
VIZITA TOVARĂȘULUI 
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IN REPUBLICA POPULARA

FROLETAItl DIN TOATE ȚARILf, WnTT-WT»

portul
CHINEZA

Cu sentimente de profundă prețuire, cu multă căldură ți in
tensă bucurie l-au întimpinat locuitorii Pekinului pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar generai al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, care întreprinde, înce
pând de luni, 15 mai, o vizită oficială de prietenie in Republica 
Populară Chineză, la invitația tovarășului Hua Kuo-fen, președintele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Con
siliului de Stat al Republicii Populare Chineze. Primindu-1 ca pe un 
oaspete stimat, ca pe cel mai de seamă sol al poporului frate 
român, ei și-au exprimat vibrant deplina satisfacție față de noua 
vizită a conducătorului partidului și statului nostru în China, față 
de intilnirea dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen, 
moment de deosebită importanță ți semnificație în dezvoltarea ți 
adîncirea solidarității militante și conlucrării rodnice, muHiiateraie, 
dintre cele două partide și țări, în interesul și spre binele ambelor 
popoare, al prosperității lor, al 
păcii și colaborării în lume.

...Pavoazat cu drapelele 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Chineze, aeroportul internațio
nal Pekin are înfățișarea unei 
mari manifestații.

împreună cu tovarășul Hua 
Kuo-fen, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, 
au venit să-j intimpine pe 
înalții oaspeți români tovarășii 
Den Siao-pin, vicepreședinte al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist, Chinez, • vicepre
mier, Li Sien-nion, vicepre
ședinte al Comitetului Central 
ai Partidului Comunist Chinez, 
vicepremier, Van Dun-sin, vice
președinte al Comitetului Cen
tral al 
Chinez, 
Biroului 
Central 
Chinez, _______„___
hua, membru supleant al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, vicepremier. ministrul 
relațiilor economice cu țările 
străine, U De, membra al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central ai Partidului Comunist 
Chinez, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze, Huan 
Hua, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, ministrul afacerilor ex
terne, Lj Cian, membru al C.C. 
al P.C» Chinez, ministrul co
merțului exterior, Kan Ke-cin, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Federației Na
ționale a 
mei, alte 
Este, de 
ambasadorul R. P. Chineze 
București, Li Tin-ciuan.

...Ora 11 (ora locală, ora 5,00 
dimineața ora Bucureștiului) : 
Aeronava prezidențială cu dra
pelele Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Chineze la bord aterizează.

în aclamațiile entuziaste ale 
mulțimii, care agită stegulețele 
celor două țări și mii de bu-

cauzei generale a socialismului.

de

Partidului Comunist 
Ken Biao, membru al 
Politic al Comitetului 

al Partidului Comunist 
vicepremier, Cen Mu-

Femeilor, Lin Cia- 
persoane oficiale, 

asemenea, prezent 
Ia

chete de flori, intr-o atmosferă 
de puternică însuflețire, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși care îl însoțesc pe 
secretarul general al partidului, 
coboară scara avionului.

Tovarășul Hua Kuo-fen — ve
nit în întîmpinare — adresează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
celorlalți tovarăși din suita ofi
cială română, un călduros cu- 
vînt de bun venit pe pămîntul 
Chinei populare. Cei doi con
ducători de partid și de stat se 
salută reciproc, își string mîi- 
nile îndelung. Apoi, tovarășul 
Hua Kuo-fen prezintă inalților 
oaspeți persoanele oficiale chi
neze venite în întîmpinare.

Fanfara intonează imnurile 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Chineze. In continuare, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu șl to
varășul Hua Kuo-fen trec în 
revistă compania de onoare 
formată din unități de infante
rie, marină și aviație. Se 
parcurge apoi un lung culoar 
format, de o parte, din oameni 
ai muncii și membri ai mili
ției ...
din 
care 
ritm 
fera 
rite.
scandînd, în limbile chineză și 
română, „Bun venit".

Răspunzînd acestor manifes
tări ce condensează în vibrația 
lor sinceră 
a stimei și 
conducătorul 
iului nostru, 
român’ constructor al socialis
mului, tovarășul 
Ceaușescu se apropie de grupu
rile de cetățeni, stringe cu a- 
fecțiune miiniie multor oameni 
veniți să-1 intimpine.

în această ambianță entu
ziastă, sărbătorească, coloana

populare, iar de 
numeroși tineri și 
cîntă și dansează 
ce dă aeroportului atmos- 
unei maxi grădini înflo- 

Mulțimea aclamă îndelung,

cealaltă, 
tinere 

intr-un

căldura prieteniei, 
prețuirii față de 
partidului și sta- 
față de poporul

Nicolae

(Continuare in pag. a 4-a)
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Pe stadionul Unirea din Alexandria, sub genericul „Daciadei^

UN FRUMOS SUCCES AL SPORTULUI
MUNCITORESC Șl O SIRBA DE PE VEDEA

pără- 
dar 

dedt 
atacă

Coloanele de sportivi 
sesc gazonul stadionului, 
cîmpul nu rămîne liber 
un minut-două. Fanfara 
o sîrbă aprinsă, de pe Vedea
șl, iată, pe teren intră.- an
samblul „Alunelal" al Casei de 
cultură din Alexandria. Și 
chiuie flăcăii și rid în soare fe
tele, și „bat pămîntul, tropo
tind" — un inedit ceremonial 
care marchează deschiderea eta
pei județene — finale — a Fes
tivalului sportului muncitoresc 
de masă dotat cu „Cupa Te
leormanului", organizat sub 
simbolul generos al „Daciadei* 
și aflat la cea de-a doua edi-

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2—3)

După turneul
echipei B a Angliei

La baza de agrement din pădurea Vedea, dispute strînse in 
intrecerile de popice

SĂ DĂM RUGBYULUI ROMÂNESC

I» SUFL UL NOU DE CARE ARE NEVOIE!
• Joc modern înseamnă, in primul rînd, joc ofensiv I 
© Pasa face din 15 jucători o adevărată echipă
* Repliajul permanent, eficient — o cerință de bază în 

formațiilor noastre
confirmat unele adevăruri fun
damentale, știute și aplicate de 
noi cu ani în urmă, dar — pa- 
re-se — uitate și părăsite de 
la o vreme. Astfel, a apărut 
clar, evident, caracterul de 
echipă omogenă al formației en
gleze. Unitatea de concepție, a- 
semănarea de stil, coeziunea 
între compartimente, maniera 
specifică de joc în toate situa
țiile tactice comună tuturor 
jucătorilor, felul de a primi 
lupta șl de a riposta, nu numai 
că au lăsat o plăcută impresie, 
dar s-au dovedit, pînă la urmă, 
și extrem de rentabile. Dar mei 
mult decît orice, toate acestea 
au dovedit existența unui ade
vărat sistem de joc, au eviden
țiat o autentică școală a rug- 
byului englez.

Un alt factor caracteristic 
care a reieșit din jocul rug- 
byștilor englezi a fost spiritul 
aproape exclusiv ofensiv al a- 
cestora. Afară de mici excepții, 
toate baloanele cîștigate sau 
recuperate . de ei de-a lungul 
ambelor partide au fost nțiliza- 
te în scopul atacului. Ca urma
re a acestui fapt, jocul lor a 
apărut cursiv, dinamic, specta
culos și, așa cum spuneam, 
eficace. O altă trăsătură a jo
cului prestat de formația engle
ză a fost aceea privind marele 
rol pe care componenții ei l-au

pregătirea tuturor
Așteptatul turneu al repre

zentativei B a Angliei în țara 
noastră s-a consumat. El a 
deschis, sperăm, seria unor mai 
ample și mai statornice contac
te cu rugbyul britanic. Dealt
fel, așa cum se știe, o selec
ționată divizionară românească 
va susține, chiar în toamna a- 
ceasta, un număr de opt jocuri 
cu echipe de valoare din An
glia și Țara Galilor. Iată de ce 
am considerat necesar să e.vi- 
dențiem acum, după încheierea 
„primei runde" a dialogului 
rugbystic româno-englez, cîteva 
constatări, importante pentru 
orientarea și pregătirea în vii
tor a echipelor noastre.

