se vor afla desigur 
cununi de lauri. Cele ce îi 
aduce satisfacții nu numai 
ci și tuturor locuitorilor 
Tartu, orașul său de baștină.

ATLETISM • La Ciudad de Mexic©/ 
mexicanul Raul Gonzale-s a stabilit 
un nou record mondial la proba de 
50 km marș, cu trmpui de 3h 45:52,0 
(v.r. 3h 52:44,0, Bernd Kannenberg
- R.F.G).

AUTO • „Rafkxl Portugaliei’*, a 
patra proba a C.M. de ralruri, va 
încheiat ta Lisabona cu victoria »• 
chipajuful finlandez Markka Alea — 
lllka Kiwimaki („Fiat-131 Abarth").

CICLISM • Cursa desfășurată în 
5 etape pe șoselele drn Anglia a 
fost cîștigată de Vfastibar Koneony 
(Cehoslovacia). In ctasamc»ntul gene* 
rai pe echipe, pe primul loc s-a si
tuat Anglia, urmată de U.R.S.S. — 
Ic 6 sec. și Cehoslovacia — fa 8 sec.

GIMNASTICA < Campionatul femi
nin al UnkmU Sovietice a fost cîștt- 
gat la individual compus de Elena 
Muhina cu 77,35 
ti ana Arjanikova 
Nar mușina — ~ 
nova — 77 p. 
ria Filatova, 
la bîmâ, «-a 
76.90 ouncte.

HALTERE _ ___ ________
U.R.S.S., Serghel Arakelov a reaMrat 
un nou record mondial la cat. 100 
kg totolizind la cele două stiluri 
392,500 kg.

HANDBAL « C.C.E. (moscuFn) e 
fost cucerită de echipa S.C. Magde
burg. în finală, la Magdeburg, hand
bal iștH din R.D. Gemana au înv’ne 
cu 28—22 (18—10) formația poloneza
Slask Wroclaw. • în fana fa „Ctrpef 
Cupelor" Ofem'n’n) fa Budapesta : 
Ferencvaros — S.C. Leipzig 13—17 
(9-10).

TENIS • în clasamentul „Mareiuf 
Premiu FILT" conduce Jimmy Coo- 
non cu 750 p. urmat de Ramirez 
693 p, Gen/laitis 546 p și Borg 475 p 
etc. IITe Năstase se află pe Locul 9. 
• In primul tur fa Las Vegas : Johe 
Lloyd — Borowiok 6—2, 6—2, Solomon
— Tim Gullikson 6—2, 4—6 6—3, Ro-
sewofl — Kronk 6—4, 6—3.

p, urmată de To 
- 77 25 p, Elena 

77,10 p. Valeria Jfdo 
Principala favorită. Ma
ca re a ratat exercițiul 
clasat pe lacul 5 ce

în camplonota^e

a două 
Este po- 
asemenea 
în viitoa-

noi 
vor 
lui. 
din

EVGHEhH SMETANIN

In runda a 1O-a a tume-ukM 
femiain de șah de la Buda
pesta, Margareta Mure șan a 
remizat cu Maria Ivartka. fn 
clasament conduc Veroczy șl 
Ciburdanidze cu cite 8 p, ur
mate de Ivanka — 7 p. Ere- 
tova — 5‘A p (2), Mureșan 
5*/j P- * După 10 runde, ta 
turneul feminin de șah de la 
Bydgoszcz conduce Gwieffl eu 
8Vt P. urmată de Margareta 
Teodorescu cu 6Vs P. Voknolo- 
va 6 p. în runda a 10-a Teo
dorescu a cîștigat fa olandezo 
Oissen.

(A.P.N.)

fomsp. Tiparul
R.

I.P. „Informația"
1, 2, 3, 4. 10363


