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TRĂIASCĂ ZIM SOLIDARITĂȚII INTERNATIONALE 
A CELOR CE MUNCESC!

Desen de N. CLAUDiU

Marii, pe Stadionul Republicii din Capitală

UN MARE FESTIVAL 
SUB GENERICUL „DACIADEI

• Finalele pe țară ale „Crosului tineretului**, „Crosului 
pionierilor** și Complexului aplicativ „Pentru apărarea 
patriei** • In intreaga țară, zile bogate in sport, turism și 

agrement
Un bogat program de 

activități sportive, turisti
ce și de agrement a fost 
întocmit pentru cele trei 
zile de odihnă care urmea
ză. în prim-planul agen
dei zilei de 2 mai, Ziua 
tineretului, se află finalele 
pe țară ale ..Crosului ti- 
neretului", „Crosului pio
nierilor" și Complexului 
aplicativ „Pentru apărarea 
patriei1*, din cadrul marii 
competiții naționale „Da- 
ciada“, care se vor desfă
șura pe Stadionul Republi
cii din Capitală. Splendi
de demonstrații de gim
nastică, ștafete atletice și 
întreceri de ciclism. la 
care se va adăuga progra
mul oferit de formații ar

tistice laureate ale Festi
valului Național „Cîntarea 
României" vor face din 
ziua de 2 mai o veritabilă 
zi a sportului și culturii.

în întreaga țară, bazele 
sportive din localități, 
punctele de agrement din 
apropierea orașelor, de pe 
malurile rîurilor și lacuri
lor, ca și traseele montane 
sînt gata să primească 
marea afluență de iubitori 
ai naturii, ai mișcării în 
aer liber, cu siguranță mai 
multi ca oricînd în aceste 
zile de odihnă activă.

Despre toate acestea re
latează reporterii și cores
pondenții noștri în pagi
nile 2 și 3.
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Sub președinția tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU*

A AVUT LOC ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI NAȚIONAL

AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
In ziua de 28 aprilie a avut loc. sub 

președinția tovarășului Nicolae 
C'eaușcseu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România,
președintele Frontului Unității So
cialiste, ședința Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

în cadrul ședinței, Biroul Executiv 
a examinat raportul cu privire la ac
tivitatea desfășurată de consiliile 
Frontului Unității Socialiste in anul 
1977, apreciind rezultatele obținute 
de acestea.

Examinind apoi componența con
siliilor locale ale Frontului Unității 
Socialiste și a comisiilor pe domenii 
de activitate, Biroul Executiv a ho- 
tărit îmbunătățirea activității și com
ponenței acestora, Întărirea mai puter
nică a legăturii lor cu masele largi de 
cetățeni, in conformitate cu orien
tările și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cuprinse în cuvîn- 
tările la plenara C.C. al P.C.R. din 
22—23 martie a.c. și la Conferința pe 
(ară a președinților consiliilor popu
lare. cu privire la lărgirea democrației 
socialiste, la crearea condițiilor și

cadrului corespunzător de participare 
mai intensă la viața politică, social- 
economică și la munca de conducere 
din diferite domenii a unui număr mai 
mare de cetățeni care nu sînt membri 
ai Partidului Comunist.

In continuare, Biroul Executiv a 
dezbătut și aprobat raportul privind 
desfășurarea acțiunii de constituire a 
comisiilor pentru coordonarea și în
drumarea activității de control a oa
menilor muncii precum și de alegere 
a echipelor de control.

Biroul Executiv a discutat și apro
bat raportul cu privire la activitatea 
internațională desfășurată de Consiliul 
Național al Frontului Unității Socia
liste în anul 1977 și planul de relații 
externe al Consiliului pe anul 1978, 
conceput pe baza sarcinilor și orien
tărilor din raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a P.C.R.

Biroul Executiv a dat o inaltă apre
ciere rolului deosebit al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și 
transpunerea în viață a politicii ex
terne a Republicii Socialiste România

(Continuare în pag. a 8-a)
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17 fotbaliști tricolori — o singură dorință

VICTORIE
— ca elect al unei prestații superioare —

MIERCURI, IN „CUPA BALCANICA
• Ieri, s au reunit, in Capitala, loturile rcprcicntative, 

A, Olimpic și de tineret
Sâptămîna viitoare, toate cele 

trei loturi reprezentative ale 
țării noastre, A, olimpic și ti
neret, vor fi angrenate în în
treceri cu caracter internațional. 
Dar, firește, dintre ce]e trei 
meciuri cel mai important pen
tru fotbalul nostru este acela 
programat, miercuri, în cadrul 
Cupei Balcanice, competiție în 
care echipa națională a Româ
niei va primi replica primei se
lecționate a Bulgariei.

După turneul din Argentina 
au continuat lucrările de selec
ție și ieri Biroul F.R. Fotbal 
a aprobat loturile naționale, 
prezentate de antrenorul echi
pelor reprezentative, Ștefan 
Covaci, vicepreședinte al F.R.F.

Lotul A are următoarea alcă
tuire : RĂDUCANU, COMAN — 
portari ; CHERAN. M. ZAM
FIR. VIGU, ȘTEFĂNESCU. 
SATMAREANU II, MEHEDIN- 
ȚU — fundași; DUMITRU, BO- 
LONI. IORDANESCU, RADU
LESCU — mijlocași ; CRIȘAN, 
BĂLĂCI, RADU II. MARCU, 
VRÎNCEANU — înaintași. (Ro- 
milă este indisponibil aproape 
două săptămîni datorită unei 
rupturi musculare la coapsa 
stingă).

în total, 17 fotbaliști animați, 
fiecare in parte, de dorința de

Gheotghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 6-a)

La 3 mai, un eveniment rugbystic deosebit

SELECȚIONATA BUCUREȘTIULUI- 
REPREZENTATIVA B A ANGLIEI
• Meciul va avea loc in nocturnă (ora 19), miercuri
3 mai, pe stadionul „23 August" • Amănunte despre 

lotul oaspeților
Mișcarea rugbystică din Româ

nia va trăi, peste cîteva zile, un 
eveniment cu profunde semnifi
cații : pentru prima oară ea va 
fi gazda unei selecționate de 
peste canalul Mînecii, deosebit 
de valoroasă — reprezen
tativa B a Angliei care va 
intilni selecționata Capitalei 
la 3 mai, la București, și re
prezentativa secundă a țării 
noastre, la 7 mai, la Constanța. 
Este un moment de referință, 
care intervine ca urmare a 
prestigiului tot mai mare de 
care se bucură peste hotare 
rugbyul românesc, recomandat 
îndeosebi de frumoasele com
portări și rezultate ale XV-Iui 
nostru reprezentativ in Campio
natul european,

Intr-un asemenea meci anga- 
jant, in reluarea intilnirilor de 
rugby româno-engleze. misiu
nea Selecționatei Bucureștiului 
are implicații aparte, deoarece 
selecționata engleză este foarte 
puternică, alcătuită pe scheletul 
reputatelor echipe Gloucester 
și Leicester finaliste ale Cupei 
Angliei. Iată de ce Selecționata 
Bucureștiului. care va evolua 
miercuri seara, pe stadionul 
„23 August", îi revine obligația 
de onoare de a se prezenta la 
înălțimea cărții de vizită pe 
care șî-a creat-o rugbyul ro
mânesc, ceea ce vrea să în-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 8-a)
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OMAGIU 
MUNCII

Marea sărbătoare a ce
lor ce muncesc — marca
tă puternic de un pro
fund suflu înnoitor în în
treaga viață socială — 
este intîmpinatâ de tine
retul sportiv al patriei cu 
succese deosebite în ac
tivitatea productivă, la în
vățătură și în sport. Com
petiția polisportivă națio
nală „Daciada” a angre
nat în întreceri milioane 
de tineri, oferindu-le 
posibilități nelimitate de 
petrecere a timpului liber 
în compania sportului, de 
întărire a sănătății și ca
pacității lor de efort, de 
destindere și odihnă acti
vă, 
Iui, 
lor pentru 
La 
noștri fruntași 
ziua de 1 Mai cu nume
roase competiții omagia
le, cu 
cese 
care 
stigiul 
nesc in lume, cu angaja
mentul de a spori conti
nuu nivelul performanțe
lor. Cel mai recent și mai 
frumos omagiu l-au adus 
tricolorii noștri de fa lupte 
greco romane care au ri
dicat România pe primul 
loc in Europa la acest 
sport. Acest frumos suc
ces, ca și multe altele ob
ținute de sportivii români, 
este rezultatul muncii neo
bosite pe care reprezen
tanții noștri o depun cu 
responsabilitate și dăruire 
pentru a putea etala, în 
marile competiții interna
ționale, virtuțile unui po
por harnic și talentat, 
animat de aspirații și 
Idealuri înalte. 1
i<K

de etalare a talentu- 
vîrtuților și aptitudini- 

performanță. 
rindul lor, sportivii 

intîmpină

răsunătoare suc- 
internoționale, prin 
consolidează pre- 

sportuluî româ-

«!



în întreaga fără

NUMEROASE INVITAȚII ADRESATE 
IUBITORILOR DE MIȘCARE ÎN AER LIBER

Raidul nostru în asociații și întreprinderi
Stadionul „Cimentul" din Fieui

Locurile de odihnă $t agrement, ca și pi- 
toreștile zone turistice de neasemuită 
frumusețe din întreaga țară își așteap

tă, în zilele libere care vin, vizitatorii — 
tineri, oameni ai muncii — care doresc să-și 
petreacă timpul liber în mod plăcut și re
confortant, beneficiind de binefacerile miș
cării în aer liber, a sportului. Pentru a afla 
preocupările asociațiilor sportive, ale facto
rilor cu răspunderi și atribuții în activitatea 
sportivă, turistică ți de agrement, în legă
tură cu programele ce vor fi organizate în 
aceste zile reporterii noștri au făcut un son
daj în mai multe localități din țară. Consta
tările — în rîndurile de mai jos.
HUNEDOARA. Zece 

mii de oameni ai 
muncii de la Combina
tul siderurgic Hunedoa
ra $i-au propus să-și 
petreacă timpul liber In 
mijlocul naturii, la lacul 
de acumulare Cinciș. 
Aici, pe bazele sportive 
ale combinatului, iubi
torii de fotbal, tenis de 
câmp, șah și tenis de 
masă își vor disputa în- 
tîietatea în diferite în
treceri organizate ad- 
hoc. Surpriza excursiei o 
va constitui darea in 
folosință, la Cinciș, a 
unei frumoase popicării 
cu 4 piste. Invitație des
chisă. deci, adresată tu
turor amatorilor de po
pice. O suită de con
cursuri vor fi organizate 
și pentru cei rămași 
acasă, pentru cei care 
vor ieși din schimburile 
de la cuptoare. Este 
vorba de întreceri de 
fotbal, cros (etapa pe 
combinat), de partide de 
volei, popice și tenis.

SLATINA. Pădurea 
Sarului, pădurea Stre- 
hareț — iată două locuri 
pitorești unde oamenii 
muncii de la întreprin
derea de aluminiu Sla
tina se vor recrea, își 
vor disputa întîietatea 
la fotbal, cros și orien
tare turistică. Bogatul

program competițional 
al zilelor de odihnă cu
prinde. de asemenea, 
concursuri de volei, po
pice, șah și tenis de 
cimp — întreceri dotate 
cu „Cupa 1 Mai".

BUCUREȘTI. După 
cum sîntem informați 
de către președintele 
A.S. Timpuri Noi, mais
trul Savin Bucșe, nu
meroși oameni ai mun
cii. îndeosebi tinerii, din 
această mare întreprin
dere bucureșteană își 
vor petrece timpul în 
zilele de repaus care 
urmează pe terenurile 
de sport ale frumosului 
complex din Calea Du- 
deștL Vor fi organizate 
întreceri de minifotbal, 
volei, popice, tenis de 
masă și tenis de cimp. 
Pe estrada special ame
najată vor fi organizate 
demonstrații de box și 
lupte. Nu au fost uitați 
nici iubitorii de dru
meție. Pentru aceștia 
vor fi organizate ex
cursii pe Valea Praho
vei (pentru colectivul 
secției turnătorie) și la 
Cheia (secția prelucră
tori).

MIERCUREA CIUC. 
în multe din orașele 
județului Harghita zi
lele de 1 și 2 mai vor

reuni în locuri de agre
ment, în excursii, pe 
terenuri sportive nume
roși oameni ai muncii 
din diferite întreprin
deri. De pildă, cei de 
la Combinatul de pre
lucrare a lemnului din 
Topii (a merg împreună 
cu familiile lor în sta
țiunea Bradul, unde vor 
juca îndeosebi fotbal 
(ei formează 7—8 echi
pe). Alții se vor între
ce intr-un concurs de 
motorete în centrul ora
șului. La Odorheiul Se
cuiesc, tinere de la în
treprinderile de ață, 
confecții și mobilă își 
vor face timp pentru 
a-și disputa finala „Cu
pei 1 Mai* Ia handbal, 
iar oameni ai muncii de 
la întreprinderile de 
mobilă, I.U.P.S., Parti
zanul din Gheorghieni 
vor merge în excursii, 
la Bicaz și Lacul Roșu, 
în orașul de reședință 
al județului. Miercurea 
Ciuc, un lucru mai pu
țin obișnuit : două zile 
patinoarul se va afla 
numai la dispoziția pu
blicului. Sînt inițiate 
excursii, serbări câmpe
nești, un campionat de 
minifotbal la care par
ticipă amatori de sport 
din 16 întreprinderi 
(I.U.P.S.. Filatura M. 
Ciuc, Șantierul de con
strucții, întreprinderea 
de piese auto și trac
toare. organizații comer
ciale $.a.).

BRAȘOV. Aflăm de 
la președintele Comite
tului sindicatului de la 
„Tractorul- — Mihai Ro- 
șioru — că mulți dintre 
constructorii de tractoa
re vor petrece împreu
nă zilele de 1 și 2 mai. 
„în prima zi a lunii 
facem • ieșire comună 
la Poiana Brașov, unde 
cei ce lucrează în între
prinderea noastră vor 
veni și cu familiile lor, 
iar a doua zi tinerii vor 
participa la serbarea lor

de pe stadionul „Trac
torul".

Cerem — și primim — 
amănunte referitoare la 
programul preconizat: 
ieșirea de la Poiana 
Brașov are un caracter 
cultural-educativ și, bi
neînțeles, sportiv. Aco
lo se vor deplasa echi
pele de dansuri, orches
trele de muzică popu
lară și ușoară de la 
„Tractorul" (care vor e- 
volua pe o scenă special 
amenajată în cursul a- 
cestei săptămîni), dar 
și mulți iubitori ai spor
tului, pentru care s-au 
organizat întilniri ami
cale de fotbal și con
cursuri de atletism. A 
doua zi, la stadionul 
Tractorul, diverse acti
vități cultural-educative, 
dublate de manifestări 
sportive.

REȘIȚA. Numeroși 
oameni ai muncii din
„cetatea focului nestins" 
a Reșiței își vor îndrep
ta pașii, în zilele care 
urmează, spre bazele de 
agrement. Pe lingă pe
trecerea timpului liber 
în mod plăcut, în aer 
liber, ei vor avea pri
lejul să asiste la o sea
mă de demonstrații
sportive organizate aco
lo. Astfel, la baza de a- 
grement Secu, pe po
diumuri special amena
jate. se vor face de
monstrații de box și 
lupte cu participarea
sportivilor de perfor
manță din Reșița, se
vor organiza întreceri 
de volei și minifotbal. 
La Complexul Crivaia, 
în apropierea frumosu
lui Iac de acumulare de
la Văliug, au fost ame
najate trei noi terenuri 
de sport bituminizate — 
handbal, volei, tenis de 
cimp — care vor sta în- 
cepînd din aceste zile 
la dispoziția oamenilor 
muncii veniți la odihnă.

16, cîndX Miercuri
X majoritatea
X la masă sau se odihnesc, am 
X aflat că Vasile Ciubucă se 
X mișcă cu scara de zugrav 
X mai bine parcă decît pe pro- 
X priile picioare. Ar cîștiga cu 
X siguranță un concurs de mers 
X pe scară dublă dacă cineva 
X ar avea ideia năstrușnică să 
X organizeze așa ceva. Dar nea 
X Vasile, „sportivul" de pe sca- 
X ră. este și un estet.
X privit schimbînd în
X pal careul roz deschis
X un patrat al tavanului
X tru că nu dă bine la ochi 
X cu albastrul din capul tera- 
X sei“. L-am întrebat de vor- 
X bă. N-a coborît însă de pe 
X scară : „Nu de alta, dar pină 
X simbătă trebuie să fim gata. 
X Nu știți ce-i la noi, pe Mu-
Y reș, la zi de intii ?“.
X Cabana — i se potrivește 
X insă mai bine numele de vilă 
X — C.F.R. e nouă dar, vorba 
X fratelui lui Vasile, Dumitru
Y — zugrav și el, lucrînd la 
X aceeași clădire : „Nu-i nouă,
Y e tot aia de acum cinci ani, 
X numai că am făcut-o ca
Y nouă. De dimineață au fost 
X fi instalatorii și vopsitorii.
Y Au vopsit și vreo 10 bărci. 
X Toate ale șantierului de con-
Y strucții C.F.R. Tg. Mureș, a- 
.1 dică ale noastre’. „Cine ad-
Y ministrează această vilă cu

la ora 
oamenilor stau

L-am 
verde 
de pe 
„pen-

LA FIERI, NOI TREPTE
ALE PROGRESULUI Șl CIVILIZAȚIEI, 

NOI TREPTE ALE SPORTULUI
Orașul Fieni, în care trăiesc 

și muncesc aproape 7 000 de oa
meni, urcă — asemenea întregii 
țări — spre noi cote ale pro
gresului și civilizației. Se con
struiesc noi blocuri de locuințe, 
școli, grădinițe, magazine, dru
muri, iar sportul constituie o 
parte integrantă din viața locui
torilor. Tovarășul Ion Dincă, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular, ne spunea că concetă
țenii săi sint și buni construc
tori sportivi. Nenumărați mun
citori de la Combinatul de lianți 
și azbociment, ca ți din alte în
treprinderi, și-au pus semnătu
ra’ pe mindrul stadion care do
mină cartierul Malul Roșu. Dat 
în folosință anul trecut, stadio
nul cuprinde terenuri de fotbal, 
baschet, volei și tenis, o tribună 
pentru 3 000 de locuri, pistă și 
sectoare de atletism, un ștrand 
cu bazine pentru adulți și copii, 
alei, peluze de iarbă, precum și 
un „dreptunghi’ din beton pe 
care in zilele călduroase se în
tinde un strat de nisip fin pen
tru plajă, iar iama se transfor
mă in patinoar natural. Totul e 
făcut durabil și cu mult gust, 
majoritatea lucrărilor fiind rea
lizate in regie proprie de oame
nii combinatului, in orele lor 
libere. In cele peste 200 000 ore 
de muncă patriotică prestate au 
fost transportați 600 000 metri 
eubi de umplutură și s-au tăiat 
SO 000 de glii pentru gazonarea 
terenului de fotbal, realizîndu-se 
astfel insemnate economii. Co
cheta arenă de popice cu patru 
piste, sala de sport, precum și 
terenurile de la Școala generală 
sau Liceul industrial se datoresc 
și ele, în principal, acțiunilor 
cetățenești pentru înfrumuseța
rea și dezvoltarea orașului.