în primul rînd, trebuie 
nalat faptul că, fără să 
lucruri noi sau deosebite, 
selecționatei

sem- 
arate 
jocul 

engleze ne-a re-

Campionatele de handbal 0 ÎNGRIJORĂTOARE SCĂDERE
A NIVELULUI VALORIC AL PRIMEI DIVIZII

Campionatele de handbal. Di
vizia A, își accelerează ritmul 
în dorința de a ajunge cît mai 
repede la finiș, ca și cum ar 
dori să se elibereze de ceva... 
Băieții au terminat duminică 
turul și joi încep returul. Fe
tele n-au avut nici elg mai 
mult de trei zile răgaz între 
prima și cea de a doiia parte 
a returului...

Ce a spus, mai important, 
turul I al campionatului mascu
lin Iw primul rînd, a atestat 
materializarea îndelungatelor 
pregătiri efectuate de dinamo- 
viști. „Noul val", promovat cu 
curaj și pregătit cu deosebită 
atenție de antrenorul emerit 
Oprea Vlasc, s-a integrat în 
mecanismul echipei. Exceptîn- 
du-1 pe Cornel Pepu — a cărui 
formă sportivă excelentă este 
și ea rodul, seriozității cu care 
muncește zi de zi la antrena
mente —, formația Dinamo 
București n-are mari vedete, ci 
niște jucători serioși care, indi
ferent de- virstâ și „carte de 
vizită", își aduc în mod egal 
contribuția la reușita acțiunilor 
de atac, se ajută sincer, con
tinuu, în fazele de apărare, se 
bucură unul de reușita celui
lalt. Liderii reprezintă într-ade- 
văr o echipă, sudată sufletește, 
omogenă valoric.

Printre Ștef și Tase, Drăgăniță șutează, dar Penu — in formă 
excelentă — apără sigur. (Fază din derbyul Steaua — Dinamo 

București).

Comportarea lui Dinamo Bucu
rești este îmbucurătoare. Dar 
satisfacția este umbrită de scă
derea valorică a unor formații 
care, in campionatul trecut, de 
pildă, aspirau nu numai la o 
treaptă a podiumului de pre
miere, ci și la performanțe de 
prim rang în activitatea inter
națională, Lăsînd-o la o parte

pe Steaua, care poate traversa 
o perioadă de criză, dar care își 
poate reveni rapid, să discutăm 
despre alte divizionare. După 
cîștigarea „Cupei României", 
H.C. Minaur Baia Mare se cla-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

acordat paselor cu mina și jo
cului cu piciorul. Aproape nu 
a fost atac în care aceștia să 
nu
chiar cinci pase, corect execu
tate, bine gîndite tactic, efec
tuate în viteză, lansat și în 
spațiile nevralgice ale apărării 
noastre. Aici s-a vădit mai ale» 
nevoia a-cută și extrem de ur
gentă de a se trece atît în ca
drul echipelor noastre de club, 
cît șl la echipele selecționate 
la o adevărată ȘCOALĂ A 
PASEI, imprimîndu-se jucăto
rilor, tuturor jucătorilor, ideea 
fundamentală că PASA CON
STITUIE SINGURUL MIJLOC 
EFICIENT ȘI SPECTACULOS 
DE A FACE DIN 15 JUCĂ
TORI. INDIFERENT DE VA
LOAREA LOR, O ADEVARA- 
TĂ ECHIPA ! Și că singurul 
mijloc de a construi ofensiv, de 
a combina tactic, de a infringe 
rezistența adversarului, oricît 
de bțin placheur ar fi el, de a 
înscrie puncte prin încercări 
reușite și spectaculoase și de 
a obține pînă Ia urmă victoria, 
de a juca — intr-un cuvînt — 
rugby, este doar pasa. Altfel, 
va rămîne zadarnică lupta îna
intașilor pentru balon, zadarni
că zbaterea lor de a străpunge, 
prin percuție, apărarea directă 
și imediată a înaintașilor ad- 
verși, zadarnică alergarea din- 
tr-un loc într-altul urmărind 
loviturile de picior, trimise în-

D. MANOILEANU

efectueze trei-patru sau

(Continuare în pag. 2—3)

O SINGURA NECUNOSCUTA
IN LUPTA PENTRU TITLU

LA POLO: RAPID SAU DINAMO?
• Voința Cluj-Napoca a pierdut ți ultimul tren • Tot 

mai mulți tineri jucători
Campionatul de polo a fost 

relansat. Prin victoria obținută 
duminică (3—2), in propriul său 
fief, Dinamo ei ajuns la același 
număr de puncte (26) cu Rapid, 
lăsindu-ne, ca de obicei, să 
„numărăm bobocii." la toamnă. 
Practic, cursa pentru titlu nu 
mai angajează din 
ment decît pe cele 
rivale, distanțate la 
de poloiștii Voinței 
ca, care in acest turneu au evo
luat mai slab. Faptul pare
destul de surprinzător acum,

în vederile selecționerilor

acest mo- 
două mari 
opt puncte 
Cluj-Napo-

cînd antrenorul Arcadie Sarcadi 
dispune de un lot mai puternic 
decît oricînd. Intr-un fel, cluje
nii pot avea o scuză : neavînd. 
la dispoziție un bazin descope
rit, ei continuă să se pregăteas
că tot în piscina acoperită de 
pe malul Someșului, iar la pri
mul contact cu meciurile în aer 
liber jucătorii s-au sufocat a- 
desea și nu au mai acționat

Adrian VASIUU

(Continuare in pag. 2—3)
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ȘI PENU NU S A LASAT 
DE HANDBAL

Duminicâ dimineața am 
asistat la un spectacol pe 
care dacă nu l-aș fi văzut 
nu l-aș fi crezut. Cei mai 
buni handbaliști din Europa, 
steliștii. trăgeau „cu tunul”, 
trăgeau din orice poziție, 
trăgeau pe sus, trăgeau pe 
jos, trăgeau de la 7 metri, 
dar mingile lor se loveau — 
aproape 
uluitor și 
- de „zidul 
re-l înălța, de fiecare 
dată, în direcția 
„bombelor”, cel mai 
mare portar pe care l-a avut 
vreodată handbalul româ
nesc, dacă nu și cel mon
dial. .

Duminică, in economia 
victoriei detașate a dinamo- 
vîștilor, care speră de 11 ani 
să smulgă titlul „campioa
nei tradiționale". Steaua, a- 
portul lui Penu a fost, poa
te. de cel puțin 50 la sută.

N-aș fi scris totuși aceste 
rinduri despre el dacă n-aș

După „Cupa Tungsram" ia volei Campionatul unhersitar 4c ^iBaastici ritm

FESTIVAL AL GRAȚIEI Șl FR„SÎNT SATISFĂCUT 
BĂIEȚILOR
— Am avut condiții bune de 

pregătire, iar băieții care au răs
puns la convocare s-au angrenat 
în efort la nivelul cerințelor. Am 
avut și absenți, din motive obi
ective. Cea mai notabilă absen
ță a fost cea a lui Dumănoiu 
care urmează un tratament.

— Cum apreeiați turneul da Ia 
Budapesta prin prisma partici
pării, a rezultatelor și a obiec
tivelor urmărite 7

— N-a fost un turneu foarte 
tare, dar a corespuns perfect e- 
tapei în care ne aflăm. Ungaria 
a prezentat formația sa primă, 
ca și R. F. Germania, iar Ceho
slovacia a aliniat un lot com
binat...

— Rezultatele le-am publicat : 
3—0 cu Ungaria și R.F.G. și 0—3 
eu Cehoslovacia, echipă care 
face parte din aceeași serie cu 
cea a României la C.M. Ce ne 
puteti spune în legătură cu ul
timul rezultat ?