— Stadionului, arenei de po
pice și sălii de sport li se vor 
adăugat în acest an — ne expli
ca tovarășul Ion Dincă — o sală 
de gimnastică de 16x24 m, care

se ridică deasupra atelierelor 
Grupului școlar, complexul spor
tiv al Liceului industrial, mai 
multe terenuri de joacă pentru 
copii, iar în sala de sport se 
vor amenaja o tribună și un 
grup social. în afară de aceste 
obiective, din planul de lucrări 
și acțiuni gospodărești pe anul 
1978 o sumă importantă va fi 
destinată altor amenajări spor
tive. Avem în proiect crearea 
unor frumoase și utile zone de 
agrement.

Ce rațiune a inspirat acest 
volum de investiții și muncă ? 
Este tocmai prevederea din 
programul de reducere a duratei 
săptăminii de lucru, adoptat de 
Conferința Națională a partidu
lui, care se referă, printre alte
le, la dezvoltarea bazei mate
riale a activității sportive din 
orașe, in vederea sporirii nu
mărului de oameni ai muncii 
care își vor petrece in mod ac
tiv și plăcut timpul liber.

Troian IOANIȚESCU

CU „0. N. T.“-UL SPRE 
LOCURI DE NEUITAT
Filiala O.N.T. București, ca și 

cele din țară, au organizat — 
pentru zilele de 30 aprilie. 1 si 
2 mai — variate și interesante 
excursii în toată tara. Astfel, din 
principalele centre ale județelor 
(cu autocare sau trenuri) se plea
că — pentru o zi sau trei zile 
și jumătate — în diferite locuri 
pitorești din tară. în zone tu
ristice, spre puncte de interes 
istoric s a

încotro se îndreaptă. în aceste 
zile, miile de excursioniști ? Spre 
Sibiu și Păltiniș, pe Valea Pra
hovei si Valea Oltului, la Tus- 
nad si lași, la Cabana Voina sau 
Tismana. Lacul Roșu. Clu j-Na
poca. Tg. Jiu. Cozia. Drobeta Tr. 
Severin și spre multe alte locuri 
de interes istoric si turistic ale 
patriei noastre.

Excursii, cultură, bună dispo
ziție. șănătate...

două etaje, mai mult de 10 
încăperi, cu tot atitea bărci 
vopsite care se usucă la soa
re, cu o gestiune In valoare 
de mai multe milioane ?“ 
„Tot unul de-ai noștri, teh
nicianul dentar Ludovic Vai- 
da !“ „De ce ai noștri ? Teh
nician dentar...’ ..Al nostru, 
adică de la policlinica noas
tră, a C.F.R.-ului’.

octombrie. O cabină în care 
se află două scaune, o mă
suță, un pat pliant care pot 
fi scoase afară, pe iarbă și 
care fac trebuință unor oa
meni care vor să se odih
nească la o vîrstă trecută 
binișor de mijlocul - vieții. 
Tot „a noastră", adică a în
treprinderii de gospodărie 
comunală, este și cabana,

în fiecare 1 Mai, dar

CA NOUĂ, ZONA CEA VECHE
DE AGREMENT A MUREȘULUI

Foarte des, în zona de a- 
grement Mureșul din Tg. 
Mureș am auzit cuvintele „al 
nostru", 
maistrul 
Barczo 
tenis de 
l-am aflat gata pregătit, ni
velat cu zgură roșie, trasat, 
cu stilpii și gardul de sîrmă 
vopsite. L-am găsit gata, ca 
nou adică, dacă am întrebu
ința din 
nea Vasile zugravu’. „A noas
tră*'
Adler și a soției sale Rozalia 
Adler, anunțîndu-ne despre 
cabina pe care, cu doar 120 
de lei, o vor avea la dispo
ziție de la 1 mai pînă la 1

„Al nostru" zicea și 
frezor Ludovic 

despre terenul de 
la IMATEX, pe care

nou expresia lui

adică a lui Mauriciu

astă dată, ad- 
Ștefan Naghi. 
not zugravii, 

e ora 4, tre- 
au terminat

mai veche de 
ministrata de 
„Așteptăm șt 
De-acu’, dacă 
buie să vină, 
programul zilnic de lucru’. 
„Lacul ăsta, al nostru’, se 
exprima și Alexandru Decei, 
maistru timplar la întreprin
derea de mobilă „23 August". 
Lacul n-avea însă apă 
miercuri după-amiază. Ca în 
orice oraș care-și schimbă 
mereu fața, căutînd să asi
gure cit mai mult confort 
cetățenilor săi, și la Tg. Mu
reș se efectuează noi lucrări 
de gospodărie comunală. Apa 
cotului de Mureș, care for
mează vestita insulă, desti

nată
și altor duminici, pentru nu 
mai puțin de 10 000 de oa
meni, era miercuri secată. 
Dar Alexandru Decei știa ce 
știa : „Vedeți echipele acelea 
de lucrători ? Sint vreo trei. 
Lucrează non-stop. Acum 
asfaltează o alee care aco
peră țevile de umplere. O să 
fie gata pină simbătă, ii știu 
eu bine, sint oameni harnici. 
Și dacă simbătă sint gata, 
de 1 Mai avem apă în lac I 
Dacă e soare facem baie, a- 
dică înotăm și o să organi
zăm și concursuri. Dacă nu, 
o să facem in orice caz ca
notaj după pofta inimii’.

în soarele după-amiezii, 
parcul de agrement al Mu
reșului strălucește. Strălu
cește de lumină și de cură
țenie. Verdele acestei primă
veri scoate și mai mult în 
evidentă culorile pastelate 
ale celor 15, sau 20, sau 25 
de vile. Vile cu vechile nu
me „Crizantema", „Ursule
țul*, „Veverița*, constructo
rii, beneficiarii lor, le-au dat 
numele întreprinderilor un
de muncesc: IMATEX, C.F.R., 
IRA, Zahăr-Mureș, Metalo- 
tehnica, „23 August*. Dintr-o 
justificată mîndrie muncito
rească.

Radu T1MOFTE

PLECAȚI ÎN EXCURSIE 
CU AUTOTURISMUL ?
Vă urăm ca în excursiile pe 

care le veți face în aceste zile 
cu autoturismul dumneavoas
tră să nu aveți nici o nană. 
Pentru a vă veni în aiutor. în 
cazul clnd veți avea totuși..., 
vă punem la dispoziție cîteva 
informații primite de la ser
viciul de propaganda al 
A.C.R. :
• Stațiile de asistentă fixe

vor funcționa astfel : 29 a- 
prille, între orele 8—20 ; 2
mai. între orele 10—20 : în 
zilele de 30 aprilie si 1 mai 
de la orele 10 la 17.
• Mașinile de asistentă teh

nică mobile se vor afla în 
zilele de 29 aprilie (orele 12— 
19) și 2 mai (orele 10—20) in 
puncte fixe. lingă stațiile 
P.E.C.O. de la Snagov, km 36 
(autostrada București — Pi
tești). gara Predeal, ieșirea 
din Ploiești spre Brasov. Ba
ia Mare. Cluj-Napoca. Iași, 
Satu Mare. Sibiu. Suceava. Ti
misoara. Tg. Mures. Pentru 
solicitarea asistentei este de- 
ajuns să trimiteți un mesaj 
sau să telefonați la stațiile 
amintite.

Vă reamintim că telefoanele 
filialelor A.C.R. sînt In toate 
județele 12345. cu excepția mu
nicipiului București (18 02 72 ; 
027) si Tg. Mures 11345.

Vă mai reamintim că. în 
portbagaj, alături de scule si 
de strictul necesar de piese, 
e bine să puneți si... o minge. 
Pentni popasuri.



Sub generosul însemn al

tad Valentina Ni- 
f, ciâuț din comuna 
w Agriș, județul Să

laj, a luat primul său 
start ta „Crosul Dacladel", 
acolo, pe tăpșanul din 
margine, drumul era no- 
roios, deoarece fulgi mari 
cădeau deasupra satului. 
Fata a stat o clipă pe 
ginduri, dacă e cazul să 
mai plece sau nu, dar 
pină la urmă a țișnit din 
micul pluton, fără să se 
mai uite înapoi. O singu
ră dată a apucat să se 
uite in dreapta : cind a 
trecut prin fața casei sale, 
unde toți ai ei priveau cu 
teamă această „evadare* 
mult prea curajoasă.

Din ziua aceea de iarnă, 
Valentina a fost mereu 
prima, astfel că se va 
număra printre finaliștii 
crosului. Mica ei aventură 
prin fața caselor din A- 
griș a crescut ca intr-un 
roman științifico-fantast’c. 
Crosul a purtat-o la Za
lău, crosul o va ' ‘ 
luni dimineață tn 
rești, cu trenul, 
de la Oradea. Fetița 
sfioasă din Agriș va urca 
intr-unui din cele 12 auto
care care vor duce concu
rența tn minunatul parc

aduce 
Bucu- 

ventnd 
cea

PATRU
MILICANE

DE
SPERANȚE

<U Agronomiei. Acolo, tn 
prima noapte petrecută 
in București, Valentina va 
visa o noui victorie. A 
doua zi, de dimineață, 
fetița care a avut curajul 
să țlșnească 
pluton de 
face tund 
prin locuri 
părinții ei 
deocamdată 
levizor, dar 
Valentina, '____________
la doi pași, pentru sim
plul fapt că a avut mai 
mult curaj decit colegele 
sale din Agriș.

La startul crosului de 
marți, la startul marilor 
finale care au ales din a- 
proape patru milioane de 
speranțe, se vor afla 500 
de tineri. Intr-un fed, a- 
cest minunat „Cros al 
Daciadei" face și istoria 
crosului. Incevut pe ară
tură, pe potecile care pă
trund In pădure, „Crosul 
Daciadei* s-a răspindit a- 
poi pe străzile orășelelor 
și ale orașelor. In cele 
din urmă, cei 500 vor a- 
lerga prin inima Capitalei 
in această zi de sărbătoa
re căreia „Crosul Dacia
dei" li dăruiește tot en
tuziasmul său plin de re
cunoștință.

din micul 
la Agriș va 
Bucureștiului, 
noi, pe care 
le-au văzut 
numai la te- 
pe care ea, 

le va vedea de

loan CHIRILĂ

„NOI FACEM

FINALELE

aci “ la 2 mai

CROSULUI TINERETULUI

Un mare număr de tineri au participat la fazele de masă ale „Crosului tineretului”, care i-au desemnat pe finali știi ce se vor in- 
trece la finala pe țară din ziua de 2 mai. In imagine, aspect de la faza județeană organizată la Iași,

Prin tradiție, ziua de 2 mai 
a fost consacrată ca Zi a tine
retului, a harnicei 
care — crescută 
partid — învață, 
pentru viață, care 
întreprinderi și pe 
cîndu-și contribuția cu un suflu 
mereu nou, tot mai viguros, la 
construcția socialistă a patriei.

Este o zi de bilanț, de ra
portare a multiplelor succese pe 
care minunatul nostru tineret 
le-a înregistrat în acest an ho- 
tărîtor pentru îndeplinirea cin
cinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice. Este, in același timp, 
o zî de sărbătoare, marcată 
printr-o suită de acțiuni cul
tural-sportive, desfășurate sub 
genericul Festivalului național 
„Cîntarea României" și al ma
rii competiții naționale „Dacia- 
da“.

Pe plan sportiv, finalele „Cro
sului tineretului", organizat de 
C.C. al U.T.C., C.N.O.P., 
colaborare cu C.N.E.F.S 
in cadrul cărora se integrea
ză și ediția a Il-a a „Crosului 
pionierilor"), precum și cele ale 
Complexului aplicativ „Pentru 
apărarea patriei" reprezintă, pe 
plan central, principalul mo
ment de referință al acestei zi
le festive. în capitala țării, 
unde a fost programat ultimul 
act al acestor larg accesibile 
probe atletice care au adus la 
startul primei etape, de masă, 
aproape 3 milioane de tineri și 
peste nn milion de purtători ai 
cravatelor roșii ea tricolor, pre
gătirile organizatorilor stat prac
tic încheiate. Au fost fixate tra
seele celor 5 probe finale (cu 
startul și sosirea in incinta Sta
dionului Republicii), la care vor 
lua parte peste 500 de copii și 
tineri, campionii județelor și ai 
municipiului București. Finaliș- 
tilor le-a fost asigurat un ca
dru cu totul adecvat acestui im
portant eveniment sportiv. Ei 
vor fi așteptați în Capitală, tacă 
de duminică, zi în care vor fi

generații 
cu grijă de 
formtadu-se 
muncește in 
ogoare, adu-

în 
(Și

Printre sticlarii
Am văzut oameni lingă soare. 

Lingă ..soarele- incandescent al 
cuptoarelor, unde nisipul se tran
sformă în sticlă. I-am văzut pe 
sticlarii suflători la țeavă smul- 
gînd bulgări de foc și transfor- 
mîndu-1, cu precizie, finețe șl în- 
deminare. in grațioase forme 
transparente. Cei mai mulți nici 
nu auziseră de această meserie 
ptaă ta urmă cu cinci ani. cind 
s-a Înființat la Dorohoi întreprin
derea de sticlărie și porțelan. Au 
venit atunci de prin satele dim
prejur și au deprins-o lingă cup
toarele mari în care clocotește 
neîntrerupt o adevărată magmă 
vulcanică „Nu este ușor să a- 
jungi sticlar, sunător la țeavă — 
ne spune Mihai Ferman, preșe
dintele asociației. Pentru a urca 
de-atitea ori pe zi cele citeva 
trepte care duc spre gura cupto
rului este necesar, înainte de toa
te. un organism robust, rezistent. 
Aceasta insă nu-i de ajuns. Tre
buie să fii dlrz. pentru a rezista, 
pentru a învinge in lupta cu cele 
1400 de grade ale sticlei topite, 
căreia trebuie să-i dai forma do
rită prin priceperea mîinilor $1 
forța plămlnilor". Iată de ce nu 
ne-a mai mirat faptul că... spor
tul e un subiect familiar sticlari
lor din Dorohoi. Aurel Pinzaru 
este unul dintre ei, pasiunea sa 
fiind popicele „Este un fel de 
continuare a muncii de fiecare zi 
— ne spune — desigur pe alt 
plan, o activitate de pe urma că
reia sin tem totdeauna ta clștig. 
Pe aici este o vorbă : ce dăm de 
la noi, tot la noi se întoarce. 
Dăm produse bune, tot noi bene-

preluați din Gara de Nord și 
cazați In elegante cămine ale 
Institutului agronomic „Nicolae 
Bălcescu". Luni, 1 Mai, Ana
liștii vor efectua, în cursul di
mineții, o recunoaștere a trase
elor, după care, îmbarcați in 
12 autocare, vor face un tur al 
Bucureștiului, cu popasuri în 
noile cartiere (Balta Albă-Ti- 
tan, Berceni, Drumul Taberei 
etc.), la principalele edificii so- 
cial-culturale, la marile baze 
sportive (Sala polivalentă, sta
dionul „23 August", stadionul și 
Complexul Tineretului, Dinamo, 
Giulești, Steaua ș.a.). în după- 
amiaza aceleiași zile este pro
iectată o vizită la Expoziția o- 
magială de la Muzeul de Isto-

In intîmpinarea finalelor at
letice, duminica trecută au fost 
desemnați campionii și campi
oanele județelor, ale municipiu
lui București. Una dintre cele 
mai reușite acțiuni a avut loc 
in județul Brașov, îndeosebi la 
nivelul pionierilor (care sînt 
cîștigătorii primei ediții a com
petiției), cinstea de a reprezen
ta județul la finalele de la 
București revenind elevelor An
tonica Dumitru (Școala genera
lă 21), Daniela Năduf (Școala 
generală 6) și elevilor Horațiu 
Serariu (Școala generală 13) și 
Andreas Woltress (Liceul „Hon- 
terus“, unități de învățămînt din 
municipiul Brașov). Ambițioși, 
purtătorii cravatelor roșii cu

• La start, cei mai buni 500 de finaliști dintre cei peste pa
tru milioane de partkipanți ia prima etapă • In „deschi
dere", ediția a ll-a a „Crosului pionierilor" • In program, 
o competiție inedită - Complexul aplicativ „Pentru apă

rarea patriei" • Dorințele ți aspirațiile participanțUor...

rie a R.S.R., iar seara Analiștii 
vor viziona un spectacol ar
tistic.

Marti. 2 mai, cele 5 finale ale 
„Crosului tineretului" și „Cro
sului pionierilor" se vor încadra 
în șirul manifestărilor cultural- 
sportive de pe Stadionul Repu
blicii, în care sînt incluse, prin
tre altele, concursuri de gim
nastică susținute de echipe din 
sectoarele Capitalei, demonstra
ții avind drept protagoniste pe 
laureatele Festivalului republi
can școlar de gimnastică ritmi
că modernă de la Arad, ele
vele de la liceele „Vasile A- 
lecsandri" din Iași și economic 
nr. S din București, ștafete at
letice, întreceri de ciclism. In 
cadrul aceluiași program vor fi 
prezente formații laureate ale 
Festivalului național „Cîntarea 
României" (printre ele, cea a 
Școlii generale nr. 88 din Ca
pitală), echipa de dansuri a 
Casei centrale a pionierilor și 
șoimilor patriei „RomânașuT*.

tricolor din acest județ vor să 
reediteze succesul obținut anul 
trecut...

„.„Nu Ie va fi prea ușor !...“ 
ne asigură pionierii campioni ai 
județului Dolj, cărora le-am pus 
în față o asemenea perspectivă. 
Florin Pantelimon (Școala ge
nerală 13 Craiova) și Maria Cre
tan (Școala generală din comu
na Murgași) ne-au dat să în
țelegem că și ej aspiră la pri
mul loc. Finala pe județ orga
nizată in parcul Poporului din 
municipiul Craiova a scos in 
evidență forma bună a celor 
doi pui de olteni, astfel că an
ticipările lor par să aibă o a- 
coperire

Foto : N. ALECSANDRU-Iași
„Animați de dorința de afir

mare stat și copiii noștri, din 
Maramureș", ține să sublinieze 
prof. Liviu Cimpean, din acti
vul Consiliului județean al or
ganizației pionierilor, care ne-a 
prezentat pe cej patru atleți 
campioni ai județului: trei sînt 
elevi la Școala generală 4 din 
Baia Mare — Petra Lazăr, O- 
limpia Deac și Marcel Medișan, 
iar Sorin Roșea la Liceul peda
gogic din Sighetul MarmațieL

Evident, ambiția de a se si
tua pe locuri de frunte o ma
nifestă șl uteciștil Analiști, de 
pildă, Valentina Niculăuț (Școa
la generală Agriș) și Ana Lun- 
gu (muncitoare la întreprinde
rea „Filatura" din Zalău), re
prezentanți ai județului Sălaj, 
Sonia Balint și Constantin Vă- 
cariu, elevi la Liceul de indus
trie ușoară „Victoria" din Iași, 
Etuska Bubella (Școala genera
lă Fîntînele) și Florica Maghiș 
(muncitoare la întreprinderea 
„Tricoul roșu" din Arad), Ma
ria Marin (Liceul agroind. Bră- 
nești) și Iulian Popescu (Liceul 
electrotehnic Buftea), care re
prezintă județul Ilfov.