— în partida cu echipa noas
tră, voleibaliștii cehoslovaci au 
jucat foarte bine, în timp ce noi 
am început mai slab și ne-am 
redresat mai greu, neputind evita 
înfrîngerea. Judecind turneul, pe 
care l-*am cîștigat la setaveraj, 
prin prisma obiectivelor urmări
te. mă declar satisfăcut, totuși, 
de evoluția băieților in general, 
șl îndeosebi de Pop, Bădiță, 
leanu, Țcrbea și Ionescu.

— Care va fi următorul 
al pregătirii 7

— Jocurile Balcanice de la 
nik, la care vrem să realizăm o- 
biectivul fixat (locurile 1 sau 2) 
și care va constitui pentru mine 
și colegul Wiliam Schreiber un 
criteriu de apreciere a sportivi
lor selecționați.

AUREL DRAGAN'•••

fi aflat, recent, o altă „Is
pravă” a portarului dinamo- 
vist, o ispravă care spune 
mai mult chiar decit ispră
vile lui din jocul de dumini
că. întors de la Campiona
tele mondiale din Danemar
ca, Penu era programat să 
meargă în concediu legal 
de odihnă. N-a plecat însă.

S-a dus la antrenorul 
său și i-a spus : „Ma
estre, eu vreau să lu
crez I Simt eu că tre
buie și că pot să mă 
pregătesc mai bine ca 

și pînâ acum. De aceea, nu 
plec în concediu. Eu ori fac 
performanță așa cum tre
buie, ori mă las de hand
bal I Altfel nu concep spor
tul I"

Și Penu — la cei 32 de ani 
oi săi — nu s-a lăsat de 
handbal.

Spre binele tuturor. 
Și spre pilda multora.

Marius POPESCU

matematic, 
incredibil !

pe ca-

DE EVOLUȚIA
Cel dinții examen internațional 

susținut în cursul săptăminii tre
cute de voleibaliștii lotului re
prezentativ al țării noastre, 
„Cupa Tungsram*, a coincis cu 
victoria lor in această competi
ție, care a Încheiat prima etapă 
a pregătirilor „naționalei" în ve
derea C.M, din septembrie. La 
întoarcerea de la Budapesta am 
solicitat antrenorului principal 
Aurel Drăgan cîteva amănunte.

— Cum a decurs această eta
pă care a marcat startul echipei 
noastre masculine spre mon
diale?

— Etapa s-a desfășurat con
form planificării întocmite de 
noi, purtînd in primul rînd am
prenta pregătirii fizice. Nu am 
efectuat o pregătire specială pen
tru turneul de La Budapesta. De
altfel, nici viitoarele etape nu 
vor viza pregătirea specială pen
tru competițiile de verificare la 
care vom fi prezenți. Aceasta, 
deoarece fiecare etapă nu va 
constitui un scop în sine, ci se 
va înscrie intr-un proces gradat 
avînd drept țel campionatul 
mondial din Italia.

— Ce aspecte demne de relevat 
ați desprins la capătul acestei 
etape 7

//
•••

Gir-

CAMPIONATELE DE HANDBAL test

(Urmare din pag. 1)

tină serios, băieții acuzînd obo
seala. Jucătorii pregătiți de 
Lascăr Pană obțin din ce in ce 
mai greu o victorie, mulțumin- 
du-se adesea cu „remize” și 
cu apartenența la grupul de 
mijloc al clasamentului. Dinamo 
Brașov și Politehnica Timișoara 
sînt și ele exemple care de
monstrează scăderea valorii pri
mei divizii. UNELE FORMAȚII 
CONSIDERA CAMPIONATUL 
UN „CULCUȘ” ȘI NU UN 
TEREN AL DEPLINEI AFIR
MĂRI I In această idee se com
portă Politehnica Timișoara, 
formație care vine în deplasare 
cu 9—10 jucători, lăsîndu-se 
pradă adversarelor și rezervîn- 
du-și potențialul real pentru 
partidele pe teren propriu. So
coteala este simplă : cu 16—18 
puncte scapi de retrogradare și 
asta-i principalul ! îl știam mai 
ambițios pe inginerul agronom 
Constantin Jude.

Inexplicabilă este și comporta

rea Universității Cluj-Napoca. 
înaintea începerii campionatului, 
echipa lui Romeo Sotiriu ne 
dădea speranța atacării primei 
părți a ierarhiei, pentru ea a- 
cum să se zbată in coada cla
samentului. Ce s-a întîmplat 
intre timp cu vigoarea acestei 
echipe, cu veleitățile ei ?
.Firește, luînd în considerare 

cele arătate, o concluzie se im
pune de la sine : VALOAREA 
CAMPIONATULUI ESTE ÎN- 
TR-O ÎNGRIJORĂTOARE SCĂ
DERE ! Față de această situație, 
gravă, se impun eforturi deo
sebite — din partea federației, 
a comisiilor locale, a cluburi
lor, a tehnicienilor și a sporti
vilor — pentru ridicarea nive
lului primei divizii, chiar în 
condițiile (precare) de organi
zare a campionatului cu două 
meciuri pe săptămînă. Altfel 
discrepanța dintre campionat și 
veleitățile handbalului nostru 
va crește, impietînd și asupra 
performanțelor echipei naționa
le.

MASCULIN
DINAMO Buc. 9 9 1
Steaua
H.C. Minaur
C.S.M. Borz.
Poli. Tim.
Gloria Arad 

.. Dinamo Bv. 
». Știința Bacău 
9. U. Cluj-Nap.

Relonul Săv.

Per-

Concursul de primâvară al tinerilor atlefi

CRISTINA COJOCARII ÎNTRECUTĂ LA 800 m!
La Constanța s-a desfășurat 

sîmbătă și duminică concursul re
publican de primăvară al junio
rilor n. Iată ciștigătorii: BAiEȚI: 
100 m : N. Bancov (C.S.Ș. Plo
iești) 10,8» 200 m : Bancov 22,0, 

400 m : o. Romanescu (L.C.A. CI. 
Muscel) 50,8, 1500 m : P. Pereday 
(C.S. Satu Mare) 3:59,8, 3 000 m: 
S. Peptănar (C.S. Arad) 8:43,0, 
110 mg : M. Popescu (C.S. Brăila) 
15,4, 300 mg : V Dimitriu (Cea
hlăul P. Neamț) 40,3, lungime: S. 
Columban (Viitorul) 6,59 m, înăl
țime ? E. Popescu (Lie. 2 Buc.) 
1,99 m. triplusalt : S. Hoștiuc 
(Steaua) 14,76 m, prăjină ; D. Ște
fan (L.C.A.) 4,00 m, greutate ;
I. Stroie (Știința Moreni) 16,09 m, 
disc : M Albu (C.S.Ș. Brașov) 
55,78 m, suliță : N. Roată (C.S. 
Brăila) 57,08 m. ciocan : M. Ro
man (Viitorul) 64,66 m, 10 km 
marș : V. Stubeianu (C.S.M. Su
ceava) 48:20,8; 1500 m. obst. V. Ga
giu (L.C.A.) 4:23,9 ; FETE : 100 m: 
Lucia Negovan (Mureșul Tg. Mu
reș) 12,2, 200 m: Nicoleta Lia (O- 

Hmpia Craiova) 25,2, 400 m : Lia 
57,6, 800 m : Ana Turoczi (AMI- 
DEX Tg. Secuiesc) 2:12,4, Cristina 
Cojocaru (Ol. Craiova) 2:13,4, 
1 500 m : Turoczi 4:37,8. 100 mg : 
Tatiana Bădeanu (L.C.A.) 14,8,
300 mg t Cojocaru 44,2, lungime ;

Anișoara Cușmir (C.S.Ș. Brăila) 
5,61 m, înălțime: Cristiana Ivașcu 
(Viitorul) 1,70 m, greutate : Lilia
na Isac (C.S.Ș. atletism) 12,79 m, 
disc : Mihaela Roșea (C.S.Ș. Bra
șov) 40,08 m, suliță : Cristina
Dobrlnoiu (Muscelul C. Lung) 
46,50 m.

• ..Cursa Munților- la marș,
disputată duminică dimineața ia 
Breaza a fost ciștgată de Ștefan 
ioniță (Metalul Plopeni), care a 
parcurs 30 km în 2.27:57,8, urmat 
de N. Maxim (Olimpia) 2.35:22,8. 
La juniori I (10 km), primul a 
sosit Georgian Gornea (Metalul 
Buc.) In 46:47.02. iar la juniori 
UI (5 km) Gheorghe Frecățeanu 
(PIT) 26:19,4. (N.D. Nicolae —
coresp.)

• Participări internaționale ale 
atleților noștri In această săptă
mînă : Mihaela Loghin și Ion 
Zamfirache au plecat la Havana 
pentru a concura la „Memorialul 
Barrientos" ; miercuri șl joi. la 
Skoplje, vor £1 prezenți Sanda 
Vlad, Tudorei Vasile. Adrian Pro- 
teasa și Carol Raduli ; la Bol
zano, sîmbătă și duminică vor 
concura Maricica Puică, Gina Pa- 
nait și Lucia Fotache.

HI PIS M
Timp excelent, asistența numeroasâ 

șl afluență de recorduri, ia-tă ce a 
caracterizat reuniunea desfășurată 
duminică dimineață pe _ hipodromul 
din Ploiești. Din ansamblul perfor
manțelor înregistrate de cîștigători, 
in mod deosebit se impune victoria 
(a treia >n stagiunea actuală) înre
gistrată de Ro-ndo (un reușit produs 
al lui Talaz și Romana) în „Premiul 
Municipiului Ploiești", alergare semi- 
clasică Intîlnind o situație mult mai 
grea decît în reuniunile precedente 
(acorda metri unor cai de certă va
loare, printre care și Godeanu, cam
pionul „4 anilor"), el a reușit totuși 
să-și adjudece proba respectivă după 
o cursă bogată în faze spectaculoa
se. Pe locurile următoare s-av clasat 
Hinsar (forțat peste măsură, acesta 
a derobat în vecinătatea sosirH, je- 
nindu-și oarecum adversarii). Helis 
și Macrou. Valorile (din ce tn ce 
mai bune) marcate de Rondo (în 
prezent el deține recordul de 1:22 5) 
îl situează pe primul loc tn Ierarhia 
trăpașilor noștri. Cea de a doua a-
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A. BREBEANU

Sîmbătă șl duminică, sada de 
sport a Institutului Politehnic din 
București a fost la <1 sponpa 
grației și frumuseții. Aproape 
100 de gimnaste studente, ffin 11 
centre universitare ale țării, «i-ea 
disputat cu pasiune ' ‘ 
campioane naționale universitare 
Ia gimnastică ritmică — modernă. 
A surprins desigur absenta du-, 
concurs a sportivelor din Cluj- 
Napoca, Brașov și Craiova, orașe 
cu frumoase tradiții sportive stu
dențești, situație care umbresc 
activitatea catedrelor de educație 
fizică respective.

Sîmbătă a avut loc întrecerea 
pentru titlul la individual, la 
care au participat gimnaste de 
categoria I și maestre. Disputa 
a fost extrem de interesantă șl 
frumoasă. La cat. L elevele lec
torului univ. Maria Raicu-Gentz, 
de la Universitatea din Timișoa
ra, au obținut un succes catego
ric, reușind să cucerească pri
mele trei locuri în 
titlul revenind stu
dentei Mariana Ian- 
culescu, 
prezentat 
frumoase, 
grad sporit de difi
cultate. La maestre 

am urmărit execu
ții de virtuozitate, 
în care protagonis
te au fost studen
tele Vasllica Cior
tan (Constanța) și 
Carmen Bara (Po
litehnica București). 
Ambele, cu exerci
ții valoroase la 
toate obiectele — 
cerc, coardă, minge 
șl panglică —, iar 
departajarea s-a 
făcut la ultima e- 
xecuție : exercițiul 
cu panglică. In ca
re eleva lectorului 
univ. Elena Scheul

toUurJe de

Ce

care a 
exerciții 
cu un

clasament.

Studentele de la I.E.F.S. in 
fiului de ansamblu Foto

1. U. TIMIȘ. 13 9 3 1 184-151 21
3. Hidrotehnica 13 9 0 4 225-184 18
3. Confecția 13 6 1 6 175-166 13
4. Mureșul 13 5 3 5 189-185 13
L progresul 13 5 3 5 155-163 13
6. Rapid 13 5 2 6 182-198 12
7. U. București 13 5 1 7 196-204 11
8. I.E.F.S 13 5 1 7 151-170 11
9. Constr. Tim. 13 4 2 7 147-161 10

19. U. Cluj-Nap. 13 3 2 8 162-184 8
Campionatele de handbal, Divi

zia A, programează joi rundele 
a X-a (masculin) șl a XTV-a (fe
minin). iată programul:

MASCULIN (etapa a x-a)
• BACĂU : Știința — C.S.M. 

Borzești
• TIMIȘOARA : Politehnica — 

Relonul Săvineșii.
• CLUJ-NAPOCA : Universita

tea — H.C. Minaur Baia Mare
• BRAȘOV : Dinamo — Dina

mo București
• BUCUREȘTI : Steaua — Glo

ria Arad
FEMININ (etapa a xrv-a)

• timișoara : Constructorul
— Progresul București
• TG. MUREȘ : Mureșul — 

Hidrotehnica Constanța
• TIMIȘOARA : Universitatea

— Universitatea București
• BUCUREȘTI : LE.F.S. —

Rapid
• BUCUREȘTI : Confecția —

Universitatea Cluj-Napoca

MECIURI RESTANTE 
DIVIZIA A LA TENIS 

MASA

IN 
DE

cam-Sîmbătă și duminică. In 
pionatele Diviziei A la tenis de 
masă s-au disputat trei partide 
restante. Iată rezultatele înregis
trate și citeva amănunte :

C.S.Ș. Craiova — C.SM. lași 
ÎS—1. Net superiori, cralovenli au 
cîștigat lejer, Naidin, Popescu și 
Androne — cu cite ' " ”*
tru — 3 v și dublul 
pescu au punctat 
Singura victorie a 
fost realizată de 
COSTIN — coresp.).

Intr-o altă partidă din campio
natul masculin, Constructorul Hu
nedoara a pierdut, acasă, eu Ș—12 
tntQnirea eu C.S.Ș. Odorheiul Se
cuiesc.

In campionatul feminin. C.S.Ș. 
Slatina a cîștigat cu 5—I meciul 
cu Gloria-Șoimii Buzău,

4 victorii, Pă- 
Naidin — Po- 
pentru gazde, 

oaspeților a 
Sumulea. (T.

RONDO, IHVtlAJIl STAGIUNII
lergare principală a ziW, „Premiul 
Călărași", a revenit — moi ușor de
cît a lăsat impresia — Lui Bavari, 
condus ct multă exactitate de Ghe- 
rase Avram. Formația acestui antre
nor a mai realizat încă o victorie 
cu Hertz, vădit „ajutat" de „unii" 
dintre adversarii săi prea puțin preo
cupați de soarta cursei. Din rest, 
am reținut eventul realizat de G. 
Vasile (Goran — Harțag), dublul suc
ces obținut de G. Tănase (Banjo — 
Abil) și S. Onache (Huria — Bazalt), 
valoarea marcată de acesta din ur
mă (1:31.0) fiind însă în totală con
tradicție cu performanțele sale ante
rioare, cînd se clasase de la locul 
8 în jos. Rezultate tehnice. Cursa I: 
Jîtaru (N. . Gheorghe) rec. 1:42,8 2.
Strungari ța. Simplu 1,40. Ordinea 2. 
Cursa a tl-a : Banjo (G. Tănase) 
rec. 1:48,6, 2. Solitara, 3. Salata. 
Simplu 7. Ordinea 11. Event 9. Or
dinea triplă 508 ; Cursa a Itl-a : Ba
zalt (S. Onache), rec. 1:31,0, 2. O- 
zoraș. Simplu 3,60. Ordinea 77. E- 
vent 31 ; Cursa a rV-a : Hertz 0.