T. BRADEȚEANU

Probele finalelor atletice au 
fost stabilite după cum urmea
ză :

in fapte.

• „CROSUL PIONIERILOR", 
cat. II—12 ani, fete — 500 m, 
băieți — 600 m; cat. 13—14 ani, 
fete — 600 m, băieți — 800 m.

• „CROSUL TINERETULUI", 
cat. 15—16 ani, fete — 800 m, 
băieți — 1500 m; cat. 17—19 
ani, fete — 1 000 m, băieți — 
2 000 m; cat peste 19 ani, fete 
— 1 000 m, băieți — 3 000 m.

Primul start, la ora 10,30.

BOGAT BUCHET
MANIFESTĂRI SPORTIVE IN CAPITALĂ

CUPELE, NOI LE CISTIGAM»
Pătrunjel, Ion Moga și alțl colegi 
de-ai lor de muncă. La etaj, me
sele de ping-pong. Aici, Cornet 
Serediue (locul secund la etapa 
județean* a „Dacladel") si Carol 
Bolea conduc în disputele cu 
sprințara minge de celuloid.

Insistăm : ce mal înseamnă
sportul I Să-1 lăsăm pe gravorul 
Liviu Pinzaru să explice : „Ve
deți, la noi ta secție se lucrează 
la bandă. Unul face o operație, 
altul continuă șl tot așa, ptaă 
iese produsul finit. Spre exemplu, 
un anumit pahar se așează pe 
bandă la un interval de 25 de cm 
de celălalt. Aceasta insă la în
ceputul programului de lucru. 
După citeva ore se poate vedea 
că distanța se mărește. De ce 7 
Pentru eă mina și ochiul gravo
rului încep să obosească, randa
mentul incepe să scadă. Deci, de 
pe bandă ies produse mai puține. 
Și atunci intervine exercițiul fi
zic 1 O pauză de relaxare, cinci 
minute de gimnastică, și totul 
revine la normal".
Ni s-a spus : „Ce dăm de la 
noi, tot la noi se întoarce". Pri
vind panoul fruntașilor în pro
ducție, îl recunoaștem pe Vaslle 
Bălăuță, pe Nicola Tătara, pe 
Haralambie Botezatu, pe Constan
tin Moruz, oameni pe care l-am 
văzut cu puțină vreme în urmă 
muncind cu rîvnă. oameni care 
fac ca produsele lor să fie apre
ciate In peste 22 de țări. La ple
carea din întreprindere ne-am a- 
mlntit că sticlarul Aurel pinzaru 
ne mai spunea : „Noi facem cu
pele, noi le cîștigăm" 1 O afirma- 
ție-simbol care, credem, nu mai 
are nevoie de alte explicații.

Emanuel FÂNTÂNEANU

din Dorohoi
Ia
cei

licitai de realizările noastre ; 
cern sport, tot noi statem 
care cîștigăm in sănătate".

Am întrebat : ce înseamnă
sport I Fotbal, ne-au răspuns cei 
mai mulți dintre colegii lui Pin
zaru. Șl, avind nevoie de echipa
ment, au pus „mină de la mină" 
șl fiecare are acum tot ce-1 tre
buie pentru a se prezenta la pa
sionantele întreceri între cele 4 
schimburi. Ultima dispută a reve
nit schimbului condus de mais
trul Vasilică Dumitra, dar, cu to
ții șl-au zis, la sCrșit, parafrazînd 
un vechi dicton : o competiție 
s-a terminat, începe alta t, ce
lelalte schimburi sporind astfel 
să-și la revanșa. Șl fotbal mai 
înseamnă șl divizionara C „Cris
talul", pentru care „suferă" cu 
toții duminică de duminică.

Am mai întrebat: sport înseam
nă numai lotbal ? Sortatoarea 
C.T.C. Marla Lupușoru n-a în- 
tîrziat cu răspunsul : „Să nu ui
tăm crosurile, in care Dumitru 
Manoleasă a fost învingător pen
tru că nici nu se putea altfel : e 
component al lotului județean. Să 
nu lăsăm deoparte nici arunca
rea greutății, cu Titi Calnicru 
printre cei mal tari, nici compe
tițiile de șah, handbal sau tir. 
Dar dacă mai vreți să atlați ce 
mai înseamnă sportul pentru noi, 
mergeți ptaă ta 
sportivă". Acolo 
de handbal, tenis 
dire cu ferestre 
soarele pătrunde 
La parter, bilele ______
cizie popicele. Le lansează frații 
Ion și Vasile Aburlăciței, Nicolae

Bazele 
cunoaște _ __________ __ _ ___
marea animație a Întrecerilor și 
demonstrațiilor sportive organiza
te sab genericul „Dacladei", ta 
cinstea celor două sărbători — 
Ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc și Ziua tinere
tului —, oferind oamenilor mun
cii iubitori de mișcare In aer li
ber spectacole atractive, pline de 
tinerețe și voie bună.

sportive bucureștene vor 
In zilele de 1 si 2 mai

TINEREȚE Șl SPORT 
PE STADIONUL REPUBLICII

Din suita manifestărilor progra
mate în ziua de 2 mai retine a- 
tenția, în primul rînd spectaco
lul sportiv și cultural-artistic de 
pe Stadionul „Republicii*, prile

juit de finalele pe țară ale Cro
sului tineretului. Complexului 
aplicativ Pentru apărarea patriei, 
și Crosul pionierilor care vor a- 
vea loc aici. In continuarea celor 
trei mari competiții se va des
fășura un atractiv concurs 
ciclism, urmat de derr)^~~‘- 
gimnastică ritmică, ștafetă atle
tică, jocuri distractive și d i- 
strații de înaltă măiestrie pre
zentate de formațiile soortive de 
la Torent, Clubui sportiv Școla
rul, Clubul sportiv școlar 2. 
I.E.F.S., Cutezătorii, Școala gen. 
23, Școala gen. 28. Festivitatea de 
premiere a cîștigătorilor crosului 
și Complexului aplicativ Pentru 
apărarea patriei va fi completată 
de un program de dansuri popu
lare și un program al Cenaclului 
Flacăra.

în ziua de 2 mai. vizitatorilor le 
va ti prezentată, pe oglinda Ia
cului, o impresionantă paradă a 
ambarcațiunilor — caiac-canoe, 
schit, yachting — cu participarea 
sportivilor de la Bapid, Steaua, 
Dinamo, Olimpia, C.N.U.. Școla
rul, C.S.ș. 1 și 2, Voința, Meta
lul. Tot acolo se vor desfășura 
Întrecerile de caiac și yachting 
datate cu „Cupa primăverii". Dar 
ambarcațiunile nu vor fi singure
le atracții ale Herăstrăului. Pe 
estrada Miorița vor fi organizate 
demonstrații de Judo și scrimă (1 
mai), simultane de șah. la biblio
tecă, tenis de cimp, demonstrații 
de navomodele. la Expotlora, pre
cum șl „Cupa 1 Mai“ la box 
(Teatrul de vară. în ziua de 1 
mai)

„FUI ALMEI MATER" 
LA BAZA TEI

frumoasa bază sportivă din 
vor avea loc întreceri 
manifestări eultural- 
ale studenților din 
Centrul Universitar

oraș, la baza 
lingă terenurile 
și volei, o cla
mări prin care 
cu generozitate, 
lovesc cu pre-

HERASTRAUL CU PORȚILE 
LARG DESCHISE

Mult Îndrăgitul parc Herăstrău, 
loc de odihnă, de recreare și a- 
grement îi va aștepta pe bucu- 
reșteni — și nu numai pe ei - 
cu numeroase șl plăcute surprize, 
dintre care... dezvăluim citeva i

Pe 
Parcul Tei 
sportive și 
distractive 
Capitală. .___
București și U.A.S.C.B. au alcă
tuit un bogat program pentru 
zilele de 1 și 2 mai, program care 
va cuprinde întreceri la fotbal, 
volei, baschet, tenis de cimp, te
nis de masă, șah, atletism și ca
notaj popular.

Numeroase și atractive întreceri 
și demonstrații sportive vor fl 
organizate și pe alte baze bucu
reștene, dintre care amintim Pan- 
telimon II (fotbal volei, tenis de 
masă, canotaj popular) Metalul 
și Ianculul, Olimpia, Voinicelul si 
Titanii, Străulești. Giulești și Cl- 
reșaril, Tenis club Ghencea si 
Calea Plevnei, Sălaj-Viclna 
merarii șl altele.



Cei patru campioni europeni la sosirea pe aeroportul Otopeni. Foto : N. DRAGOȘ

Sosită ceva mai tirziu pe meleagurile noastre, 
primăvara a găsit activitatea sportivă intr-o 
impresionantă efervescență. Nu numai cam

pionatele naționale — demarate cu toată forța — au 
deținut „capul de afiș" al programelor sportive me
reu mai bogate, ci și competițiile internaționale — 
oficiale și amicale - care, in acest an, au o semni
ficație deosebită. Aflîndu-se la jumătatea ciclului 
olimpic Montreal - Moscova, acest sezon este cel al 
testărilor decisive, al validării potențialului și valorii 
„noului val".

După un remarcabil bilanț in 1977, iubitorii spor
itului au așteptat cu încredere evoluțiile „tricolorilor" 
în noul sezon. Primele întreceri, la startul cărora s-au 
aflat și sportivii români, au însemnat o viguroasă 
confirmare a talentului, pregătirii și abnegației lor.

La camp,c-ate-e 
de exemple, eckip* M 
rotunjindu-și reco c s 
un „bronz* la -vki-d 
de multă vre-e uȘjț- 
evoluția lor la „eer53 
fericită simetr'e, au 
argint și bronz.

Multe și deosebit d 
riile care au însoțit pi 
tre de tenis de masă 
la Duisburg. Maria Al 
cerit o medalie de au 
daniilor in pregătire și 
proș. In fine, apogeul 
competiții de amploan

CEA MAI FRUMOASĂ PAGINĂ DIN ISÎORIA SUCCESELOR LUPTĂTORILOR NOȘTRI
La campionatele europene de lupte greco-romane de la Oslo, reprezentanții 

României s-au prezentat cu o frumoasă carte de vizită : locul I în clasamentul pe 
medalii (7 la număr : 3 de aur, 2 de argint și 2 de bronz) ocupat la ediția de la 
Bursa (în 1977) a competiției continentale, unde echipa Uniunii Sovietice s-a situat 
pe locul fruntaș în clasamentul pe puncte.

La campionatele mondiale de anul trecut, rezultatele au fost bune, dar au existat 
și unele neîmpliniri (C. Alexandru și Șt. Rusu — principali candidați la medaliile de 
aur — s-au prezentat mult sub nivelul posibilităților lor datorită oboselii acumulate 
într-un sezon competițional foarte încărcat), care lăsau loc unor semne de întrebare 
asupra posibilităților reprezentanților noștri de a se menține în lupta pentru cea 
mai valoroasă echipă din Europa. Cam aceasta era atmosfera dinaintea gongului 
inaugural al ediției ’78 a campionatelor europene.

PRIMA ZI: TRAGERI LA SORȚI CU
în dimineața zilei de 21 aprilie, toți 

participanții s-au prezentat la cintarul 
oficial, operațiune urmată de tragerile la 
sorți. După această formalitate, cu un 
rol deosebit în întrecerile sportive, i-am 
întîlnit pe antrenorii și pe conducătorul 
delegației noastre, secretarul F.R. Lupte, 
Victor Dona, extrem de supărați. Trage
rile la sorți fuseseră deosebit de nefavo
rabile sportivilor români. Trei dintre ei 
(C. Alexandru, I. Păun și P. Dicu) urmau 
să-i întîlnească încă din primul tur pe 
reprezentanții U.R.S.S. cunoscuți pentru 
valoarea lor în această disciplină sporti
vă. Gh. Ciobotaru îl avea ca adversar pe 
polonezul S. Krzesinski. luptător pe care 
nu-1 depășise niciodată pină acum. Cei
lalți sportivi români erau obligați să-și 
măsoare forțele, încă din primele 2—3 tu
ruri, cu cei mai puternici adversari la 
categoriile lor.

în legătură cu aceasta, antrenorul prin
cipal al echipei României, Ion Corneanu. 
ne-a declarat : „De 22 de ani, de cind mă 
ocup de pregătirea lotului național, n-am

18 MECIURI - 18 VICTORII! ------
După 8 minute de luptă încordată, ro

mânul a fost declarat învingător prin 
descalificare, realizînd o primă surpriză 
a competiției. Aproape în același timp, 
pe altă saltea. Nicu Gingă il depășea ca
tegoric Ia puncte (18—0) pe norvegianul 
R. Sigde. Rezultat normal, așteptat. Ci- 
teva minute mai tîrziu, pe salteaua nr. 4, 
Gh. Ciobotaru obținea un succes la care 
aproape nimeni nu se aștepta, în fața po
lonezului Krzesinski. O oră mai tîrziu 
pe aceeași saltea, Ion Păun îl conducea 
la puncte cu 6—0 pe B. Kramarenko 
(U.R.S.S.), pe care în final l-a învins, cu 
destulă dificultate (7—5). Concomitent, la 
salteaua nr. 1 C. Alexandru făcea primul 
păs spre cel de-al 4-lea titlu de campion 
al Europei, învingindu-1 prin descalifi
care (după ce-1 condusese cu 6—2) pe 
unul din principalii săi adversari, sovie
ticul A. Bozin (clasat în final pe locul 2).

Și succesele sportivilor români au con
tinuat pînă seara tirziu. Ion Draica și-a 
învins unul din puternicii săi adversari, 
ungurul M. Hcgedus, iar Roman Codrea- 
nu a făcut dovada bunei sale pregătiri 
din ultimele luni, fixindu-1 cu umerii pe 
saltea pe polonezul Z. Andreski, după ce

TOTUL NEFAVORABILE--------------------

avut niciodată o asemenea neșansă la o 
competiție de amploare". Toate încercă
rile noastre de a schimba starea de spirit 
care stăpinea delegația României la C.E. 
de Ia Oslo au fost zadarnice. Conducă
torul tehnic al echipei U.R.S.S.. Nikolai 
Parhomenko, l-a țntilnit, in holul sălii 
Ekeberg, pe Ion Corneanu supărat, fu- 
mind o țigaretă (deși acesta este nefu
mător) și l-a întrebat : ,J)e ce ești ne
căjit Ioane ? N-ați avut sorți buni ? Ce, 
crezi că pentru noi este o plăcere să ne 
intilnim cu sportivii români in primele 
tururi ?“

Dar, a venit ora 11 și competiția a în
ceput Conform programului stabilit de 
organizatori, primul luptător român care 
a urcat pe saltelele de concurs a fost 
vicecampionul mondial al categoriei 90 
kg, Petre Dicu, sportiv care nu se do
vedise în cea mai bună formă in turneele 
internaționale la care participase înaintea 
„europenelor". El il întilnea pe sovieticul 
I. Kanighin.

mai senină. înțelesese că tragerea la sorți 
nefavorabilă nu putuse constitui un ob
stacol dacă nu se greșise nimic in pregă
tire. Băieții se simțeau foarte bine și

APROAPE DE MEDALII... —

în ziua a doua au urmat meciuri 
grele. La sfirșitul ei, au rămas in concurs 
— în drum spre podiumul de pre
miere — numai sportivii foarte bi
ne pregătiți. în rindul celor elimi
nați s-au numărat sovieticii V. Cebok- 
sarov, G. Ermilov (învins detașat de Ște
fan Rusu), B. Kramarenko, maghiarul 
M. Hegedus, campionul mondial H. 
Wehling (R.D.G.), campionul olimpic și 
mondial V. Macha (Cehoslovacia), suede
zul E. Skold. J. Donczesz (Ungaria), po
lonezul O. Kwiecinski. turcul S. Bora și 
mulți alți sportivi ale căror nume au 
figurat deseori pe listele fruntașilor la 
diferitele mari competiții internaționale. 
Reprezentanții României socialiste au 
continuat seria victoriilor. A fost rindul 
sportivilor bulgari să recunoască superio
ritatea românilor, Nicu Gingă l-a învins 
înainte de limită pe K. Borisov, Ion 
Păun a obținut o victorie asemănătoare 
in dauna lui J. Stikov. iar Roman Co- 
dreanu a ridicat tribunele in picioare în 
partida cu fostul campion mondial și

PE PODIUMUL DE ONOARE. CEI

starea de spirit se schimbase radical. Op
timismul și încrederea în posibilitățile lor 
erau evidente in manifestările reprezen
tanților noștri.

multiplu medaliat Al. Tomov, cu care a 
executat două salturi spectaculoase, cum 
nu se pot vedea prea des, în întrecerile 
greilor. După-amiază, Codreanu l-a eli
minat din concurs și pe sovieticul A. 
Maisuradze. în același timp, Mihai Bo- 
țilă obținea o prețioasă victorie (desca
lificare) în disputa cu J. Doncsesz, făcînd 
un pas mare spre podiumul de premiere, 
iar Constantin Alexandru il elimina pe 
un alt adversar puternic, turcul Săli 
Bora, cel care-1 depășise pe reprezen
tantul nostru la C.M. de la Goteborg.

în seara celei de-a doua zile de con
curs, două medali de aur erau aproape 
în posesia sportivilor români. C. Alexan
dru și R. Codreanu mai aveau cite un 
singur meci de susținut, dar cu adversari 
mai puțin puternici: D. Hinz (R.D.G.) și, 
respectiv, I. Nagy (Ungaria). Dealtfel, în 
ziua finalelor, C. Alexandru avea să ob
țină o victorie categorică (34—6 !), iar R. 
Codreanu. după ce și-a fixat de 3 ori ad
versarul la parter, a primit decizia de în
vingător prin descalificare.

realizase citeva procedee tehnice specta
culoase cu care impresionase întreaga 
asistență.

Prima zi a campionatelor europene de 
la Oslo s-a încheiat cu un bilanț extra
ordinar pentru luptători români. Ei sus
ținuseră 18 meciuri și realizaseră tot ati- 
tea victorii ! Primele lor evoluții au con
stituit un avertisment pentru toți aspi
ranții la locurile fruntașe in clasamen
tul european. Specialiștii au constatat ni
velul ridicat de pregătire cu care s-au 
prezentat sportivii noștri la startul com
petiției continentale.

Seara, cind delegațiile participante aș
teptau autobuzele care urmau să-i trans
porte pe sportivi spre hotelul „Viking", 
am fost martorul unei noi discuții intre 
reputatul nostru tehnician Ion Corneanu 
și conducătorul tehnic al echipei sovie
tice. N. Parhomenko își exprima astfel 
părerea : „Băieții voștri sint excelent 
pregătiți. România este principala candi
dată la primul loc pe națiuni. Ceea ce 
am văzut astăzi este suficient pentru 
a-mi da seama că echipa voastră este 
foarte puternică".

Figura antrenorului Corneanu era mult

în seara zilei de simbătă, la plecarea 
spre hotel, 9 luptători români mergeau 
cu fruntea sus (fusese eliminat numai fi- 
nărul Ivan Savin), ei urmînd să concu
reze in finale. Antrenorul echipei Bulga
riei. Petar Kirov, l-a întrebat pe vechiul 
său prieten Simion Popescu : „Cîți luptă
tori mai aveți în concurs?". La răspunsul 
acestuia, fostul mare luptător bulgar a 
exclamat surprins : „Extraordinar ! Noi 
avem numai 5. Nici printr-o minune nu 
se mai poate să pierdeți locul I. Perfor
manța voastră este inegalabilă".

Și antrenorul bulgar avea dreptate. 
Nouă reprezentanți ai României erau an
gajați direct în lupta pentru medalii : C. 
Alexandru, N. Gingă, M. Boțilă, I. Păun, 
Șt. Rusu. Gh. Ciobotaru, L Draica, P. 
Dicu și R. Codreanu. Dintre aceștia, șap
te (Alexandru, Gingă, Boțilă, Păun, Rusu, 
Draica și Codreanu) aveau șanse aprecia
bile să devină campioni europeni ! Deși 
cițiva dintre ei mai aveau de susținut 
cite 2—3 meciuri dintre cele mai dificile.

Așa cum aminteam. Constantin Ale
xandru și Roman Codreanu și-au învins 
detașai ultimii parteneri de întrecere, de
venind campioni ai continentului (C. A- 
lexandru pentru a patra oară !). Ștefan 
Rusu, după o înfrîngere surprinzătoare 
în fața bulgarului N. Dimov, i-a învins 
clar pe maghiarul K. Gaal și polonezul 
A. Supron, asigurindu-și locul I pe po
diumul de premiere. Ion Draica a bene
ficiat de un tur liber, iar spre seară i-a

intrecut (in mai puțin de o oră !) pe 
bulgarul S Hristov și polonezul J. Dol- 
gowicz, păstrîndu-și și el titlul cucerit la 
Bursa. Ion Draica, la vîrsta de 20 de ani, 
se situa pentru a doua oară pe prima 
treaptă a ierarhiei continentale. Era, in 
același timp, cea de-a 4-a medalie de aur 
cucerită de sportivii români la C.E. de 
la Oslo. Ar mai trebui adăugat faptul că 
Mihai Boțilă, care a terminat neînvins 
turneul european, a fost obligat să se 
mulțumească numai cu medalia de argint 
datorită rezultatelor din întrecerile 1 ad
versarilor săi, iar Ion Păun a pierdut 
titlul numai în ultimele 30 de secunde 
ale meciului cu polonezul K. Lipien. A- 
mintind și faptul că Nicu Gingă (acciden
tat grav la o arcadă în penultimul meci) 
a primit medalia de bronz fără să mai 
lupte în partida finlă, avem o imagine 
mai clară asupra performanțelor reali
zate de reprezentanții României la C.E. 
de la Oslo.

Patru medalii de aur, două de argint și 
două de bronz, primul loc in clasamen
tele pe medalii și puncte constituie cel 
mai mare succes obținut pînă acum de 
luptătorii români, răsplată a unei munci 
temeinice, neobosite, motiv pentru care 
ii felicităm și cu acest prilej atit pe 
sportivii și antrenorii lotului, cit și pe an
trenorii secțiilor în care au deprins tai
nele luptelor medaliații de azi.

Mihai TRANCA

C. ALEXANDRU (48 kg)

I.

locul 6 
Este de 
nrezent 
Necăsă-
Oslo a

antrenor. C.
(C. S. Sc. nr. 2 
Principalele per- 
campion mondial 

de patru ori cam- 
locul II la

I. PĂUN (62 kg)N. GINGĂ (52 kg)

Primul antrenor,

la 
de 
si 
la

al A. S. IPROFIL

de 10
antrenor. V. Ghe- 
S. Sc. Rădăuți), 
performante : lo- 

C.E.. locul II 
II la J.O. Este

M. BOȚILĂ (57 kg)
Născut la 13 decembrie 1953. 

Membru al clubului Steaua 
(antrenori Gh. Suteu si Gh. 
Berccanu). Practică luptele de 
10 ani. Primul 
Ofițerescu 
Constanta), 
formanțe : 
de juniori, 
pion european. _ __
C.M. Este ofițer M.A.N. Căsă
torit si are un băiat. La Oslo 
a cucerit titlul de campion al 
Europei.

Gh. CIOBOTARU (74 kg)
Născut la 14 decembrie 1953. 

Membru al clubului Dinamo 
București (antrenori I. Cernea 
si D. Cuc). Practică luptele 
de 9 ani. Primul antrenor. I. 
Donose (Dunărea Galații. 
Principalele performante : lo
cul 5 Ia C.M. (1975). 
la. Jocurile Olimpice, 
profesie strungar. In 
este subofițer M.
torit. La C.E. de la 
ocupat locul IV.

4-

Șt. RUSU (68 kg)
Născut la 10 martie 1953. 

Membru al clubului Dinamo 
București (antrenori I. Cernea 
si D. Cuc). Practică luptele 
de 12 ani. ~ 
M. Belusica (Rapid București). 
Principalele performante: cam
pion mondial de juniori, du
blu campion mondial de se
niori. locul II la J.O. Este 
ofițer M.I. (profesia de bază, 
instalator). Căsătorit si are un 
băiat. La C.E. de la Oslo a 
ocupat locul III.

I. DRAICA (82 kg)
Născut la 5 ianuarie 1958. 

Membru ai clubului Farul 
Constanta (antrenor. C. Ofi- 
ț ere seu). Practică luptele de 
10 ani. Primul antrenor. C. 
Ofițerescu (C. S. Sc. nr. 2 
Constanta). Principalele per
formante : campion european 
(1977). locul 2 la C.M. (1977). 
Este elev în ultimul an al li
ceului industrial din Constan
ta. Necăsătorit. La C.E. de la 
Oslo si-a păstrat titlul de cam
pion continental.

Născut la 14 ianuarie 1952. 
Membru al clubului L. C. Da
cia Pitești (antrenori. E. Bă- 
lănescu si C. Petrescu). Prac
tică luptele de 12 ani. Primul 
antrenor. C. Petrescu (C. S. 
Pitești). Principalele perfor
manțe : campion european de 
juniori, locul III la C.E. 1977. 
Este student al Facultății de 
educație fizică din Pitești. Ne
căsătorit. La C.E. de la Oslo 
a ocupat locul II.

P. DICU (90 kg)
Născut la 27 mai 1954. Mem

bru al clubului Dinamo Bucu
rești (antrenori I. Cernea si 
D. Cuc). Practică luptele de 
7 ani. Primul antrenor. T. 
Gaiță (C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin) . Principalele perfor
manțe : locul 5 la C.E.. locul 
2 la C.M. (1977). Este de pro- 
fesie frezor (în prezent, sub
ofițer M.I.). Necăsătorit. La 
C.E. de la Oslo s-a clasat pe 
locul 3.

Sportivii noștri, participanți la C.E. au fost pregătiți în cadrul lotului de colectivul de tehnicieni 
emerit Ion Corneanu.

Născut la 17 februarie 1951. 
Membru al clubului Dinamo 
București (antrenori I. Cer
nea si D. Cuc). Practică lup
tele de 10 ani. Primul antre
nor. C. Stan (C.S.O. Cîmpu- 
lung Muscel). Principalele per
formante : campion european 
(1977). locul HI la C. M. Este 
ofițer M.I. (profesia de bază 
sculer matrițer). Necăsătorit. 
La C.E. de la Oslo a ocupat 
locul II.

I. SAVIN (100 kg)
Născut la 15 iunie 1957. 

Membru al clubului Dinamo 
București (antrenori : I. Cer
nea si D. Cuc). Practică lup
tele de 5 ani. Primul antre
nor, V. Gherasim (C. S. Sc. 
Rădăuți). Principalele perfor
manțe : locul 5 la C.E. (1977) 
Si locul 5 la C.M. (1977). Este 
de profesie lăcătuș mecanic, 
în prezent, subofițer M.I. Ne
căsătorit. La C.E. de la Oslo 
a ocupat locul 6.

(antrenori I. Cernea, N. Pavel,

Născut la 2 februarie lj)56. 
Membru ‘ __ ___
Rădăuți (antrenor V. Ghera- 
sim). Practică luptele 
ani. Primul 
rasim (C. 
Principalele 
cui II la 
C.M.. locul 
profesie tîmplar. Căsătorit 
are un băiat. La C.E. de 
Oslo a cucerit titlul de cam
pion al continentului.

R. CODREANU 
(+100 kg)

Născut la 17 noiembrie 1952. 
Membru al C.S. Arad (an
trenor, Mihai Ghesner). Prac
tică luptele de 11 ani. Pri
mul antrenor. T. Blidaru (C.S. 
Arad). Principalele performan
te : locul 3 la C.E. (1974). lo
cul 3 la C.M. (1975). locul 3 
la Jocurile Olimpice (197G). 
Este de profesie sudor. Căsă
torit si are un băiat. La C.E. 
de la Oslo a devenit campion 
continental.

Popescu) condus de antrenorul



Lingă Nadia Comâneci și Teodora Ungureanu

’"'de la Glasgow, 
cerii titlu) mondial, 

cu un „argint" și 
>. desprinse valoric 
‘ asmat și prin 
E^- acoperit, cind, 
trei medalii : aur,

cu fost comenta- 
jjcătoarelor noos- 

::e e europene de 
colegele ei au cu- 
b<onz, rod al stră- 
iț sportive fără re- 
~ averi bogate 
formonțe

in
românești

remarcabile l-a constituit excelenta comportare a 
luptătorilor români la campionatele europene de 
greco-romane de la Oslo. Bilanțul lor — 4 medalii de 
aur, 2 de argint și 2 de bronz — reprezintă nu numai 
recordul echipei noastre, ci și escaladarea vîrfului 
ierarhiei pe națiuni.

Această enumerare ar putea continua. O facem în 
materialele din aceste pagini dedicate tocmai com
portării deosebit de onorante a „tricolorilor" în pri
măvara lui '78. Ceea ce dorim să subliniem sînt 
perspectivele pe care le deschide pentru Jocurile 
Olimpice, precum și faptul că ea trebuie să însemne 
pentru întregul nostru sport de performanță un pu
ternic stimulent, un imbold pentru sporirea eforturi
lor în pregătire

•H
5

/

ATLETELE NOASTRE, DIN NOU LA ÎNĂLȚIME
Primăvara atletelor a început, 

de fapt, atunci cind pe melea
gurile noastre stratul de zăpa
dă era încă destul de gros. Era 
vremea crosului, a pregătirilor 
pentru marile examene. Am 
avut o primă confirmare la Is
tanbul. Deși succesele la „Cro
sul Balcanic" ne obișnuiseră, 
maniera netă în care reprezen
tanții țării noastre au dominat 
întrecerea din acest an și mai 
ales ușurința cu care s-au a- 
daptat unui traseu apreciat de 
toți specialiștii drept infernal 
ne-au dat speranțe pentru acea 
primă participare la cam
pionatul mondial de cros, pro
gramat în Scoția, în patria 
cross-country-ului.

Natalia Mărășescu, Maricîca 
Puică, Georgcta Gazibara, An- 
toaneia Iacob și Fița Lovin au 
plecat la Glasgow cu încredere, 
dar și cu teama nemărturisită 
de necunoscut. Le-a așteptat 
acolo o vreme cum nu și-o do
rește nici un sportiv și un tra
seu față de care cel de la Is
tanbul putea fi considerat o 
alee bine îngrijită... Poate că 
tocmai aceste dificultăți nebă
nuite le-au ambiționat. Cert 
este că, la prima lor participa
re, fetele noastre au cîștigat 
titlul suprem de o manieră cla
ră în fața unor echipe în com
ponența cărora se aflau toate 
stelele semifondului și fondului 
feminin mondial. Natalia și Ma- 
ricica, lidere ale echipei, au ur
cat și pe podiumul întrecerii 
individuale, adăugind medaliei 
de aur și pe cele 
bronz.

între Istanbul și 
aflat însă... Milano, 
uropenele" indoor 
fetele au fost performerele at
letismului românesc. După o ca-

de argint și

Glasgow 
De fapt, 
la care

UȘI BILMII FRUCTUOS,
PFRFORMERI

P medalia de bronz 
- la Budapesta, ca si 
^^S^adasinii aceluiași 

club bucureștean, 
la Heidenheim.
• In competiția 

de tenis în sală 
„Cupa Europei44, 
pentru reprezenta
tive de tineret, ju
cătorii români Flo
rin Segărceanu. Li
viu Mancaș. Daniel 
Stănescu și Serban 
Niculescu au obți
nut medalia de ar
gint.
• Ca și anul tre

cut, în competiția 
europeană ..Cupa 
cupelor** baschetba- 
liștii de la Steaua 
au evoluat în ca
drul sferturilor de 
finală, obtinînd. a- 
casă, cîteva victo
rii cu rezonantă a- 
supra unor_ formații 
renumite:

„ celona. 
□B^gna,

:Socfertalje
_ înainte. în prelimi

narii, Levski Spar- 
_ tak Sofia. Reținem, 

de asemenea, succe
sul echipei campi- 

^^oane Dinamo Bucu- 
* festi într-un turneu 
e valoros întreprins 
e in Franța.

• La Novi Sad, 
^■b-SFilejul Campio-
mțelor balcanice de 

e
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e 
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a
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u
c.F. Bar- 
Sinudiyne 

S.B.B.K. 
si. mai
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îl 
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iudo, sportivii noș
tri au urcat de 14 
ori pe podium. Mi- 
halache Toma (cat. 
78) și Arpad Szabo 
(cat. 60 kg) cuce
rind titlurile de 
campioni. Tot in 
Iugoslavia, la Sla- 
vonski Brod. au a- 
vut loc întrecerile 
Balcaniadei de box

pentru juniori. Pu- 
giliștii români Cos- 
tel Burlacu (mus
că). Vasile Gîrgavu 
(mijlocie mică) si 
Ion Joita (semigrea) 

clasat pe pri- 
loc la catego- 
respective.
într-o compa- 

foarte puterni- 
pugilistll nos-

nie 
că. __ ___________ _
țri au obținut vic
toria la sase cate
gorii de greutate în 
cadrul tradiționalei 
competiții Interna
tionale „Centura de 
aur- : Faredin Ibra- 
im (cocos). Nicolae 
Neagu (pană). Fiorin 
Livadaru (semiușoa- 
ră). Simion Cuțov 
(ușoară). Ion Vla
dimir (semimljlo- 
cie) si Sandu Tiri- 
lă (mijlocie)

• Sahista Viorica 
Ilie a ocupat locul 
al treilea în 
petitia de 
dotată cu 
Europei".
• Jucătorii 

cătoarele de 
ce din reprezentati
vele tării, 
pregătesc pentru 
lua parte 
pionatele 
de la Lucerna, au 
susținut, in depla
sare. intîlniri cu 
puternicele repre
zentative ale Unga
riei. Iugoslaviei si 
R. D. Germane. 
Sint de consemnat 
victoriile fetelor 
noastre în fata ju
cătoarelor maghia
re (campioane mon
diale) si băieților în 
meciul cu popicarii 
iugoslavi 
ai lumii).

com- 
tineret 
„Cupa

si ju- 
noni-

care se 
a 

la cam- 
mondiale

__ .________ i
(campioni '1

rieră incredibil de lungă pentru 
o alergătoare de semifond, Ilea
na Silaj a urcat pentru prima 
oară pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului de premiere, eu
ropean, după ce de cîteva ori 
fusese foarte aproape de această 
mult visată performanță. Cursa 
ei la 1500 m a fost una dintre 
cele mai palpitante și mai spec
taculoase alergări ale „europe
nelor" de la Palasport san Siro. 
Rivala ei, cea care rîvnea la 
același loc. nu era alta decit 
Natalia Mărășescu. Dealtfel, și 
întrecerea care a urmat, pe a- 
celași stadion atletic acoperit, 
Europa-America, tot cele două 
valoroase atlete ale țării noastre 
au dominat-o, ele ureînd pe 
primele trepte ale podiumului. 
România a fost, dealtfel, singu
ra țară care a dat reprezentati
vei Europei două atlete la ace
eași probă. în fine, Milano a 
mai însemnat și relansarea Ma
rianei Suman în lumea perfor
manțelor europene. Medalia de 
bronz la 800 m ii dă Marianei 
— și nu numai ej — încredere 
in posibilități, perspectiva con
tinuării cu succes a unui drum 
ce se frînsese nefiresc după 
Montreal.

Desigur, acestor fete minuna
te li se cuvin elogii. Dar, atle
tismul românesc nu poate și nu 
trebuie să se rezume doar la 
cîteva fete, la două-trei probe. 
Chiar dacă pînă la finele lut 
august, cind sînt programate 
campionatele europene de la 
Praga, mai este vreme, trebuie 
să se recunoască că în majo
ritatea probelor, cu deosebire la 
băieți, situația este precară. Ce
le cîteva luni care ne despart 
de C.E. trebuie, deci, să con
stituie o perioadă de muncă a- 
siduă, de strădanii fără răgaz 
pentru ca atletismul românesc 
să poată fi reprezentat în mod 
corespunzător la Praga.

Primăvara aceasta a fost, 
deci, dătătoare de speranțe și 
pentru atletism. Transformarea 
lor, acum, în certitudini este o 
îndatorire a sportivilor și a an
trenorilor lor.

Cînd după succesul strălucit 
al Nadici Comăneci Ia J.O. de 
la Montreal tehnicienii noștri 
declarau că gimnastica româ
nească dispune de un mare nu
măr de talente, mulți comen
tatori credeau, poate, că este 
o exagerare. Competițiile care 
au urmat au demonstrat însă 
că acesta era adevărul. O de
monstrează, dealtfel, și acest se
zon competițional, sezon pe care 
l-am putea numai „al mondia
lelor de la Strasbourg". Mari- 
lena Neacșu, de pildă, s-a cla
sat pe locul II Ia „Turneul 
campionilor", desfășurat la ju
mătatea lunii aprilie, la Londra. 
La numai citeva zile, Marilena 
își confirma talentul, posibili
tățile și — mai ales — pers
pectivele, dominînd clar „inter
naționalele" de la Bacău. Se 
impune și completarea că cele 
două performanțe, care fac din 
Marilena Neacșu o candidată la 
gloria sportivă, au fosț obținu
te în compania valoroasă a re
prezentantelor noii generații din 
mai multe țări ale lumii.

Dar dacă Marilena Neacșu 
era totuși cunoscută in lumea 
„copiilor minune" a; gimnas
ticii, Dumitrița Turner — o fe
tiță de 14 ani — reprezintă 
clou-ul acestui început de an. 
Campioană republicană școlară, 
la București, eleva din muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej și-a 
etalat din plin măiestria în ca
drul campionatelor internațio
nale ale României, cucerind un 
surprinzător, dar meritat loc II 
în clasamentul individual com
pus. Și nu numai atit. Ignorînd 
faptul că se află în fața „înal
tei societăți" a gimnasticii, ea 
a cîștigat cu dezinvoltură de 
campioană solul, primind apla-

Dumitrița Turner in timpul unui exercițiu la bimă. 
Foto : I. MIHĂICA

uzele publicului și elogiile spe
cialiștilor. în acest „nou val" 
al primăverii '78 se cuvine să 
notăm și alte nume: Angela 
Bratu, Mirela Oancea, Carmen 
Savu și Rodica Dunca, care se 
alătură „veteranelor" 
Gheorghiu și Emilia 
tr-un veritabil grup 
re vedete.