Nicolae) rec. 1:28,0, 2. Hefia, 3. RI- 
von. Simplu 2,20. Ordinea 40. Event 
13. Ordinea triplă 211 ; Cursa a 
V-a : Abil (G. Tănase) rec. 1:32,3, 
2. Turica. Simplu 2,80. Ordinea 20. 
Event 8 ; Cursa a Vl-a W<Bavari (G. 
Avram) rec. 1:25,9, 2. Epi'log 3. Jo
ben. Simplu 4. Ordinea 24. Event 10. 
Ordinea triplă 95 ; Cursa a Vfl-a : 
Huria (S Onache) rec. 1:31,5, 2.
Recurs. Simplu 2. Ordinea 8. Event 
9. Triplu cîștigător 68. Cursa a Vlll-a: 
Rondo (I. Oană) rec. 1:25,0, 2. Hin
sar, 3. Helis. Simplu 4. Ordinea 33. 
Event 10. Ordinea triplă 178 ; Cursa 
a IX-a : Goran (G. Vasile) rec. 
1:26,0, 2. Kandahar. Simplu 53. Or
dinea 59. Event 124. Triplu cîștigător 
937. Cursa a X-a : Harțag (G. Va
sule) rec. 1:28,7, 2. Jurat. Simplu 7. 
Ordinea 19. Event 62. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de 42 291 lei și 
a fost cîștigat (50%) de 9 tichete 
cu 14 combinațH a 1 500 lei fiecare. 
Report 21 291 lei.

Gh. ALEXANDRESCU

UN FRUMOS SUCCES AL SPORTULUI MUNCI
(Urmare din pag. 1)

ție. Dansatorii sînt tineri de la 
„Rulmentul”, de la întreprinde
rea de aparataj și accesorii, 
muncitori și muncitoare din alte 
unități productive de aid, iar 
tumultuoasa revărsare de joc și 
voie bună se constituie ca o 
urare de succes pentru gazde 
și pentru oaspeți. Căd au ve
nit, ca oaspeți, sportivi munci
tori din Tr. Măgurele, de la 
marele combinat chimic, din 
Roșiori și Videle, din Zimnicea, 
orașul reconstrucției. Sînt ciști- 
gătorii fazei pe localități, doar 
o mică parte din cei care s-au 
întrecut in această competiție. 
O mică parte, pentru că festi
valul a angrenat nu mai puțin 
de 19 000 de partidpanți din 147 
de întreprinderi de pe cuprinsul 
județului, la fotbal, popice, vo
lei, tenis de masă și șah. Iar 
dacă facem mențiunea că prin- 
dpala condiție pentru a putea 
partidpa la etapa a doua, pe 
orașe, a fost aceea ca toți com- 
ponenții echipelor să aibă tre
cute normele „Complexului 
Sport și sănătate”, avem ima
ginea unei ample acțiuni spor
tive mundtorești.

— La noi întregul tineret a 
luat parte la întreceri, dar nu 
așa, oricum. Ne-am pregătit se
rios. In prima ediție am ieșit 
bine, dar acum trebuie 
gem și mai bine. Și o 
gem, că avem oameni 
ne spune Aurel Clejan, 
al Comitetului de partid de la 
întreprinderea de aparataj și 
accesorii, prezent aid cu spor
tivii.

Echipele de fotbal sînt che
mate pentru a fi prezentate 
publicului. Mecanicul Nicolae 
Drăgușin, de la Schela de ex-

să mer
să mer- 
buni — 
secretar

tractie din Videle, iși aliniază 
echipa îmbrăcată în echipa
ment nou-nouț. Sînt voinici cu 
fețele bronzate, „băieți căliți in 
muncă” — după cum ne spune 
cu mîndrie căpitanul echipei, 
Nicolae Drăgușin. Și coechipie
rii săi fac haz de această re
marcă ce-i măgulește. Dar ar
bitrul intră în rol...

Facem un tur pe la locurile 
de desfășurare a confruntărilor 
în celelalte discipline. în pădu
rea Vedea, lume multă adunată 
in jurul popicăriei. Nimeni nu 
ia in seamă splendidul decor : 
nici crăciie stejarilor grele de 
frunze, aplecate peste capetele 
oamenilor, nici tufele de bujori 
din jur și nici... roiul de stropi 
scuturați dintr-un nor trecător. 
„Bat cei din Tr. Măgurele... 
Auzi, dumneata ! Să ne bată 
acasă !... se miră Aurel Cle- 
jan. Dar, ăsta-i sportul. Nu-1 
nimic, ciștigăm noi la fotbal !“

La Casa de cultură vizitatorii 
de duminică au de ales intre 
un spectacol al șoimilor patriei 
și pionierilor, din cadrul Festi
valului „Cîntarea României”, și 
disputele de șah și tenis de 
masă ale sportivilor. Preferin
țele sînt împărțite. La șah, pe 
30 de mese se rezolvă tot atî- 
tea probleme de strategie, due
luri de inteligență. Valerian 
Vasilescu, animatorul nr. 1 al 
șahului din Alexandria, are 
multe probleme. Concomitent 
cu întrecerile Festivalului se 
desfășoară și Campionatul oră
șenesc pentru... toate virstele.

Revenim la stadionul Unirea. 
Tocmai urcă pe podium cîști- 
gătorii, pe discipline : 
Metalul Alexandria 
popice — Chimia Tr. 
le, șah — Didactica 
dria, tenis de masă —

volei — Chimia. 
manului” este cîț 
talul, pe locul dJ 
îndu-se Chimia 
Textila Roșiori. C 
cuvine organiza 
liul județean i 
C.J.E.F.S., Comit 
al U.T.C., redacți 
leormanul”.

(Urmare dil

DAM

fotbal —
(I.A.A.), 
Măgure- 
Alexan- 
Metalul,

tr-o zonă sau al 
sau cel nfai ade 
adversarului și îj 
lui de joc. Cu alt 
a pasa și a consi 
prin pase — faze 
se, surprinzătoare 
loare spectacular 
randament, echipj 
deci, să paseze, J 
cest reflex și aer; 
re, va pîeFde cu 
cîștigate cu greul 
țiativa atacului ,s 
joc, va pierde ril 
du-1 pe cel al a 
va lăsa dominată 
și va sfîrși priil 
fără a juca mă 
s-au petrecut, de 
în meciul de la

O altă conc^J| 
bui să se impunl 
tală în viitorul s 
gătire al tutui 
noastre va E cel 
absolute a REPD 
prinderii de a rJ 
și fără întîrziere 
tenerului purtat 
spre a-I susțin^ 
eventual. în apăr

Cl SINGURA NECUNOSCUTA IN LUPTA PENTRU TITLU
(Urmare din pag. 1)

cu vigoarea obișnuită. Aceasta 
pe de o parte. In același timp 
insă, această valoroasă, dar 
atît de capricioasă echipă, con
tinuă să se afle la discreția 
toanelor fraților Rusu, care joa
că pentru colectiv numai cind 
vor ei ! Cu mai multă discipli
nă și mai multă autoritate din 
partea conducerii tehnice (un 
jucător cu perspectivele lui 
Dezmireanu continuă să stea pe 
banca de rezerve), această echi
pă ar avea o cu totul altă față 
și ar conta efectiv în lupta pen
tru întîietate.