A fost primăvara 
unor talente, a unor 
re au muncit de la vîrsta grădi
niței pentru a putea păși pe 
covorul fermecat. Dar, să nu ui-

Gabi 
Eberle În
de viitoa-

confirmării 
talente ca-

Maria

Marin Stan a marcat o creștere însemnată a rezultatelor la pis
tol viteză și o constanță demnă de un mare campion

tăm, aceasta este garnitura care 
vine. înaintea ei se află Nadia 
Comăneci și Teodora Ungurea- 
nu, Anca Grigoraș și Gabriela 
Trușcă, se află, deci, sportive
le pe umerii cărora va apăsa, 
in principal, responsabilitatea 
reprezentării la campionatele 
mondiale. Nu le-am uitat, de
sigur, deși nici Nadia, nici Te
odora n-au luat încă startul în 
noul sezon. Am vrut doar sâ 
consemnăm existența unor va
luri succesive de talente, fap
tul că munca, adesea anonimă, 
a antrenorilor și tehnicienilor 
din diferite centre asigură gim
nasticii noastre „schimburi de 
ștafetă" la cel mai înalt nivel, 
posibilitatea de a se crea o 
stimulatoare concurență, capa
bilă să contribuie permanent la 
ridicarea ștachetei valorice.

Alexandru

SIRGUINJÂ
Trăgătorii noștri la pro

bele de pistol se impun cu 
autoritate. „Vitezistul" Ma
rin Stan a obținut, in con
cursuri 
numai 
o suită 
cepționale :

internaționale, în 
cîteva săptâmini, 

de rezultate ex- 
de două ori

598 p (cit recordul mondial!) 
și o dată 597 p (record bal
canic). Liviu Stan, Lauren- 
țiu Pop, Dan Iuga și Mari- 
nică Trușcă, la pistol liber, 
au realizat la rîndul lor cî
teva cifre foarte bune.

Carmen Bunaciu și Irinel Pănulescu intr-o discuție amicală de 
față fiind și antrenorul ploieștean Mihai Mitrofan

CARMEN BUNACIU Șl IRINEL PĂNULESCU
A

SAU „MOMENTUL ÎNOTULUI ROMÂNESC"
veri sint programate „mondia
lele". Nu ne vom mai duce, ca 
în alți ani, cu echipa de polo 
și cu un înotător ca— decor. Va 
ti ediția verificării ..pe viu" a 
talentelor generației crescute in 
această zodie a antrenamentelor 
pe zeci de kilometri. In ritmuri 
care depășesc recordurile de 
altădată. Carmen Bunaciu și-a 
sporit pretențiile, iar Irinel Pă
nulescu pornește de la înălți
mea atinsă de colega ei. Alături 
de ele. Daniela Georgescu, Ca
melia Hoțescu. Anca 
simt, de asemenea, că 
momentul consacrării 
românesc.

Miclăuș 
a sosit 
înotului

Multă vreme am privit cu 
invidie spre performanțele aus- 
traliencelor și americancelor 
sau — mai de curînd — ale 
înotătoarelor din R. D. Germa
nă, socotindu-le miraculoase. 
Dar, iată, Carmen Bunaciu și 
Irinel Pănulescu au destrămat 
aceste mituri, arătîndu-ne că 
talentul, așezat pe pămîntul 
fertil al sîrguinței, poate da și 
prin alte locuri roade de aur.

Realitate la care a contribuit, 
firește, și munca antrenorilor 
Cristina Șoptereanu și Mihai 
Mitrofan.

Medalia de bronz a lui Car
men Bunaciu la „europenele" 
din '77 a însemnat un start 
lansat pertru întregul înot ro
mânesc, începutul unei verita
bile goane pentru refacerea te
renului pierdut în ani de filo
zofări sterile. în miezul acestei

★
Pe același drum se 

chipa de polo. După 
de la Universiada de la Sofia, 
băieții au prins gustul Victoriei, 
dar au înțeles că accesul la 
succese nu le este posibil decit 
printr-o muncă continuă. Re
centa ediție a „Cupei Româ
niei", cu prestigioasele victorii 
asupra italienilor și iugoslavi
lor, cu „egalul" din întîlnirea cu 
maghiarii și locul I jn finalul 
întrecerii, confirmă că făgașul 
pe care s-au înscris poloiștii 
poate duce spre podiumul o- 
limpic, via „mondialelor".

află și e- 
succesul

S-a scurs parcă o viață de 
om de-atunci cind, la Herculane, 
tenismanul Gheorghe Cobzuc 
semnala existența unui mare ta
lent la tenis de masă: Maria 
Golopența. Aceasta era, pe vre
mea aceea, mai mică decit Du- 
mitrița Turner astăzi. Totuși, 
ea s-a impus foarte repede în
tre marile performere ale ță
rii și, nu multă vreme după 
aceea, între „paletele" continen
tului Și ale lumii.

De ani și ani. Maria Golo- 
pența-Alexandru figurează prin
tre marile campioane și se im
pune la fiecare ediție a „euro
penelor" și „mondialelor". Deși 
s-au succedat pe firmament nu
meroase generații de staruri, 
Maria a rămas printre vedete. 
Secretul: munca, pregătirea tot 
mai consistentă, in ciuda vîrstei 
care înaintează implacabil. La 
Duisburg, in martie 1978, și-a 
dus echipa spre podiumul de 
premiere, conducînd-o_ apoi, cu 
mină sigură, și pe tînăra Liana 
Mihuț spre medalia de aur, 
spre titlul european. Exemplul 
ei este fermecător. Dăruirea, ab
negația, conștiinciozitatea și se
riozitatea — toate la superlativ 
— au contribuit și contribuie la 
educarea unor noi generații de 
performeri, la consolidarea în
crederii in posibilitatea tenisu
lui nostru de masă de a se 
menține pe un plan de frunte 
în lume.

Firește, am putea aminti pal
maresul acestei super-campi- 
oane pentru a fixa, maj precis, 
locul unde ea se află în bo
gata istorie a tenisului nostru 
de masă. Mai important este 
însă, după opinia noastră, să 
privim înainte, să ne manifes
tăm încrederea față de viito
rul pe care-1 reprezintă Liana 
Mihuț și Eva Fcrcnczi, Cristi- 
ncl Romancseu și Zsolt Bohm, 
colegii și colegele lor. Cu toții 
au în Maria Alexandru un mo
del strălucitor.

Materials realizate de Hristache NAUM și Romeo VÎLARA
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11 ECHIPE (cel puțin) ÎN LUPTA
(Urmare din pag. 1)

a se număra, după „ultimul fil
tru", printre cei aleși să îmbra
ce tricoul cu tricolor miercuri 
pe „23 August", stadion care a 
găzduit și ultima confruntare 
fotbalistică România — Bulga
ria, desfășurată tot în Cupa 
balcanică.

Atunci, la 28 noiembrie 1976, 
echipa noastră deși a cîștigat cu 
3—2, nu a reușit o diferență 
mai mare care să-i aducă tro
feul.

Ce va fi miercuri ? Se vor 
revanșa tricolorii — și pe pla
nul jocului și sub aspectul re
zultatului — de o asemenea 
manieră incit să-i satisfacă, pe 
deplin, pe numeroșii iubitori ai 
fotbalului din țara noastră ? 
Deși există indisponibilități și 
lipsă de formă a unor titulari, 
jucătorii sînt hotărîți să depă
șească dificultățile și să obți
nă victoria. Iată ce declară 
Bălăci : „Startul bun luat de noi 
în Cupa balcanică, mă refer la 
ambele partide cu Turcia, ne 
instalează drept favoriți ai se
riei. Stă în puterea noastră, a 
tuturor celor care vom alcătui 
,,ll“-le reprezentativ, să trans
formăm șansa în certitudine. 
Și, firește, numai o victorie, 
miercuri, ne va înlesni misiu
nea și pentru partida retur, 
programată Ia 31 mai. Ia Sofia**.

Reintrodus în lot. Dumitru 
ne-a declarat următoarele : 
„Cele două victorii obținute de 
echipa mea în campionat — in
tr-un interval scurt și datorită 
cărora Steaua a trecut pe pri
mul loc în clasament — ne-au 
redat încrederea în posibilitățile 
fiecăruia dintre noi. Astfel stind 
lucrurile avind un moral bun 
de luptă. sper să contribui 
și eu. alături de ceilalți trico
lori, la succesul echipei națio
nale**.

Oricum, un succes trebuie 
pregătit cu maximă aten
ție. Este și motivul pentru 
care antrenorii Șt. Covaci și C. 
Cernăianu au alcătuit un pro
gram complet, riguros. menit 
să-i aducă pe tricolori, la ora 
partidei, în situație optimă de 
joc. Ieri, selecționabilii au par
ticipat la o ședință de re
cuperare. Astăzi ei vor face 
un antrenament, duminică vor 
susține un joc de pregătire, în 
compania selecționatei olimpice, 
luni vor efectua două antrena
mente, iar marți — în preziua 
partidei oficiale cu Bulgaria — 
încă unul. Cu toții, jucătorii 
și antrenorii lor, vor viziona 
meciurile susținute recent de 
echipa Bulgariei, cu Cehoslova
cia (0—0 la Brno) și Polonia 
(0—1, la Varșovia) Va urma a- 
naliza acestor partide înregis
trate pe film și — după studiul 
atent al jocului de ansamblu, 
al evoluției fiecărui jucător în 
parte — vor fi date și indica
țiile speciale și generale în ve
derea partidei de miercuri.

F ★
Ieri s-a reunit la București și 

Iotul olimpic (antrenori Cornel 
Drăgușta și ion NunweUler) in 
vederea pregătirii partidei ami
cale cu Chemie Halle, care se

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
NU UITAȚI 1 MIINE — TRAGE

REA

La tragerile LOTO-2 puteți ob
ține autoturisme „Dacia 1396“ $1
câștiguri in bani — fixe și varia
bile

Partdclpînd cu mai multe bile
te, vt măriți șansele de ciștig ! 
ASTAZI — ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor !

Tragerea va avea loc la Casa 
de cultură a sectorului 2, din 
strada Mihai Eminescu nr. 89, la 
ora 17.

ASTAZI este ultima zi și pen
tru depunerea buletinelor la con
cursul Pronosport din 30 aprilie 
a.c.

57 32 31 38 45 36 35

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 28 A-

PRILIE 1978
EXTRAGEREA I : 41 71 64

40 85 62 49 81 54
EXTRAGEREA a II-a : 15 78

FOND TOTAL DE CÎSTI-
GURI • 1.152.488 lei. din care 
383,609 lei. report la categoria 1. 

va disputa marți, la Buzău. 
Componența lotului este urmă
toarea: Speria tu și Lung — POR
TARI : Anghelini, Agiu, Tilihoi, 
B. Grlgore (Sportul studențesc), 
Lucuță, Barna — FUNDAȘI ; Za- 
hiu, Bărbulescu, Leac, Hajnal — 
MIJLOCAȘI ; Fl. Grigore (C. S. 
Tirgoviște), Fazekaș, Fanici, Ne- 
delcu □ și Chihaia — ATA- 
CANȚI. Din lot mai fac parte și 
jucătorii buzoleni Al. Nicoiae și 
Radu, care se vor prezenta la 
reprezentativa olimpică după 
partida de duminică a Gloriei în 
Divizia B.

In programul de pregătire a 
lotului olimpic figurează analiza 
ultimei acțiuni (meciul amical 
cu Sliven, încheiat la egalitate, 
1—1) și ședințe zilnice de an
trenamente și un joc de pre
gătire.

★
Lotul reprezentativ de tineret 

(21 de ani), cu o- nouă conducere 
tehnică (antrenori Cornel Simio- 
nescu șl Viorel Kraus) și intr-o 
nouă alcătuire, și-a reluat și el 
pregătirile în vederea partidei a- 
micale de la 14 mai, cu repre
zentativa similară a U.R.S.S. (se 
va disputa la Odessa). Iată pe 
cei 18 jucători convocațl, plecați 
încă de ieri la Ploiești, oraș în 
care tinerii jucători vor efectua 
un stagiu de pregătire : POR
TARI — Windt (F.C.M. Reșița) 
și Mîndrilă (S.C.B.) ; FUNDAȘI : 
Elisel și Agachi (S.C.B.), Butufei 
(Petrolul Ploiești), Gali (Corvi- 
nul), stancu (F. C. Argeș) Iri- 
mia (F.C.M. Reșița), I. Marin 
(Dinamo) ; MIJLOCAȘI : Ignat 
(F. C. Constanța), Petcu (Corvi- 
nul), Țicleanu (Universitatea 
Craiova), Vamanu (S. C. Bacău); 
ATACANȚI: Nucă (Politehnica 
Timișoara) Ad. Ionescu (Steaua), 
Cămătaru (Universitatea Craiova), 
Oancea (F.C.M. Reșița), Cora; 
(U.T.A.).

In dimineața zilei de azi (ora 
11), Lotul de tineret va intilni 
pe divizionara A Petrolul, iar 
marți la ora 18,39. pe stadionul 
ploieștean se va disputa amicalul 
cu formația Videoton (din prima 
divizie a campionatului maghiar).

LA SOFIA, 
CARE A LUAT
SOFIA, 28 (prin telefon). Pro

gramul internațional al repre
zentativei Bulgariei a continuat 
să se desfășoare în ultimele zile 
cu susținerea partidelor amicale 
in compania redutabilelor echipe 
ale Cehoslovaciei (Brno — 24 a- 
prilie) și Poloniei (Varșovia — 
27 aprilie). Rezultatul de egali
tate (0—4 cu Cehoslovacia) șl In- 
fringerea la limită (0—1 cu Polo
nia) stat mulțumitoare. Desigur 
că aceste rezultate obținute in 
deplasare l-au satisfăcut și pe 
Tvetan Ilcev, noul antrenor al 
întineritei echipe bulgare, cu 
atit mai mult cu cit el nu a 
avut la dispoziție pe unii jucă
tori selecționați în formația de 
tineret oare a disputat meciurile 
din cadrul semifinalelor campio
natului european cu formația si
milară a R.D.G.. Utilitatea ulti
melor două intilniri susținute 
după recentul turneu efectuat în 
America Latină capătă un carac
ter major prin faptul că s-au 
disputat în ajunul importantei 
confruntări de la 3 mai cu re
prezentativa României la Bucu
rești, din Cupa balcanică.

In Divizia B

ARBITRII TRAVERSEAZĂ JARA ÎN 1IWG ȘI-N LAT, 
IAR GAZDELE CIȘTIGĂ PE TOATĂ LINIA

Cum divizionarele A au in
trat din nou într-o scurtă va
cantă competitională (cauzată 
de preparativele pentru meciul 
cu Bulgaria), miine atenția iu
bitorilor fotbalului este îndrep
tată spre partidele de la eșa
lonul secund. Mai mult. în a- 
ceastă duminică vom putea ur
mări pe micul ecran un meci 
de Divizia B. un derby. intil- 
nirea de la Baia Mare între li
derul seriei a IlI-a si „U“ Cluj- 
Napoca. In fata a zeci sau 
poate sute de mii de telespec
tatori. cele două echipe au o- 
cazia să dea proba cotei valo
rice la care se află si să jus
tifice pretențiile de promovare 
în „A**.

Dar să ne întoarcem cu o du
minică în urmă si să vedem 
ce s-a întîmplat mai deosebit 
în etapa a 25-a. Desigur, marea 
surpriză a constituit-o rezulta
tul înregistrat, sîmbătă după 
amiază, la Ploiești, unde Rapid 
București a fost învinsă net 
de o formație, Prahova, care 
spusese „adio** Diviziei B. Re
zultatul a scos echipa bucu- 
reșteană. deocamdată, din lupta 
pentru promovare. Au mai fost 
apoi și severa înfrîngere a lui 
C.F.R. Cluj-Napoca la Tirnă- 
veni (1—4), scorul alb cu care

PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII
• Un final în care Proca are mai puține emoții
După etapa a 27-a. jucată joi, 

se confirmă — și in lupta pentru 
evitarea retrogradării — un feno
men de nivelare a valorilor, așa 
cum am putut constata și in ar
ticolul consacrat, săptâmina tre
cută, evaluării șanselor in lupta 
pentru titlu.

Intr-adevăr în momentul de 
față, cel puțin 11 echipe, de la 
Universitatea Craiova (locul 8) în 
jos sînt angajate într-o luptă in- 
dirjită pentru evitarea locului 16. 
Spunem „locul 16-, deoarece tre
buie să acceptăm ideea că F.C.M. 
Reșița a pierdut practic toate 
șansele, iar în cazul Politehnici: 
Iași e foarte greu de crezut că 
va reuși să obțină 10—11 puncte 
ta ultimele șapte etape, după ce 
a reușit doar 7 in primele 10 ale 
returului.

Pentru orientarea dv, să vă 
prezentăm tabelul jocurilor pe 
care fiecare echipă le mai are de 
disputat, începînd cu Universita
tea Craiova luată ca punct de re
per. deoarece Intre echipa olteană 
și deținătoarea de moment a fa
tidicului loc 16 (F.C. Corvinul) e 
o distantă de doar două puncte.

UNIVERSITATEA CRAJOVA (27 de 
puncte) : cu Corvinul (d). F.C. Olim
piu (d), A.S.A. (o), Steaua (d). Pe
trolul (o). Jiul (d), F.C. Constanța 
(o). Trei jocuri acasă.

F.C. CONSTANȚA (27 de puncte) s 
cu U.T.A. (d). F.C. A-ge? (a). Poli
tehnica lăți (d), S.C. Bacău ța).
F.G Bihor (d). Steaua (a), „U"
Craiova (d). Trei jocuri acasă.

F.C. OLIMPIA (27 de puncte) : eu 
Sportul (d), , U" Craiova (a), C.S.
Tirgoviște (d), Dinamo (a), F.G Ar
geș (d). F.C.M. Reșița (d). Corvinul 
(a). Trei jocuri acasă.

C.S. TIRGOVIȘTE (Z7 de puncte) s 
cu Petrolul (a). A.SA (d). F.G O- 
Hmpie (a). Jiul (d). Politehnica Ti
mișoara (a). Politehnica lași (o), 
Sportul (d). Patru jocuri ocosâ.

S.G BACĂU (Z7 de puncte) : eu 
F.G Argeș (d). Politehnica lași (o),

CREDIT ECHIPEI DE FOTBAL 
STARTUL ÎN AMERICA LATINĂ
Iată ta ce formule a jucat e- 

chipa Bulgariei la Brno șl Var
șovia : cu Cehoslovacia s-a fo
losit formația : Stalkov (Levski 
Spartak) — T. Mincev (Beroe), 
B. Dimitrov (Lokomotiv Sofia), 
Grancearov (Levski Spartak), G. 
Bonev (Lokomotiv Sofia) — Ti- 
șanski (Levski Spartak), Markov 
fi*.S.K.A.) din min. 46 Metodiev 
(Ț.S.K.A.) Manolov (Akademik 
Sofia) — A. Kolev (Lokomotiv So
fia), din min. 67 Stankov (Levski 
Spartak), G. Mincev (Slavia), 
Tvetkov (Slavia) ; cu Polonia a 
fost aliniat următorul „11“: Stal
kov — T. Mtacev, B. Dimitrov, 
Iliev, G. Bonev — Tlsanskl, Me
todiev, Marcov — Manolov (min. 
46 Tvetkov), G. Mincev, Stankov.

Pentru meciul de la București, 
credem că antrenorul Ilcev nu 
va avea probleme în privința a- 
părăril, păstrtad în formație ti
tularii care au evoluat bine la 
Brno și Varșovia. In privința li
niei de atac, acest compartiment 
poate fi Întărit prin Includerea 
lui Djevizov (Ț.S.K.A.) și Mla- 

studenții clujeni au Încheiat jo
cul. pe teren propriu, cu C.F.R. 
Timișoara, precum și victoria 
lui F.C. Baia Mare, la Sighet. 
Spunînd că fruntașele Gloria Bu
zău, F.C.M. Galați. Chimia Bm. 
Vîlcea. Progresul Vulcan. Me
talul Plopeni si Dinamo Slatina 
și-au valorificat avantajul te
renului si au cîștigat ..în bloc**, 
epuizăm punctele de referință 
ale etapei. Și „runda nr. 25** 
a fost dominată de formațiile 
gazdă. Iată un scurt bilanț e- 
dificator : în seria I — 9 vic
torii ale gazdelor ; seria a 
IX-a : 8 victorii ale gazdelor si 
un meci egal (Celuloza Călă
rași la Tr. Măgurele) ; seria 
a IlI-a: 7 victorii ale gazdelor. 
1 egal (cel de la Clui-Napoca) 
și victoria lui F. C. Baia Mare 
la Sighet. Deci din 54 de punc
te. gazdele au realizat 50. iar 
oaspeții doar 4 ! Cit privește 
raportul golurilor, acesta pare 
de necrezut : 68—9 ! (pe serii: 
18—1 ; 23—2 ; 27—6).

Merită să mai amintim un 
fapt, care se cam repetă si. 
totodată, produce oarecare ne
dumerire : e vorba de delega
rea unor arbitri la meciurile 
Diviziei B. Duminica trecută 
cîtiva dintre ei au trebuit să 
traverseze tara ca să conducă

Politehrsica Timișoara (d), F.C. Con
stanța (d), Jiul ța), Spor'.ul (a), Pe
trolul (d). Trei jocuri acasă.

DINAMO (26 de puncte) : cu F.C. 
Bihor (a) F.C.M. Reșița (d), F.C. 
Argeș (a). Olimpia (d). Steaua (o). 
Politehnica Timișoara (a), A.S.A. (d). 
Patru jocuri acasă.

F.C. BIHOR (26 de puncte) : cu 
Dinamo (d), U.T.A. (a), Jiul (a) Cor
vinul (d), F.C. Constanța (a), F.C. 
Argeș (a), Politehnica lași (d). Pa
tru jocuri acasă.

F.C. PETROLUL (25 de puncte) : 
cu C.S. Tirgoviște (d), Politehnica 
Timișoara (o). Sportul (d), Politeh
nica lași (a). Universitatea Craiova 
(d), U.TA. (d), S.C. Bacău (a). 
Trei jocuri acasă.

F.G CORVINUL (25 de puncte) : 
cu „U" Craiova (a). Steaua (d) 
F.C.M. Reșița (o), F.C. Bihor (o) Po
litehnica kiși (d), A.S.A ța), F.C. 
Olimpia (d). Patru jocuri acasă.

POLITEHNICA IAȘI (22 de puncte) : 
cu F.C.M. Reșița (a), S.C. Bacău 
(d), F.G Coostonța (a). Petrolul (d), 
Corvinul (o). CS. Tirgoviște (d), F.C. 
Bihor (a). Petru jocuri acasă.

F.GM. REȘIȚA (19 puncte) : cu 
Politehnica lași (d), Dinamo (a), 
Corvinul (d). Politehnica Timișoara 
(d), U.TA. (o). Olimpia (a) Steaua 
(d). Trei jocuri acasă.

După ce ați privit acest desfă
șurător. vă oferim un clasament 
„final* pornind de la ideea că 
toate echipele ciștigă acasă șl 
pierd ta deplasare. Iată acest cla
sament ipotetic, de la locul I ta 
jos.

8. C-S. Tirgoviște 35 p, 9. Dina
mo 34 p. 1». F.G Bihor 34 p, IL 
Universitatea Craiova 33 D. ÎL 
F.G Constanța S3 D ÎL F.C. O- 
limpia 33 p, 14. S.G Bacău S3 p, 
15. Corvinul 33 p. 16. Petrolul 
31 p. 17. Politehnica lași 30 P. 
IS. F.CAL Reșița 25 p.

Cu alte cuvinte, conturile ar 
putea să pară Încheiate, tacă de 
pe acum. Dar lupta de pe teren 
este departe de a fi rezolvată. E 
suficient să vă amintim că ptaă 

denov (Beroe), amlndol remar- 
cîndu-se In partidele cu R.D.G. 
tineret. De asemenea, o ultimă 
verificare a candida ților o poate 
constitui cuplajul de duminică 30 
aprilie, din campionatul Diviziei
A, care programează la Sofia 
întîlnirile Lokomotiv — Slavia și 
Levski Spartak — Akademic. 
Abia după consumarea etapei de 
duminică antrenorul Ilcev va de
finitiva lotul care va face de
plasarea la București. Mențio
năm consecvența antrenorului 
bulgar în privința menținerii lo
tului remaniat, in ciuda faptului 
că unii jucători consacrațl șl cu 
numeroase participări in echipa 
națională, care în actualul sezon 
au o comportare bună, nu figu
rează ta lotul reprezentativ. A- 
vem In vedere pe H. Bonev de 
la Lokomotiv Plovdiv și pe
B. Kolev (Ț.S.K.A.). Nu a fost 
selecționat nici golgeterul cam
pionatului, atacantul Jeliaskov 
de la Slavia Sofia.

TOMA HR ISTOV
Sofia, 28 aprilie 

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MIINE
SERIA I : • F.C. Brăila — Nitramonla Făgăraș : Gh. Popa 

(Pitești) a C.S.U. Galați — F.C.M. Galați: S. Drăgulicl (Drobe- 
ta Tr. Severin) • Viitorul Vaslui — Delta Tulcea : M. Moraru 
(Ploiești) , i.C.i.m. Brașov — Victoria Tecuci : I. Puia (Bucu
rești) • Portul Constanța — C.S. Botoșani : N. Lambru (Hm. 
Vîlcea) • C.F.R. Pașcani — Gloria Buzău : N. Georgescu (Bucu
rești) • Tractorul Brașov — Steagul roșu Brașov : I. Igna (A- 
rad) • Ceahlăul P. Neamț — Relonul Săvinești : Gh. Retezau 
(București) • C.S.M. Suceava — Oltul Sf. Gheorghe : Al. Ionlță 
(București).

SERIA A II-a : • Unirea Alexandria — Prahova Ploiești : Tr. 
Cruceau u (Tecuci) , Autobuzul București — Progresul-Vulcan 
București : Max. Popescu (București) • Carpați Sinaia — Chi
mia Km. Vîlcea : T. Balanovici (Iași) • Șoimii Sibiu — Pandu
rii Tg. Jiu : R. Petrescu (Brașov) • Gaz metan Mediaș — Di
namo Slatina : o. Anderco (Satu Mare) • Electroputere Craiova 
— Chimia Tr. Măgurele : A. Băltăceanu (Timișoara) • Celuloza 
Călărași — Metalul Plopeni : L Chillbar (Pitești) • Rapid Bucu
rești — Metalul București : C. Bărbulescu (București) • Musce
lul Cîmpulung — F.C.M. Giurgiu : Em. Poka (Deva).

SERIA A IlI-a : • Victoria Cărei — Armătura Zalău : A. Szl- 
laghi (Tg. Mureș) • Dacia Orăștie — C.F.R. Timișoara : V. Teclu 
(București) , Aurul Brad — Minerul Lupeni : A. Ianu; (Bucu
rești) • Avlntul Reghin — Chimica Tîmăveni : E. Feldman 
(Baia Mare) — se dispută la Odorhel • F.C. Baia Mare — „U“ 
Cluj-Napoca : N. Hainea (Bîrlad) , C.F.R. Cluj-Napoca — C.I.L. 
Sighet : Al. Ghigea (Bacău) • Victoria Călan — Metalurgistul 
Cugir : I. Banciu (Sibiu) , U.M. Timișoara — Minerul Moldova 
Nouă : V. Gheorghe (Craiova) Q Gloria Bistrița — Mureșul De
va : D. Diminescu (P. Neamț).

partide care puteau fi arbitra
te la fel de bine si de alti ca
valeri ai fluierului, de aceeași 
categorie, dar din zone mai a- 
propiate. Iată cîteva exemple : 
Steagul roșu Brașov — Viito
rul Vaslui, arbitrat de I. Taar 
din Satu Mare ; C.S.M. Sucea
va — C.S.U. Galati, de C. Băr- 
bulesctf din București ; Chimia 
Rm. Vîlcea — Autobuzul Bucu
rești, de O. Streng din Oradea; 

decît... Nunweiller |||
și U.T.A.. care nu figurează Li 
clasamentul „amenințatelor-, ei 
fiind la numai 4 puncte de l.d-.r. 
ar putea fi într-o situație dif.c 1 
dacă ar pierde un singur joc aca
să (de pildă, cel cu Steaua). La 
polul opus, Politehnica Iași, d->i 
cu șanse foarte mici, are nevoie 
de o singură victorie in deplasare 
(la Bacău, 'la Ploiești sau la Tir
goviște), pentru a reintra în lup
tă, în eventualitatea în care una 
din echipele cu 33 de puncte .fi
nale" ar claca, fie și cu numai 
un punct, pe teren propriu, ceea 
ce ar oferi ieșenilor șansa unui 
golaveraj destul de bun în mo
mentul de față.

Am putea spune că absolut toa
te echipele enumerate trăiesc din 
plin emoțiile ultimelor șapte eta
pe. Un singur exem.plu : Dinamo, 
echipa campioană. E adevărat că 
dinamoviștii au patru jocuri aca
să și deci perspectiva teoretică a 
34 de puncte, dar dacă ne gîndim 
că trei din adversarele lor pe te
ren propriu se numesc, în ordine, 
F.C. Argeș, Steaua și Politehnica 
Timișoara, adică toate echipe an
gajate în lupta pentru titlu ne 
dăm seama că Dinamo trebuie să 
joace doar ca în primele 30 de 
minute la Ploiești pentru a în
cheia fără griji campionatul.

în concluzie, lupta pentru evi
tarea retrogradării este deosebit 
de aspră și anticipează destule 
surprize. în momentul de față, 
situația se prezintă astfel :

1. F.CJW. Reșița nu mai poate 
prinde, practic, plutonul.

2. Politehnica Iași are cel mult 
o șansă din cinci.

3. Petrolul este în situația cea 
mai dificilă intre echipele care 
speră cu adevărat.

4. Toate celelalte formații — in
clusiv campioana Dinamo și deți
nătoarea Cupei României, Univer
sitatea Craiova — au nevoie de 
forma lor maximă pentru a ră- 
mine in prima divizie.

Acestea ar fi anticipările. Dar, 
nici una dintre echipele amenin
țate nu vrea să accepte doar cal
culul teoretic. Și bine fac !

loan CHIRILĂ

Divizia națională de juniori
Duminica trecută și joi s-au 

disputat etapele a 26-a și a 27-a 
din campionatul Diviziei națio
nale de juniori. Pierzînd la 
Craiova partida cu Universita
tea, S. C. Bacău a cedat și pri
mul loc în clasament echipei 
constănțene, care are un gola
veraj mai bun. Dar iată cum se 
prezintă clasamentul ;
1. F.C. C-TA 27 17 3 7 54-25 37
2. S.C. Bacău 27 17 3 7 55-34 37
3. ,Poli“ Tim. 21 14 7 6 38-18 35
4. F.C. Argeș 27 14 6 7 33-18 34
5. Univ. Cv. 27 10 12 5 34-22 32
6. F.C. Corvinul 27 12 7 8 44-37 31
7. F.C. Petrolul 27 9 12 6 20-16 30
8. Steaua 27 11 7 9 49-26 29
9. A.S.A. 27 11 5 11 34-29 27

10. U.T.A. 27 10 7 10 29-30 27
11. Sportul st. 27 11 4 12 24-33 26
12. F.C.M. Reșița 27 6 13 8 21-25 25
13. F.C. Olimpia 27 9 7 11 31-38 25
14. Poli. Iași 27 9 5 13 32-40 23
15. Dinamo 27 8 5 14 28-51 21
16. F.C. Bihor 27 6 7 14 23-36 19
17. Jiul 27 4 9 14 16-36 17
18. C.S. T-viște 27 3 3 21 19-76 9

Prahova Ploiești — Rapid 
București, de M. Fediuc din Su
ceava ; Aurul Brad — Gloria 
Bistrița, de T. Balanovici din 
Iași. Oare comisia de delegări 
nu se gîndeste si la haremu
rile pe care le suportă gazdele 
și. de ce nu. la eforturile pe 
care trebuie să le facă arbitrii 
în aceste situații ? Cum se ve
de. arbitrii traversează tara in 
lung și-n lat, iar gazdele ciș- 
tigă pe toată linia.



CAMPIONATE ® COMPETIȚII ® CAMPIONATE • COMPETIȚII
MIINE, IN CAPITALĂ, CONCURS DE VITEZA AUTO

Miine, începînd de la ora 9 
dimineață, drumurile asfaltate 
de pe platforma Pipera vor găz
dui concursul automobilist de 
viteză pe circuit dotat cu cupa 
„Memorialul Jean Calcianu".

întrecerea va putea fi urmă
rită pe străzile : Petricani — 
prof. D. Pompei — ing. Gh.

TITLURILE LA BASCHET-JUNIORI SE DECID 
LA TG. MUREȘ

După desfășurarea tururilor 
preliminare, opt echipe mascu
line și tot atitea feminine iau 
parte la turneele finale ale Di
viziei școlare si de juniori la 
baschet. întrecerile sînt găzdu
ite. de astăzi oină marți, de 
moderna Sală a sporturilor din 
Tg. Mureș, inaugurată în pri
măvara acestui an.

Titlurile de campioane ale 
tării si le vor disputa următoa
rele formații : MASCULIN : 
CJS.Ș. Tg. Mures (antrenor : E. 
Torday). CJS.Ș. Mediaș (O. Ser- 
ban), C.S.Ș. Satu Mare (G. Mah
ler), C.S.Ș. Timișoara (V. Iaț- 
cu), Lie. 2 București (Em. Ni

„CUPA PETROLUL- LA CICLISM
PLOIEȘTI, 28 (prin telefon). 

Timp de două zile s-au desfă
șurat în localitate întrecerile 
competiției cicliste dotate cu 
„Cupa Petrolul**. La dispute au 
participat alergători de la Voin
ța Ploiești. Metalul Plopeni, 
Olimpia București. C.S. Brăila 
și Petrolul Ploiești. Concurenții 
și-au măsurat forțele pe par
cursul a două etape, după cum 
urmează : în prima zi, juniorii 
mici au alergat pe distanța Plo
iești—Filipești și retur (24 km), 
cursa fiind ciștigată de I. Ma
rinescu (C.S. Brăila) 41:10; în 
ziua a doua, aceiași cicliști au 
participat la o întrecere pe cir
cuit (16 km), în care victoria a

Divizia A la handbal continuă 
DINAMO BRAȘOV PE TOBOGAN 1...

Sîmbătă (o partidă) și dumi
nică (9 meciuri) au loc etapele 
a IX-a (f) și a V-a (m) în cam
pionatele de handbal ale Divi
ziei A. Desigur, este prematur 
să se tragă unele concluzii. To
tuși, pentru orice iubitor al 
handbalului comportarea forma
ției Dinamo Brașov este o enig
mă. Anul trecut clasată pe locul 
III într-un campionat furtunos 
(meritele fiind ale antrenorului 
Ion Donca și ale jucătorilor), 
echipa de la poalele Tîmpei se 
comportă lamentabil în noua 
ediție a Diviziei A. A pierdut 
toate cele patru partide susți
nute pînă acum și — de notat — 
două dintre ele pe teren pro
priu. Și dacă aceste două me
ciuri de acasă ar fi fost susți
nute în compania forțelor de 
prim rang ale diviziei (Steaua, 
Dinamo București sau H.C. Min- 
aur Baia Mare) încă ar fi exis
tat o explicație. Dar insuccesele 
sînt la Gloria Arad și C.S.M. 
Borzești...

Ce se întîmplă cu Dinamo 
Brașov ? Am observat încă din 
iarnă (în „Cupa României**) că 
formația lui Ion Donca nu 
merge. Băieții par plictisiți, ne
interesați, privesc înfrângerile 
cu o liniște dubioasă. Poate că 
s-au plictisit, într-adevăr, de 
Divizia A și vor să facă o 
incursiune în B... Ce părere are 
clubul Dinamo Brașov ? Dar 
antrenorul, a cărui muncă este 
— firește — cotată îndeosebi 
prin prisma rezultatelor obținu
te de elevii săi ? Ne interesea

ACTUALITĂȚI DIN OINĂ
S-au desfășurat etapele de 

zonă ale competiției de oină 
dotată cu „Cupa Ministerului 
Agriculturii si Industriei Ali
mentare**. Iată echipele liceelor 
agricole calificate pentru finala 
care va avea loc la Drăgășani. 
în zilele de 10—11 iunie : He- 
meiuș (Bacău). Rm. Sărat (Bu
zău), Hotarele (Ilfov). Nucet 
(Dîmbovița). Drăgășani (Vîlcea), 
Caracal (Olt), Nușfalău (Sălaj), 
Buza (Cluj), Sibiu și Geoagiu 
(Hunedoara). • S-au desfășurat 

| EXCURSII PESTE HOTARE |
Oficiul Național de Turism Carpați — București organizează 

prin Agenția de excursii cu turiști români în străinătate și ofi- > 
ciile județene de turism excursii în R.S. Cehoslovacă R.D. Ger-

g mană, R.P. Polonă și R.P. Chineză. §
Durata excursiilor este de la 5 pînă la 17 zile, în funcție de nu- g 

mărul localităților cuprinse în itinerare și de obiectivele ce ur- 
mează a fi vizitate.

< în scopul alegerii traseului preferat vă puteți adresa oficiului 
județean de turism cel mai apropiat de reședința dv. sau la 
Agenția de excursii cu turiști români în străinătate, cu sediul

g în București, str. Episcopiei nr. 2, telefon 16.44.31.
pe reținut : întrucît locurile la fiecare excursie sînt oferite de 

ghișeele de turism în ordinea solicitărilor, se recomandă ca îns- £$
< crierile să se efectueze din timp.

Constantinescu — Fabrica de 
glucoza. Pentru cei care vor să 
vină la acest concurs de viteză 
pe circuit facem precizarea că 
traseul se găsește in cartierul 
Toboc-Tei si că în diferitele 
puncte ale sale se poate ajunge 
cu tramvaiele 1. 4, 16. 21 si 
autobuzele 76, 101, 106, 110, 129.

col eseu), C.S.Ș. Steaua (N. 
Danețiu). C.S.Ș. 2 București (C. 
Dîrjan). C.S.Ș. Brăila (P. Ca- 
sapu) ; FEMININ : C.S.Ș. Satu 
Mare (Gabriela Both). C.S.Ș. 
Sibiu (M. Fleșeriu). C.S.Ș. O- 
radea (T. Velciov). Lie. 1 O- 
radea (Ileana Ghită), C.S.Ș. 
Ploiești (G. Năstase), C.S.Ș. 
Constanța (D. Bănică). C.S.Ș. 
Brașov (Gh. Roșu). Centrul 
școlar de baschet București (Gh. 
Lăzărescu).