Revenind la disputa pentru 
titlu, să amintim că Dinamo și 
Rapid se vor mai întîlni în 
toamnă de trei ori (în turul IV 
și în turneul final de două ori), 
partide suficiente pentru expri
marea ambițiilor și orgoliilor 
celor mai valoroși poloiști ai 
țării. Și in jocul de duminică 
ei au făcut tot ce le-a stat în 
puteri pentru a-și apropria vic

toria. Aceasta a suris In final 
dinamovlștilor, dar tot atît de 
bine putea să le surîdă și fero
viarilor la sfîrșit, intr-un meci 
în care s-a înotat mult, jucă
torii creîndu-și numeroase oca
zii de gol. Le-am reproșa totuși, 
atît învingătorilor cit și învinși
lor. insuficienta concentrare in 
fazele de superioritate numeri
că, slăbiciune pe care uneori o 
constatăm și în evoluțiile echi
pei reprezentative. Duminică, 
Dinamo s-a aflat de 5 ori eu 
„om în plus”, iar Rapid de 4 
ori, ambele neconcretizind decit 
cite o singură situație ! Desigur, 
este necesară antrenarea zilnică 
a unor asemenea situații, în 
condiții cit mai apropiate de 
cele ale jocului, dar și o con
cepție tactică în plasarea ju
cătorilor în cadrul dispozitivu
lui. De pildă, nu l-am înțeles 
nici un moment pe Iuliu Capșa, 
care la asemenea situații îl 
plasează pe Nastasiu — jucător 
care iese frumos din apă si are 
șut puternic — pe linia de doi

metri, dnd el a 
util și mai efic 
zonă, la 5—C ■* 

Acest ultim tu 
lejuit si o teix 
statare : tot mi 
tncep să se 
din prima —'ca: ■ 
Ciobănioe.
Die Gheoryhc a 
la CrișuL 
Gheorgbevid « 
C.N.U.). Ca a* 
folosirea cbj 
mai dificile — : 
exemplu ni l-a 
rul di-.amoiiiJtl-' 
neri ar putfea nc 
rind lotul lărgit 
tivei, care are : 
Un suflu nou.

Progresul Buci
Cluj-Napoca 5-
1—0. 2—1).
L RAPID 15
2. Dinamo 15
3. Voința 15
4. Progresul 15
5. A.S.E. 15
4. Crișul 15



„RELACHE"
Nu fiindcă ploaia s-a împo

trivit ca să vedem încheiate 
toate jocurile celor 4 grațioa
se campioane ale rachetei.

Nu fiindcă Năstase a pier
dut din nou in primul tur la 
Dallas, acum la un jucător 
care n-a fost și nu va fi ni
ciodată „mare" (E. Dibbs).

Și nu fiindcă nu avem încă 
nici o veste bună de la cei 
trei tineri — A. Dirzu, FI. 
Segărceanu, M. Mîrza — ple
cați la turnee engleze, fără 
loc asigurat printre partanți 
și trebuind să joace, pretutin
deni, aspre calificări.

Este 
lache" 
nostru, 
pentru 
găsește 
acel drum spre 
impas, 
teptâm 
Vorbim 
convinși ________
„schimbului de miine", 
eforturile 
lui rămin 
secvențe. 
României 
sub 20 ani) își făcea debutul, 
la început de sezon, prin re
zultate cel puțin promițătoare 
(a învins Unqaria in meci a- 
mical. a .terminat la egalitate 
pe primul loc în grupa preli
minară a C.E. de sală). îi 
era necesar apoi un „rodaj" 
susținut și consistent pentru

ÎN TENIS.

trn moment 
In 
mai 

că el nu-?i 
cadența In 

ieșirea din 
pe care o aș-
cam demultlșor.
— ți sintem 

— de necesitatea 
dar 

pentru asigurarea 
sporadice, incon- 

O nouă echipă a 
(medie de virstă

tenisul
ales

*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

probele, mult mai grele 
urmează : „Cupa Davis“,
„Cupa Calea", Balcaniada ț.a. 
El, rodajul, abia acum înce
pe. Și nu sub cele mai bune 
auspicii organizatorice.

Am avut tribune aproape 
goale, dezolante, la ultimele 
competiții, chiar cele cu ca
racter internațional. Lipsesc 
„capetele de afiș", țtim prea 
bine. Oaspeții de elită au în
ceput să absenteze de pe cea 
mai frumoasă arenă de tenis 
din estul european (6000 de 
locuri). E păcat. Dar ce-am 
făcut pentru a asigura reci
procitatea necesară, ca să 

putem primi pe 
oaspeți ? Campionii 
noștri, jucători ți 
jucătoare de frunte, 

■ ți ei de 
organizate de 

eu care avem 
tradiționale. Șl de la 
așteptăm mereu să ne 
colaborarea dorită, 
mai fi ceva. Acea ten- 
a federației noastre de 

devenită parcă

absentează 
turneele 
ruri, 
lății 
care 
vină

Ar 
dinți 
specialitate, 
definitorie, de a-și concentra 
eforturile și atenția numai a- 
supra unuia-doi jucători sau 
uneia-două jucătoare. Consi- 
dertnd, chipurile, cd tenisul 
românesc se confundă eu 
ceștia.

Ceea ce nu este ața I

Radu VOIA

FARA STAPINIREA TEHNICII

După intilnirea cu reprezentativa U. R.S. S

MARCAJULUI Șl DEMARCAJULUI 
NU SE POATE OBȚINE ADEVĂRATA 

PERFORMANȚĂ INTERNAȚIONALĂ!

JEAN BIROU Șl ELENA TRIFU ÎNVINGĂTORI |
IN „CUPA

Cuprinsă în calendarul republi
can al competițiilor de tenis, 
„Cupa Dinamo" și-a desemnat 
campionii La capătul unor între
ceri care s-au ridicat. în general. 
Aa un bun nivel tehnic. Este re
gretabil, în acest context, că u- 
nele arbitraje au fost complet 
necorespunzătoare, fapt care a 
influențat calitatea disputelor. Cel 
mal flagrant s-a manifestat a- 
eeastă lacună în partidele dintre 
Almăjan — Popovid și Bîreu — 
VUcioiu. Mai este de menționat 

faptul că, în turneul final mas
culin. Tr. Marcu (Dinamo Bra
șov) s-a retras din competiție 
(acuzînd dureri la braț) după ce 
a fost învins de J. Bîreu cu 3—6, 
*—3. 3. Acesta întrece apoi cu
5—1. 6—< pe B. Almăjan și cu 
7—6, 3—6, 5—4 ab. pe O. Vîlcioiu. 
Clasament final : 1. Jean Bîreu 
(Dinamo București), 2. O. VUcio- 
iu (Dinamo Brașov), 3. B, Almă-

DINAMO"
Jan (Jiul Petroșani), la finala te 
dublu bărbați perechea Vuciota 
— Almăjan a dispus cu S—*, S—4 
te cuplul Poporid — țiței 
(Steaua).

Întrecerea feminină a oferit o 
foarte disputată semifinală între 
Simona Nunweiller (Progresul) șl 
Mariana Hadgiu-ltercu (Con
structorul Brăila), etetlgatâ te prima eu 5—3. »—«, (^Cealaltă 
semifinală a revenit eu •—4, S—3 
Elenei Trifu (Progresul), Învingă
toare tn fața Valerted Balaj (Stea
ua). Finala: Trifu — Nunweiller 
•—7, 6—3. La dublu au dsttgat 
Elena Trifu — Elena Popescu 
(Politehnica) cu «—3, 6—1 ta fața 
perechii Valeria Balaj — Maria
na Hadgiu-Marcu.

Seria concursurilor (Hn Capitală 
continuă, ieri dlndu-se startul in 
„Cupa Tenis-club București".

S. IONESCTJ

LUI SUFLUL NOU DE CARE ARE NEVOIE!
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Inutil, ba chiar primejdios, să 
încercăm un atac sau un con
traatac în situația în care ma
joritatea jucătorilor din echipa 
care a obținut balonul se află 
rămași undeva în cîmpul ad
vers, așteptînd să fie depășiți 
de partenerul cu balon și tn- 
tirziind astfel revenirea în pro
priul lor câmp de joc. Jucătorii 
englezi au știut să revină me
reu și din timp în terenul lor, 
ori de cîte ori au fost depășiți

' fază, nerămînînd „afară din
e joc“ și alimentind cu noi forțe 

atacurile sau contraatacurile 
inițiate de partenerii lor porniți 
în ofensivă sau constrânși la 
defensivă.