în 1977. titlurile au fost cuce
rite de echipele Lie. 2 Bucu
rești (băieți) si C.S.Ș. Satu 
Mare (fete).

revenit tot brăileanului I. Mari
nescu — 33:12.

Juniorii mari au concurat in 
prima zi pe ruta Ploiești—Fili
pești—Poiana Cîmpina și retur 
(60 km), locul I fiind obținut de 
I. Vintilă (Petrolul) — 1 h 32:45. 
Etapa pe circuit, disputată pe 
distanța de 32 km, a fost ciști
gată de M. Mocanu (Petrolul).

Iată cum arată clasamentul 
general după două etape: ju
niori mici : 1. I. Marinescu, 2. 
Al. Dumitru (Olimpia Bucu
rești), 3. C. Fopa (Petrolul) ț 
juniori mari : 1. M. Mocanu, 2. 
L Vintilă, 3. M. Mărgineanu 
(C.S. Brăila).

O. BĂLTEANU, coresp.

ză răspunsul la aceste întrebări 
întrucît Dinamo Brașov a fost, 
ani de-a rîndul. una din forțele 
handbalului nostru, iar dimi
nuarea valorii ei are repercu
siuni directe nu numai asupra 
campionatului, ci și asupra va
lorii generale a acestui sport.

în fine, credem că și C.J.E.F.S. 
Brașov ar trebui să fie intere
sat de lămurirea acestor nedu
meriri. (h. n.).

ETAPA A IX-a (f)
• Universitatea București — 

Constructorul Timișoara
• Rapid — Hidrotehnica Con

stanța
• Confecția — Mureșul Tg. 

Mureș
• I.E.F.S. — Universitatea Ti

mișoara
• Universitatea Cluj-Napoca — 

Progresul

ETAPA A V-a (m)

• H.C. Minaur Baia Mare — 
C.S.M. Borzești
• Dinamo București — Relonul 

Săvinești
• Gloria Arad — Știința Bacău
• Steaua — Politehnica Timi

șoara
• Dinamo Brașov — Universi

tatea Cluj-Napoca

CLASAMENT

1. DINAMO BUC.
2. Steaua
3. H.C. Minaur
4. Poli. Timișoara
5. C.S.M. Borzești
6. Gloria Arad
7. Știința Bacău
8. Relonul Săv.
9. ,,U“ Cluj-Napoca
10. Dinamo Brașov

4400 84-55 8
4 4 9 9 75-50 8
4301 72-48 C
4301 85-41 C 
4301 44-60 6
4 2 0 2 66-63 4 
4103 63-74 2 
4004 56-74 0 
4004 49-68 0
4004 60-81 0

etapele județene ale „Cupei 
României**. în cîteva dintre ju
dețe s-a înregistrat o partici
pare numeroasă a echipelor de 
oină mai de mult sau mai re
cent înființate. în județele 
Constanța, Teleorman. Gorj, 
Alba, Buzău și altele, competi
țiile s-au bucurat de o orga
nizare reușită, meciurile fiind 
de o bună factură tehnică. Pri
mele două faze de zonă au și 
fost stabilite, acestea urmînd a 
avea loc în zilele de 6—7 mai. 

Iată localitățile-gazdă : Bistri
ța (cu participarea județelor 
Bistrița-Năsăud. Sibiu. Bihor, 
Satu Mare. Sălaj. Mures. Arad, 
Timiș. Maramureș, precum și a 
municipiului București), Rm. 
Sărat (Buzău. Alba. Cluj, Ca-

MIINE ÎNCEP FINALELE
• în zilele de 30 aprilie. 1 și 

2 mai se vor desfășura la Con
stanta turneele finale ale cam
pionatelor naționale de volei la 
juniori II (jucători și jucătoare 
născuti în 1962 și mai tineri). 
Pentru faza finală sînt califi
cate. la fete, echipele C.S.Ș. 
Bacău, L.E.F.S. Rm. Vilcea, 
C.S.Ș. Constanta si C.S.Ș, Si
biu, iar la băieți „Tricolorul** 
Liceul Mihai Viteazul Ploiești. 
Steaua. Liceul N. Titulescu Cra
iova și C.S.S. Dej.

PUNCT FINAL
Ultimul meci al sezonului de 

hochei programează astăzi (de 
la ora 17), în Capitală. întilni- 
rea dintre Steaua și Dinamo 
care marchează încheierea celui 
de al 50-lea campionat national. 
Nutrim convingerea că acest 
meci de rămas bun va prilejui 
o dispută frumoasă, atractivă 
așa cum au fost, dealtfel, cele 
mai multe partide dintre cele 
două echipe fruntașe ale ho
cheiului nostru.

Ieri, întilnirea dintre Dinamo 
și Sport Club Miercurea Ciue 
s-a încheiat, conform așteptări
lor, cu victoria formației bucu- 
reștene cu scorul de 4—0 (1—0, 
0—0, 3—0). Au marcat : Solyom 
(min. 9). Costea (min. 49), Tu
re an u (min. 49) și Axinte (min.

Surpriză în divizia feminina de tenis
LUCIA ROMANOV ÎNVINGE PE VIRGINIA RUZICI1

O surpriză de proporții s-a 
înregistrat vineri în întilnirea 
dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Tot înainte din cadrul 
Diviziei naționale feminine de 
tenis. Continuînd seria exce
lentelor rezultate obținute în 
acest sezon. Lucia Romanov a 
învins-o în două seturi 6—4, 
6—3 pe Virginia Ruzici. Roma
nov și-a dăruit, astfel, un fru
mos cadou in ziua cînd a îm
plinit 19 ani ! Rezultatul final 
al confruntării : DINAMO
BUCUREȘTI — TOT ÎNAINTE 
4—1. în celelalte meciuri : PO
LITEHNICA BUCUREȘTI — 
SANATATEA ORADEA 3—2, 
STEAUA — DUNĂREA GA
LATI 3—1 (înaintea confruntă
rii de dublu). PROGRESUL — 
CONSTRUCTORUL BRAlLA 
4—1. POLITEHNICA CLUJ-NA
POCA — TENIS CLUB BUCU
REȘTI 5—0. SPARTACUS BRĂ
ILA — DINAMO BRAȘOV 5-0
CONDIȚIILE GRELE DE CONCURS N-AU INFLUENȚAT 
IERARHIILE „MARATONULUI** CAIACIȘTILOR Șl CANO- 

IȘTILOR
La al treilea concurs într-un 

interval de o săptămină — 
după „Cupa Dinamo** si con
cursul de selecție — caiaciștii 
și canoiștii fruntași au avut de 
înfruntat, in prima zi a cam
pionatelor republicane de mare 
fond desfășurată ieri la Sna- 
gov. o vreme neprielnică, cu 
vînt puternic, continuu, care 
le-a stors si ultima picătură de 
energie. De parcă maratonul 
nautic pe care-1 aveau de par
curs — 20 000 m băieții, 10 000 
fetele — n-ar fi fost de ajuns !

Rezultate tehnice : Cl: 1. 
Ivan Patzaichin (Dinamo) 
1.37:50,0 ; 2. Gheorghe Titu (Di
namo) 1.38:58,0 : 3. Grigore De
nisov (Steaua) 1.40:11,0; C2:
Dinamo (Lipat Varabiev — Pa-

Biletele de intrare pentru 
cuplajul internațional pro
gramat miercuri 3 mai pe 
stadionul „23 August** (Ro
mânia — Bulgaria la fotbal 
și selecționata Bucureștiului 
— Anglia B la rugby) se 
pun in vînzare, eu începere, 
de astăzi, la stadioanele Re
publicii, Dinamo, ..23 Au
gust", Steaua și Giulești, la 
agențiile C.C.A. și Loto-Pro- 
nosport (din pasajul de la 
Universitate), precum și Ia 
sediul C.N.E.F.S. din str. V. 
Conta nr. 16.

I.A.P.I.T. București. în 
colaborare cu F.R. Schi, 
organizează in perioada 
30 aprilie — 2 mai, la 
Sinaia (Cota 2000). testa
rea cunoștințelor tehnicii 
schiului ale celor ce do
resc să devină instructori 
și nu sînt atestați. Pro
gramul va fi alișat la 
Cota 2000. 

raș-Severin, Gorj, Brașov. Co- 
vasna. Harghita. Teleorman. 
Hunedoara). Următoarele „zo
ne** vor fi găzduite (13—14 mai) 
de localitățile Slatina (județul 
Olt) și Roman (Neamț).

DE VOLEI LA JUNIORI II
• Turneele de barai pentru 

calificare în Divizia A de volei, 
la care vor participa cîstigătoa- 
rele de serii din divizia secun
dă (patru la fete, patru la bă
ieți). au fost programate la Iași 
între 26 și 28 mai.
• Echipele noastre de volei 

vor participa la ediția 1978— 
1979 a cupelor europene. Stea
ua (m) si Dinamo (f) vor juca 
in Cupa campionilor, iar Di
namo (m) și Penicilina Iași (f) 
în Cupa cupelor.

LA HOCHEI
50). Au arbitrat FI. Gubernu, 
ajutat de M. Presneanu și R. 
Cristescu.

★
M. CIUC. 28 (prin telefon). 

Oboseala se face din plin sim
țită în evoluția jucătorilor e- 
chipelor participante la Între
cerile grupei secunde a Diviziei 
A. ceea ce face ca nivelul par
tidelor să nu se ridice la cota 
de calitate pretinsă de această 
competiție.

Rezultatele înregistrate : A- 
vintul Gheorghieni — Agrono
mia Cluj-Napoca 4—3 (0—0,
4—1. 0—2). Unirea Sf. Gheor- 
ghe — Dunărea Galați 5—2 
(0—2, 3—0. 2—0). OS. Șc. M. 
due — Tîrnava Odorhei 7—2 
(0—0. 3—0. 4—2).

V. PAȘCANU, coresp.

(de menționat faptul că jucă
toarele brăilence — antrenor 
dr. Marcel Baia — au avut o 
foarte bună comportare în pri
ma lor evoluție din cadrul di
viziei naționale). U.T. ARAD — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 3—1 
(înaintea meciului de dublu). 
Programul ultimelor zile. Sîm
bătă : Progresul — Dinamo
București. Constructorul Bră
ila — Tot înainte (pentru locu
rile 1—4). Steaua — Politehni
ca București. Dunărea — Să
nătatea (pentru locurile 5—8)
— la terenurile Progresul ;
T. C.B. — Dinamo Brașov. Po
litehnica Cluj-Napoca — Mure
șul. Spartacus — U.T.A. (locuri 
9—14) — pe terenurile T.C.B.: 
duminică ; T.C.B. — Mureșul 
(la T.C.B.) și Dinamo Brasov—
U. T. A.. Politehnica Cluj-Napo
ca — Spartacus (la Progresul)
— de la ora 9.

I. GV.

vel Cozlov) 1.28:03,0 ; 2. Dina
mo (Ignat Hapei — Petre Mar- 
cov) 1.28:14,0 ; 3. Steaua
(Gheorghe si Toma Simionov) 
1.29:27,0 ; K2: L Dinamo (Cu- 
prian Macarencu — Nicoîae 
Ucu) 1.23:59,0 ; 2. Steaua (La- 
rion Serghei — Ilie Lobanov 
1.24:09,0 ; 3. Dinamo (Radian
Filipov — Constantin Sarnache) 
L 24:15.0: KIP: L Despina 
Simionov (Steaua) 47:24.0 ; X 
Adriana Mihala (Steaua) 
47:41,0 ; 3. Maria Nichiforov
(Dinamo) 48:05,0.

Astăzi, cu începere de la ora 
9. sînt programate ultimele 
două probe ale campionatelor : 
caiac simplu bărbați si caiac 
dublu fete.

VI. MORARII

Următorul număr al zia
rului nostru va opare 
miercuri 3 mai.

Rugăm corespondenții 
ți colaboratorii noștri să 
transmită rezultatele com
petițiilor de la sfirțitul 
acestei săptâmini dumi
nică 30 aprilie, la orele 
obișnuite, la numerele de 
telefon cunoscute.

SANCȚIUNI DICTATE
Luind in discuție o serie de 

abateri de la conduita sportivă 
a unor jucători și antrenori de 
polo, F.R. Natație a dictat ur
mătoarele sancțiuni :

Jucătorii Cornel Gordan (Cri- 
șul Oradea) și Cornel Chioara 
(C.N.U.) au fost excluși din lo
tul reprezentativ de juniori și 
suspendați din activitatea inter
nă și internațională pină la 31 
decembrie 1973 pentru grave a- 
bateri disciplinare. Au fost 
sancționați cu avertisment pu
blic pentru conduită nesportivă

SÎMBĂTĂ

I

Lacul 
cam- 

de

stadionul 
ora 11 : Auto- 

Progresul-Vulcan 
. teren 

Sirena —

ora ii :
Mecani- 
teren E- 
Electro- 

(Div. C) ; 
ICSIM 

(Div.

CAIAC-CANOE. 
Snagov, de la ora 9 : 
pionatele republicane 
mare fond.

HANDBAL. Teren Stea
ua. ora 16 : Steaua — Po
litehnica Timișoara (m.A).

HOCHEI. Patinoarul „23 
August", de la ora 17 : 
Steaua — Dinamo (Div. A).

SCRIMA. Sala Floreasca 
n, de la ora 8 : Diviziile 
A și B la spadă.

DUMINICA
AUTOMOBILISM. Plat

forma Pipera (Toboc-Tei), 
de la ora 9 : circuitul de 
viteză „Memorialul Jean 
Calclanu**.

FOTBAL. Stadionul Giu
lești, ora 11 : Rapid — Me
talul (Div. B) ------------
Autobuzul, 
buzul — _____
București (Div”. B) 
Sirena, ora 11 . Z.____
Unirea Tricolor (Div. C) 
teren Ghencea, 
Șoimii TAROM _ 
ca fină (Div. C) 
lectronica, ora 11 
aica — I.O.R. ,___
teren ICSIM, ora 11:
— Voința București ,____
O ; teren Laromet, ora 11: 
Tehnome tal — Automeca- 
nica (Div. C) ; teren Au
tomatica, ora 11 : Automa
tica — t.m.b. (Div. C) ; 
teren FI. roșie, ora 11 : FI. 
roșie — Abatorul (Div C).

HANDBAL. Sala Floreas- 
ea, de la ora 15,15 : Uni
versitatea București — 
Constructorul Timișoara, 
Rapid — Hidrotehnica Con
stanta. Confecția — Mure
șul Tg. Mureș, I.E.F.S. — 
Universitatea Timișoara, 
meciuri feminine în cadrul 
Diviziei A.

SCRIMA. Sala Floreasca 
n, de la ora 8 : Diviziile 
A și B la spadă.

LUNI
ATLETISM. Stadionul Ti

neretului, de la ora 16 : 
concurs municipal pentru 
juniori I șl seniori.

MARȚI
ATLETISM. Stadionul Ti

neretului, de la ora 8,45 : 
concurs municipal pentru 
juniori I și seniori.

CAIAC-CANOE. Lacul 
Herăstrău, de la ora 8,30 : 
„Cupa 2 Mai**.

A apărut
nr. 4/19T8

al revistei

„Educație
fizică și sport"

Din cuprins, spicuim urmă
toarele materiale :
• Ediția de vară a „Dacia- 

dei- — pîrtie larg deschisă 
pentru noi si ample acțiuni 
sportive de masă si de perfor
mantă.
• Interviu cu prof. univ. dr. 

docent Octav Costăchel (con
semnat de Horia Cristea).
• Modalități obiective de e- 

vldentiere a caracteristicilor 
tehnice în canotajul academic 
(autori : L Stunlneanu. VI. 
Schor. P. de Hillerin).
• Contribuții privind folo

sirea metodei modelării în 
pregătirea pe uscat a schiori
lor fondisti (autori : V. Mar- 
cu, D. Mușat, N. Girniță).
• Depistarea — selecție pri

mară a tinerilor fotbaliști (au
tor : Mihai Ionescu).
• Caracteristici și tendințe 

ale locului actual de volei 
(autori : G. Cherebetiu si N. 
Muraf a).
• Studiu asupra relației din

tre hiperexcitabilitatea neuro- 
musculară si randamentul 
sportiv în probele de rezis
tentă în atletism (autor : Doi
na Gavrllă).
• Eseu despre ritm (autor : 

A. Gagea).
• Observația (autor : Mihai 

Epuran).
• Contribuții la perfecționa

rea măsurării calităților psi- 
homotrice în sport (autor : L. 
Filimon).

Acest număr al revistei „E- 
ducatie fizică si soort** poate 
fi procurat Ia orice chioșc al 
difuzării presei din Capitală si 
din tară.

DE F. R. NATAȚIE
la turneul Diviziei A de la Cluj- 
Napoca jucătorul Tudor Mihai 
(Progresul) și antrenorul Con
stantin Vasiliu (Rapid), iar an
trenorul Teodor Angelescu (Pro
gresul) a primit avertisment pu
blic pentru lipsuri în activita
tea de educare a sportivilor pe 
care îi pregătește.
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SPORTUL ROMANESC, 
MESA GER AL PĂ Cil ȘI PRIETENIEI,
PE TO A TE CONTINENTELE L UMII

Dezvoltarea societății moder
ne implică o largă cunoaștere 
interumană. pe baza schimbului 
de valori materiale și spirituale, 
în această sferă largă se înscrie 
și sportul, mesager ai dorinței 
de pace și cooperare a popoare-, 
lor, a tineretului lumii.

In circuitul internațional — 
facilitat nu numai de perfec
ționarea mijloacelor rapide de 
transport și comunicații, care au 
redus spectaculos distanțele ci. 
mai ales, de extinderea contac
telor sportive la nivelul compe
tițiilor internaționale și bilatera
le — sportul românesc este o 
prezentă activă. Politica exter
nă a României socialiste, condu
să de principii și înalte idealuri 
umaniste, afirmă și promovează 
în practica internațională con
cepția potrivit căreia fiecare 
tară, indiferent de orînduire so
cială. mărime teritorială și po
tențial economic și uman, poate 
si trebuie să-și aducă contribu
ția la înțelegerea mutuală și 
cooperarea în vederea edificării 
unei lumi mai drepte și mai 
bune. Ia îmbogățirea tezaurului 
mondial de valori umane. Și 
sportul s-a dovedit a fi o ase
menea valoare perenă, care răs
punde dorinței firești de cunoaș
tere, prețuire și întrecere pașni
că a tinerei generații, de expri
mare a potențclor sale creatoa
re. în lupta pentru depășirea 
unor noi limite umane, pentru 
cit mai înalte performanțe.

După cum se desprinde din 
întreaga activitate internaționa
lă a României, ea militează 
activ pentru dezvoltarea relații
lor pe toate planurile cu toate 
țările lumii, făcînd tot ce este 
posibil din partea sa în această 
direcție, depunînd eforturi per
manente în spiritul unei cit mai 
largi înțelegeri si conlucrări 
internaționale. Politica construc
tivă a tării noastre în domeniul 
schimburilor culturale, tehnico- 
științifice, educaționale, al spor
tului. se materializează printr-o 
strinsă colaborare cu un mare

număr de țări de pe toate con
tinentele.

Calendarul sportiv internațio
nal al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport pe 
anul 1978. precum și planurile 
in acest sens ale organizațiilor 
de masă și obștești cu atribuții 
in domeniul educației fizice și 
sportului, reflectă această extin
dere. vizînd. totodată, pregăti
rile la cel mai înalt nivel al 
sportivilor noștri fruntași in 
perspectiva campionatelor mon
diale și europene din acest an 
și. mai ales, a Jocurilor Olim
pice din 1980.

Astfel, în 1978. sportivii români 
participă la peste 1 600 de com
petiții internaționale, cu aproa
pe 40 mai mult decît în anul 
1977. Dintre acestea. 23 sînt 
campionate mondiale. 28 euro
pene, 36 balcanice. 202 întreceri 
interțări, 467 participări la con
cursuri și turnee internaționale. 
Cu asemenea prilejuri, mii de 
reprezentanți ai sportului româ
nesc înfățișează in arena inter
națională vigoarea, capacitatea 
și măiestria tineretului nostru, 
consecințe firești ale condițiilor 
tot mai bune de viață și învăță
tură pe care i le asigură Parti
dul Comunist Român, statul 
nostru socialist. Recentul mare 
succes al luptătorilor români de 
greco-romane. la campionatele 
europene de la Oslo, cînd s-au 
clasat pe primul loc pe națiuni, 
este 
cest 
cest 
tră.

in a- 
în a- 
noas- 
inter- 
peste 
hota-

o dovadă elocventă 
sens. De asemenea, 
an concurează în țara 
Ia diferite competiții 

naționale sau bilaterale, 
10 000 de sportivi de peste 
re. Cea de-a 21-a ediție a cam
pionatelor internaționale de 
gimnastică ale României, desfă
șurate săptămina trecută la 
Bacău și care a reunit sportivi 
și sportive din 14 țări, constituie 
o reușită a forurilor noastre de 
resort

Ca și in ceilalți ani. numărul 
competițiilor cu organizațiile 
sportive din toate țările socia-

liste are o pondere mare și in 
calendarul anului 1978. Sportivii 
români se vor intilni. acasă sau 
in deplasare, cu sportivi din 
Albania. Bulgaria. Cehoslovacia. 
R.P.D. Coreeană. R.P. Chineză, 
Cuba. R.D. Germană. Iugoslavia. 
Mongolia, Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică. în calendar, 
figurează, de asemenea, intîlniri 
cu sportivi din țările in curs de 
dezvoltare : Algeria, Argentina. 
Brazilia. Columbia. R.A. Egipt, 
Ghana. India. Iran, Kenya. Li
bia. Maroc. Mexic, Niger, Porto 
Rico. Pakistan. Peru. Siria, 
Tailanda. Tanzania, Tunisia, U- 
ganda. Venezuela. Zambia.

Sint prevăzute de asemenea 
acțiuni care vor aduce în com
petiție, alături de reprezentanții 
României, sportivi din Anglia, 
Austria. Australia. Belgia. Ca
nada. Danemarca. Elveția, Fin
landa. Franța. R.F. Germania, 
Grecia. Irlanda. Israel, Italia, 
Japonia, Monaco. Norvegia. O- 
landa. Portugalia. Spania. Sue
dia. S.U.A.. _ - -
elandă.

Practic, 
figurează în 
țional al 
consecință firească a politicii de 
pace și prietenie cu toate țările, 
promovată de partidul și statul 
nostru. Politică realistă și ge
neroasă. care conferă sportului 
valențe educative, etice, de a- 
propiere intre popoare. Iată de 
ce sportul românesc este pre
zent in contextul internațional 
nu numai in arena competițio- 
nală, ci și in sfera, mult mai 
largă, a colaborării și schimbu
lui de experiență, a adincirii și 
diversificării relațiilor de prie
tenie, în scopul formării unei 
tinere generații devotate ideii 
progresului umanității, edifică
rii unei lumi mai 
drepte, ferită de 
războiului.

(Urmare din pag. 1)

Turcia, Noua Ze-

toate continentele 
calendarul interna- 
sportului românesc,

bune și mai 
amenințarea

PĂUNION
Șeful serviciului 

relații internaționale 
al C.N.E.F.S.

CM. DE HOCHEI
Moderna și incăpătoarea are

nă de gheață ..Zimny Stadion* 
din Praga a găzduit de la mijlo
cul acestei săptămîni primele 
două etape ale unei agitate edi
ții a C.M. de hochei pe gheață. 
Această apreciere se află Ia loc 
de frunte în aproape toate co
mentariile legate de debutul a- 
cestei mari întreceri internațio
nale. în care puternica repre
zentativă a Canadei (alcătuită 
din jucători ai formațiilor din 
NHL care nu s-au calificat în 
finala „Cupa Stanley" — cea 
mai importantă dispută a ho
cheiului de pe continentul ame
rican) a pierdut în fața echipei 
Finlandei cu 4—6. după ce a 
condus cu 4—1 ! Este drept că 
în ultimele două reprize, extrem 
de nervoși, hocheiștii canadieni 
au fost de nerecunoscut, de 
multe ori fiind sancționați de 
arbitri cu eliminări. Este, to
tuși. remarcabilă comportarea 
selecționatei finlandeze, care a 
jucat cu o mare ambiție și o 
deosebită exactitate in apărare.

Pînă la încheierea ediției nu 
ne-a sosit decît rezultatul pri
mului joc din programul de 
ieri : Cehoslovacia — Finlanda 
6—1 O—0. 2—1. 3-0).

TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH
• Maestrele românce, bine clasate la Bydgoszcz și Budapesta

Turneul internațional feminin 
de șah desfășurat la Bydgoszcz 
(Polonia) a fost ciștigat de 
maestra sovietică Nina Gurieli, 
cu ll'/j puncte din 15 posibile, 
urmată de Stepanka Vokralova 
(Cehoslovacia) — 10 puncte.

Șahistele românce Gertrude 
Baumstark și Margareta Teodo- 
rescu au avut o comportare 
bună, clasindu-se pe locurile 
3—4, la egalitate, cu cite 9 
puncte. Au urmat în clasament 
Anna Jurcinska (Polonia). Petra 
Feustel (R.D. Germană) — cite 
8*/z p. Bozena Sykora (Polonia). 
Evelyn Neuckhart (R.D. Germa
nă) și Velicika Krumova (Bul
garia) — 8 p etc.

La întrecere au participat 16 
jucătoare din 9 țări.

★
turneul femi- 

cu victoria ti- 
sovietice Maia 
11 puncte din 
locurile urmâ- 

(Ungaria) —

La Budapesta, 
nin s-a încheiat 
nerei șahiste 
Cibnrdanidze — 
14 posibile. Pe 
toare : Veroczy ___„___ _
IO'/î p. Eretova (Cehoslovacia)

„Cupa orașului Solia" la baschet masculin

• ••

SOFIA, 28 (prin telefon). în 
ultimele jocuri susținute în ca
drul grupei preliminare A a 
«Cupei orașului Sofia", selecțio
nata masculină de baschet a 
Bucureștiului a întîlnit echipele 
de juniori ale Moscovei și So
fiei. în partida cu baschetba- 
liștii sovietici (care au în for
mație 6 jucători de peste 2 m), 
reprezentativa Bucureștiului a 
avut o prestație slabă și a fost 
întrecută cu 85—75 (42—41). 
Nici in meciul cu Sofia II bucu- 
reștenii nu au strălucit (gazdele 
au condus pînă în min. 37, cînd 
oaspeții au izbutit, în sfîrșit, să 
ia conducerea cu 84—83). dar 
au reușit totuși să cîștige cu 
102—90 (54—57). Punctele înscri
se în cele două partide : Cara- 
ion 14 (jocul cu Moscova) + 18 
(cu Sofia II), Niculescu 24+36,

(Iernat 15+24, Oczelak 12+2, 
Băiceanu 0+4. Dumitru 0+14, 
David 2+2, Căpușan 0+4. Mi- 
huță 2+0. Ugl3i 6+0. Coșgeterii 
adversarilor : Pctrov 25, Rijov 
25. Zemțov 16 (Moscova). Alek
seev 24. Manolov 22 (Sofia II).

Alte rezultate : grupa A : 
Paris — Sofia II 111—57 (53—30). 
Havana — Varșovia 72—64 
(45—39) ; grupa B : Viena — 
Budapesta 71—69 (42—29). Praga 
— Berlin 88—54 (42—30).

în urma rezultatelor din gru
pa A (4 înfrîngeri. 1 victorie), 
echipa Bucureștiului va continua 
întrecerea în grupa finală pen
tru locurile 9—11. Pentru cali
ficarea în grupa 1—4, cele mai 
mari șanse le au selecționatele 
orașelor Paris, Havana, Mosco
va, Sofia I și Praga.

soluționarea cit mai rapidă a 
propunerilor și sesizărilor oa
menilor muncii, in scopul li
chidării lipsurilor și neajunsu
rilor care mai există in co
merț, in sfera serviciilor și ia 
alte domenii, pentru educa ra 
socialistă a personalului mun
citor din toate unitățile supu~e 
controlului.

în legătură cu lărgirea com
ponenței consiliilor și comisi
ilor locale ale Frontului Unită
ții Socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca cea mai 
mare parte a membrilor comi
siilor să fie formată din cetă
țeni nemembri de partid, cres- 
cînd totodată in mod cores
punzător numărul acestora in 
consiliile FUS, pentru a se 
crea astfel cadrul corespunzător 
in vederea participării cit mai 
largi a cetățenilor patriei, indi
ferent de naționalitate, Ia acti
vitatea politică și obștească.

Referitor Ia activitatea inter
națională desfășurată de Fron
tul Unității Socialiste, secreta
rul general al partidului a re
levat necesitatea intensificării 
acesteia, de a se acționa mai 
activ și pe linia F.U.S. pentru 
democratizarea relațiilor dintre 
state, făurirea unei noi ordini 
economice și politice in lume, 
soluționarea pe cale politică a 
problemelor litigioase și a stă
rilor conflictuale, pentru pro
movarea ideilor păcii, înțelege
rii și colaborării internaționale.

Secretarul general 
dului a indicat, de 
să se acționeze in 
pe linia constituirii 
românesc al Solidarității Inter
naționale, recomandind organi
zarea, in acest scop, a unui 
număr mai mare de manifes
tări cultural-artistice și sporti
ve care să reprezinte o sursă 
importantă de formare a fon
dului, și implicit o expresie 
elocventă a sentimentelor in
ternaționaliste ale poporului 
român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a recomandat Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste. organismelor compo
nente ale F.U.S. să extindă le
găturile lor de colaborare cu 
organisme similare din țările 
socialiste, din alte țări. cu 
partide democrate, cu mișcări 
de eliberare națională, cu alte 
forte progresiste de pretutin
deni. Totodată secretarul gene
ral al partidului a indicat să 
se intensifice activitatea pen
tru _ cunoașterea realităților și 
realizărilor României socialiste 
peste hotare, pentru populari
zarea mărețelor înfăptuiri ale 
poporului nostru în opera de 
edificare a noij orinduiri.

activității dinamice și perseve
rente a secretarului general al 
partidului, președintele Repu
blicii, președintele Frontului 
Unității Socialiste, pentru dez
voltarea relațiilor internaționale 
ale României și participarea sa 
la schimbul mondial de valori, 
contribuției sale, ce se bucură 
de un larg prestigiu, la efortu
rile pentru soluționarea justă a 
marilor probleme care confruntă 
omenirea contemporană.

Membrii Biroului Executiv 
și-au exprimat deplina satisfac
ție față de rezultatele deosebit 
de rodnice ale vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceausescu in Statele 
Unite ale Americii, apreciind-o 
ca un eveniment de cea mai 
mare însemnătate, cu profunde 
consecințe pozitive pe planul 
raporturilor româno-amcricane 
și cu o amplă rezonantă în sfe
ra vieții internaționale.

Examinind constituirea și fo
losirea Fondului Solidarității 
Internationale, Biroul Executiv 
a constatat cu satisfacție că 
acest fond s-a bucurat și se 
bucură în continuare de spri
jinul și contribuția maselor 
largi de oameni ai muncii de 
Ia orașe și sate — expresie a 
sentimentelor de solidaritate a 
poporului român cu lupta de 
eliberare socială și națională a 
popoarelor de pretutindeni, a- 
titudinii sale umaniste fată de 
cei care au avut de suferit în 
urma unor calamități naturale.

A fost aprobat, de asemenea, 
planul de muncă al Biroului 
Executiv pe primul 
al acestui an, care 
măsuri menite să asigure 
continuare îndrumarea eficien
tă a activității consiliilor Fron
tului Unității Socialiste.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat 
activitatea desfășurată de con
siliile și Comisiile 
Unității Socialiste, 
totodată necesitatea 
rolului acestora in mobilizarea 
și antrenarea maselor largi de 
oameni ai muncii, de cetățeni, 
la infăptuirea sarcinilor trasa
te de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului.

Referindu-se la activitatea de 
control a comisiilor oamenilor 
muncii, la creșterea eficientei 
și contribuției acestora la cu
noașterea. aplicarea și respec
tarea hotăririlor de partid și 
a legilor tării, secretarul gene
ral al partidului a recoman
dat să se pună un accent deo
sebit in această activitate, pe

semestru 
cuprinde 

în

Frontului 
subliniind 

creșterii

al parti- 
asemenea, 
continuare 

Fondului

p. Ivanka 
Mureșan

(Ungaria) — 
(România) și 

Szmacinska (Polonia) — cîte 7 
p. Worch (R.D. Germană). Ma- 
cek (Iugoslavia) — cite 6'/i p, 
Kasz (Ungaria) — 6 p etc. în 
ultimele două runde. Margareta 
Mureșan a învins-o pe Porubski 
(Ungaria) și a pierdut la Cibur- 
danidze (U.R.S.S.).

7*/i P.

UN EVENIMENT RUGBYSTIC DEOSEBIT
(Urmare din pag. 1)

semne în primul rind o evolu
ție bazată pe „joc-spectacol", 
pe acțiuni constructive, rod al 
strădaniilor tuturor jucătorilor, 
așa cum le presupune rugbyul 
— prin excelență sport colec
tiv — iar prin definiție un joc 
al fair-p’.ay-uluL Nădăjduim că 
rugbyștii noștri, cei consacrați 
dar și cei mai tineri, vor fi con- 
știenți de răspunderea ce le re
vine, dâruindu-se jocului cu 
toată capacitatea lor pentru a 
realiza o partidă de o înaltă 
ținută sportivă, cu un joc des
chis. plăcut și eficace, cu un 
rezultat favorabil.

La toate acestea se adaugă 
și faptul că jocul de la Bucu
rești se va disputa pe stadio
nul .23 August" în cuplaj cu 
meciul de fotbal România — 
Bulgaria și prin urmare va fi 
un bun prilej de popularizare 
a rugbyului intr-o masă mare 
de spectatori.

După jocul de antrenament 
de vineri seara, colectivul de 
tehnicieni care răspunde de al
cătuirea Selecționatei Bucureș
tiului (P. Cosmănescu. Th. Ra
dulescu, I. Țuțuianu) s-a decla
rat în general satisfăcut de dis
poziția de joc a rugbyștilor din 
lot. Există. însă, cîteva semne 
de întrebare care Jși așteaptă în 
continuare răspunsul. De pildă, 
cine va juca în linia a Il-a ală
turi de Pintea ? Alegerea ur
mează a fi făcută între Galan- 
da. Stroe și Tufeanu. Apoi : 
care va fi componența perechii 
de centri din linia de treisfer- 
turi ? I. Zafiescu apare cert, 
lingă el urmînd a juca Andrei

Bariton sau D. Enache. în fine, 
prin accidentarea lui Fuicu 
treisferturile-aripi vor fi Aldea 
și Teleașe.

Cit privește lotul reprezenta
tivei B a Angliei care va sosi 
marți în Capitală, el cuprinde 21 
de jucători. Cei mai mulți (6) 
aparțin lui R.S. Gloucester, se 
pare cel mai in formă team en
glez la această dată, Leicester 
precum și altor cunoscute for
mații ca Moseley, Harlequins, 
Bristol, Redruth Bective Rangers 
ș.a. Iată și numele jucătorilor : 
Busbell (fundaș), Deming, Mogg 
(aripi). Bland, Cardus, Jardine 
(centri). Palmer, Cusworth (ju
mătate la deschidere). Carfoot, 
Gifford (jumătate la grămadă), 
Butler, Pomhrey, Forfar. John
son (linia a Ill-a). Boyle. Fidler 
(linia a Il-a), White Sargent, 
Pryor — căpitanul echipei, Ra
phael și Mills (linia I).

Antrenorii care vor însoți lo
tul englez sînt W.G.D. Morgan 
și P. J. Closton. De subliniat 
faptul că împreună cu rugbyștii 
reprezentativei B a Angliei vor 
face deplasarea la București și 
comentatorii sportivi a 7 dintre 
cele mai mari ziare din Marea 
Britanie, fapt care desigur re
levă importanța deosebită ce se 
acordă acestui turneu.

Și un alt detaliu interesant : 
meciul dintre Selecționată 
Bucureștiului și Anglia B va fi 
condus la centru de englezul 
Peter Hughes, cel care anul tre
cut, la Clermont Ferrand, a ar
bitrat și întilnirea dintre re
prezentativele Franței și Româ
niei din cadrul Campionatului 
european.

TELEX
BOX • Boxerul danez Joergen 

Hansen este noul campion euro
pean la categoria semimijlocie. 
El l-a învins la Randers (Dane
marca) prin ko, în repriza a 5-a, 
pe francezul Alain Marion.

CICLISM • Etapa a 2-a (Gijon 
— Cangas de Onis) a Turului 
Spaniei a revenit spaniolului En
rique Cima — 94 km în 2h27:53.0. 
Lider se menține francezul 
nard Hinault.

fotbal • La Halle, în 
retur pentru semifinalele 
pionatului european rezervat e- 
chipelor de tineret : R. D. Ger
mană — Bulgaria 3—1 (1—0). în
vinși în primul joc cu 2—1» fot- 
baliștii din R. D. Germană s-au 
calificat pentru finala competi
ției.

handbal • Competiția femi
nină de la Bratislava a fost cîș- 
tigatâ de echipa locală „Inter", 
urmată de Spartak Kiev

NATAȚIE • Un lot de înotă
toare din R. D. Germană a sosit 
în Mexic, unde se va antrena 
timp de două săptămîni. Din lot 
fac parte cunoscutele recordma
ne mondiale Andrea Pollack, 
Barbara Krause, Brigitt Treiber, 
Ulri^e Tauber, Sabine Kahle și 
Antje Stille.

SCRIMA • La Offenbach : R.F. 
Germania — Franța (floretă fe
minin) 9—7.

TENIS • în optimi de finală 
la Tusia (Oklahoma) : Edd:e 
Dibbs — John Feaver 6—7. 6—3.
6— 2; Pat Dupre — Ove Bengston
7— 5, 6—4 : Steve Docherty —
Greg Halder 7—6. 6—3 • La Las 
Vegas o mare surpriză : tînărul 
jucător american Hank Pfister l-a 
eliminat cu 7—6, 3—6. 6—4 pe
jimmy Connors. Alte rezultate : 
Roscoe Tanner — Wojtek Fibak 
6—1, 4—6, 6—4 ; Corrado Baraz- 
zutti — Bob Lutz 6—2, 4—6, 7—6 ; 
Harold Solomon — Phil Dent 6—7. 
6—1. 6—2 ; John Newcombe — 
John McEnroe 6—1, 2—6. 6—3.

Ber-

meci 
cam-
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