Am arătat toate acestea nu 
din simpla intenție de a aprecia 
excesiv meritele rugbyștilor en
glezi — care nu ni s-au părut 
altfel decît o bună echipă de 
club — și nici doar de dragul 
de a evidenția lipsurile jucăto
rilor noștri. Dimpotrivă. Credem 
că valoarea fizică, morală și 
intelectuală cu care sint dotați 
rugbyștii români este de cea 
mai bună calitate, așa cum s-a 
dovedit ori de cîte ori a fost 
nevoie. Dar respectul pentru 
adevăr ne obligă să recunoaș
tem că în privința deprinderi
lor tehnic^, a măiestriei in mî- 
nuirea balonului, în domeniul 
subtilităților și siguranței pe 
procedeele atacului mai ales, 
cum ar fi pasa, avem încă 
multe de făcut. Or, fără stăpi- 
nirea deplină, pînă la perfec-
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Concursul republican de tir do
tat cu „Cupa României", rezervat 
noii generații de trăgători (tine
ret și juniori) a reunit pe stan
durile de la Tunari, din Capitală, 
numeroși sportivi din întreaga 
țară. Iată câștigătorii probelor 
din ultimele două zile de între
ceri: pușcă standard 60 f c — Du
mitra Matei (Dinamo) 594 — a 
concurat la băieți ; la fete a ocu
pat primul loc Margareta Vochin 
(Olimpia București) cu 594 p ; 
3X20 f — Eva Olah (C.S.U. Bra
șov) 564 p ; juniori I — băieți — 
V. Petrescu (Olimpia) 559 p ; fete 
— Maria Lakatoș (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 558 p ; juniori II — bă
ieți — I. Paraschiv (C.T. Alexan
dria) 541 p ; fete — Roxana Lă- 
măeanu (Olimpia Buc.) 547 p, 
pușcă liberă 60 f poziția In pi
cioare — I. Mărginean (Medi
cina Cluj-Napoca) 539 p.

La pistol standard, reprezentan
ții cluburilor U.T. Arad, Steaua

I
I
I
I
I
I
I
I
Ițiune, a întregului bagaj de cu

noștințe tehnice, în special cele 
ofensive, ridicate la grad de 
virtuozitate, întreaga noastră 
strădanie de a ne impune fizic 
și chiar tactic va rămine za
darnică. Am vrut, așadar, să 
subliniem faptul că, săraci incă 
în cantitate valoroasă, greșit 
orientați ca spirit și concepție 
de joc, tributari Încă dorinței 
exclusive de victorie, insuficient 
instruiți la echipele lor de duh, 
jucătorii noștri au plătii, in cele 
două meciuri — dar mai ales 
in cel de la București — .pă
cate" care nu sint numai ale 
lor. Ele vin dintr-o orientare 
destul de lipsită de orizont a 
conducerii tehnice a federației, 
din dezinteres și comoditate 
uneori, dintr-o lipsă de profe
sionalism și de atașament a 
multor antrenori de-ai noștri, 
dintr-o îngustă înțelegere a 
spiritului jocului la majoritatea 
arbitrilor, din goana după re
zultate pripite și neconcludente 
a cluburilor, din suficiența și 
îngîmfarea unor jucători dealt
fel valoroși etc., etc.

Dar, peste toate i 
trăm încrederea_ , ,______
de la constatările de mai sus 
și, poate, și de la altele, și ■ 
treci nd la unele măsuri energi- I 
ee, timpul rămas pînă la tur- * 
neul din Anglia stf meciul cu . 
Franța este încă suficient pen- I 
tru a da rugbyului românesc I 
suflul nou de care are nevoie 
și pe care îl merită din plin.

I
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I
I
I
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acestea, păs- I 
că, pornind |

I
CUPA nOMÂN!EI“ LA TIB

și Dinamo au obținui rezultate 
remarcabile : Ia tineret (f) s L 
Maria Sălăjan (U.T.A.) 574 p, L 
Maria Haba (I.E.F.S.) 660 p. 1. 
Laura Timar (C.S.U. Brașov) 
559 p ; junioare I : 1. Virginia Ră
dulescu (Steaua) 557 p, 2. Tania 
Popa (I.E.F.S.) 546 p, 3. Elena
Gheoroaie (Steaua) 543 p ; juni
oare II : 1. Sorina Olteana (Di
namo) Ml p, 1. Valeria Ferezan 
(U.T-A.) 537 p, 3. Doina Gater
(U.T.A.) 512 p ; juniori n : 1. S. 
Babii 573 p. X T. Demeter 562 p, 
1. C. Ardelean 556 p (toți te ta 
U.T-A.).

★
țintașl români aUn grup de .______________ __

plecat In U.R.S.S., la Lvov, unde 
va participa la un concurs inter
național, Din delegația condusă 
de antrenorul federal V. Ataaa- 
sln fac parte, printre alții. I. 
Mihai, proaspătul recordman la 
proba de mistreț alergător. D. 
luga, G. Tătara și L. Pop.

I
I
I
I
I
I
I
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Al patrulea meci inter-țărl al 
reprezentativei noastre în actua
lul sezon (după partidele cu se
lecționatele Turciei, Argentinei șl 
Bulgariei, primele două în de
plasare, ultima la București), cel 
cu echipa Uniunll sovietice, deși 
a reprezentat o creștere calitati
vă față de ultima evoluție — cea 
din jocul cu selecționata bulgară — 
s-a încheiat cu un' eșec pentru fot
baliștii „tricolori". Este adevărat 
că selecționata prezentată pe sta
dionul „23 August" de experi
mentatul tehnician Nikita Simo
nian a 
reunind 
valorile 
mai de 
de față 
jucători : 
dintre cei 
nali, care 
In echipă 
aonov (19__ ..
mal bun jucător al Campionatu
lui mondial de juniori disputat 
anul trecut In Tunis. Sub acest 
aspect, așa cum subliniam șl tn 
materialele de prezentare a for
mației sovietice, conducătorul ei 
tehnic rămlne credincios princi
piului selecționării tn funcție de 
formă și valoare, uitindu-se mal 
puțin la numărul anilor celor ce 
aspiră la un loc in reprezentati
vă. Și comportarea de ansamblu 
• echipei sale In partida de la 
București li dă dreptate să pro
cedeze așa.

Deci, fapt amintit și tn comen
tariile noastre de Ieri, partene
rul de Întrecere de duminică al 
naționalei a fost cel mai puternic 
dintre cei Intimi (i in această 
primăvară. Cu toate acestea, cre
dem noi, și tn ciuda unor difi- 
euităti reale Intervenite in alcă
tuirea echipei naționale (suită 
de accidentări, unele de „ultimă 
ori-, ca aceea a lui Balaei), aveam 
dreptul să așteptăm un randa
ment mal ridicat din partea „tri
colorilor", mai cu seamă tn a 
doua parte a meciului, cînd jo
cul lor a pierdut limpezimea și 
decizia avute, cit de cit, in pri
ma repriză. Motivele sint de or
din general și ele se referă la 
vechile și gravele deficicn e ale 
jucătorilor noștri față de rigorile 
fotbalului modern, mal cu seamă 
la marcaj șl demarca], capitole 
la care formația română a fost 
deseori net depășită. Exemplul 
cel mai concludent al modului 
ram nu trebuie marcat sau mal 
bine zis cum nu a fost marcat 
un jucător rămlne Blohln, care 
a zburdat pur și simplu In mul
te momente ale jocului. Sau cit 
de grea devine misiunea fotbalis
tului nostru cînd se află tn po
sesia mingii, din cauza insuflei-

avut un bun potențial, 
în compartimentele ei 
considerate drept cele 

necontestat tn momentul 
din toate generațiile de 

de la Kolotov, unul 
mai vechi internațio- 
a apucat să joace și 

cu Iașin, pînă la Bes- 
ani), considerat cel

entei mișcări a restului forma
ției, s-a văzut din atîtea faze In 
care nici un jucător de-al nostru 
nu era demarcate nu reușea să 
scape de supravegherea strictă a 
adversarului direct ! Cu aseme
nea scăderi la capitole de bază 
ale jocului de astăzi, e greu să 
te prezinți cu șanse reale in 
fața echipelor de primă valoare 
din fotbalul mondial care au a- 
juns ia o adevărată știință a 
marcajului șl demarcajului. Ju
cătorii noștri (tineri, toarte ti
neri, ca și experimentalii) asu
pra acestor mari neajunsuri tre
buie să stăruie dacă vor să rea
lizeze performante pe plan inter
național I

Câteva 
perația 
dealtfel 
sezon, 
(printre 
pe bază de Întinerire a echipei 
naționale. Desigur, după război 
pot apare foarte mulți viteji și 
este foarte ușor să se facă re
comandări, deci, după disputarea 
meciului. Fapt este Insă că di
versele indisponibil: tățl au făcut 
ea, la ora meciului cu U.R.S.S., 
echipa națională să se prezinte 
eu o linie te mijlocași greu te 
anticipat, ta care toți cei trei 
component erau stingaci I De 
asemenea, gabaritul linie! noas
tre te atac anunța o inferioritate 
apriorică față te masiva linie te 
fundași adversă ; Crișan a reu
șit să infirme tn bună măsură 
anticipările, ceilalți înaintași insă 
nu. Chiar și Dudu Georgescu, În
zestrat cu calități fizice (detenta 
tn special)' ee Îndreptățeau la 
realizări superioare. Ptaă la ter
minarea sezonului mai există on 
singur joc oficial, cel cu seicc- 
ționata Bulgariei, de te E mal. 
ta Sofia, Șl acum, ciad s-au fă
cut atîtea și atîtea verificări, 
riad au fost rulați atiția jucători 
iar alții, in sțhimb, uitați, con
cluzia noastră rămlne una sin
gură : lotul trebuie alcătuit după 
criteriul FORMEI și VALORII, 
indiferent de numărul mai mare 
sau mai mie de ani al selecțlo- 
nabilului x sau y. Nu dispunem, 
după opinia noastră, de o ge
nerație tinără așa de puternică 
ta elemente de excepție tacit să 
se poată trece Ia e națională al
cătuită numai din rlnduriîe ei. 
In momentul de fată, reprezen
tativa 'României trebuie să fie 
— șl In fapt — REPREZENTA
TIVA.

cuvinte doar despre o- 
de selecționare, subiect 
mult discutat în acest 

cînd s-a pus problema 
altele) a unei refaceri.

Eftimîe IONESCU

LUNI, ȘEDINȚA 
COMITETULUI FEDERAL

Luni, 22 mal, la ora 10, va a- 
vea loc In aula Academiei de 
Studii Economice (Piața Roma
nă) din București ședința Comi
tetului federal. La ordinea de xi 
figurează :

— Raport eu privire la activi
tatea desfășurată de F.R.l’., de 
comisiile județene, cluburile șl 
secțiile de fotbal pentru Îndepli
nirea sarcinilor ce le revin din 
hotăririle de partid și de stat eu 
privire la activitatea sportivă de 
masă șl de performanță.

— Programul privind dezvolta
rea și Îmbunătățirea activității 
fotbalistice pe perioada 1978—1980.

La ședința Comitetului federal 
vot fi prezențl membrii Comite
tului federal, prlm-vlcepreședlnți 
ai C.J.E.F.S.-urHor, președinții 
comisiilor județene de fotbal, alți 
invita țL

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Lansată eu deosebit succes la 

23 decembrie 1977, noua formulă 
tehnică la tragerile obișnuite 
Pronoexpres a adus mari satis
facții particlpanțllor care îndră
gesc și participă cu regularitate 
la acest sistem.

Tragerea din 26 aprilie a.c. a 
răsplătit perseverența și inspira
ția participantei Oprișenescu 
Carmen din Saturn — jud. Con
stanța, care a Încasat un clștig 
te 47.553 lei.

O săptămlnă mal tlrziu, la tra
gerea din 3 mal a.c., alțl doi 
participant!. Ciocirlan Nicolae și 
Caraiman Traian din București, 
au devenit posesorii cite unul 
autoturism „Dacia 1300“.

Fiecare participant poate obține 
unul sau mai multe ciștiguri va
loroase la tragerile obișnuite 
Pronoexpres, cu o singură con
diție: să joace cu regularitate!

Astăzi, ultima zi pentru procu
rarea biletelor la tragerea de 
miine 17 mai 1978.

CIȘTIGURILE TRAGEM PRO- 
NOEXPRES DIN 10 MAI 1978. 
Categoria 2 : .4,50 variante a
27.963 lei ; cat. 3 : 17,25 a 4.367 
lei ; cat. 4 : 90,25 a 835 lei ; cat. 
5 : 278 a 271 lei ; cat. 6 : 7 871,25 
a 40 leâ ; cat. 7 : 193,50 a 200 lei; 
cat. 8 : 3.320 a 40 lei. Report la 
categoria 1 : 422.190 lei.

DE LA F. R. FOTBAL
întrucît s-a co-nsibatat câ ta uneta 

ctaburi exista tendința de a folosi 
m partidele de campionat jucători 
nerestabiliți complet în urma acciden
telor suferite precum și de a amina 
trimiterea la tratament a jucătorilor 
care suferă de anumite afecțiuni, 
ceea ce duce ta agravarea stării să
nătății acestora, conducerea F.R.F, a 
decis ca jucătorii declarați inepți 
medical să fie supuși fără intîrziere 
tratamentelor medicale indicate și să 
reia jocul numai atunci cînd vor pri
mi avizul medical de specialitate al 
Centrului de medicină sportivă Bucu
rești. Jucătorii Bălăci, Dumitru, Stoi
ca, Coman, Romilă, Cheran, $tefă- 
nescu — component ai lotului națio
nal — vor fi supuși tratamentului sub 
supravegherea medicului echipei na
ționale și vor putea fi utilizați ta 
cluburi numai cu avizul Centrului de 
medicină sportivă București.

Măsura forului de specialitate ur
mărește să evite înrăutățirea stării 
sănătății unora dintre jucătorii lotu
lui reprezentativ care, înțelegînd în 
mod greșit interesele fotbalului nos
tru, ca și propriile lor interese, în 
loc să urmeze tratamentele medicale 
indicate de medicii de specialitate, 
continuă să evolueze în echipele de 
efub, chiar ta meciuri amicale (cazul 
ku Dumitru, prezent în formația Stea
ua în Jocul amical cu F.C.M. Giur
giu). Procedînd astfel, ei își înrăută
țesc sânâtetea, prelungesc în mod 
nepermis refacerea tar, amină reve- 
niFea ta un potențial maxim și, decij 
creează prejudicii lotului reprezenta
tiv, cluburi Io' tar, fotbalului nostru. 
Este, evident, și de datoria cluburi
lor să urmărească cu toată insisten
ța ca jucătorii accidentați sau bol
navi să urmeze cu strictețe tratamen
tele prescrise și să nu-i utilizeze 
pînă ta vindecarea tar totală.

ȘTIRI... ȘTIRI...
• UNDE SE VOR JUCA „SFERTU- 

&&£•• CUPEI ROMAME1. Așa cum 
as noi anunțat „sferturHe" Cupe* 
României se vor drsputa ta 24 moi, 
de ta ora 16,30. Cele patru meciuri 
programate ta cadrul morii compe- 
tiț»i w Dacia da” vor avea tac pe te
renuri Mutre, după cum urmează : 
Dinamo București — Universitatea 
Craiova ta Sibiu ; F.C. Olimpia Satu 
Mare — U.T.A. ta Ctaj-Napoca ; F.C. 
Argeș — F.CM. Gatați ta Focșani și 
Politehnica lași — F.C. Brăila în ora
șul Gheorghe Gheorghîu-Dej. Terenul, 
la căzui primelor trei meciuri, s-a 
stobilk de comun acord între echipele 
care se întilnesc ; cel de al 4-lea 
a fost stabilit de F.R.F.

• U.TA. A JUCAT IN IUGOSLA
VIA Șl UNGARIA. Divizionara A din 
Arad a efectuat un turneu de două 
jocuri în Iugoslavia și Ungaria, in 
Iugoslavia, U.TA. a Jucat cu Proleter 
Zrenjanin din eșalonul secund, pier- 
tind meciul cu 2-0. $i portida susți
nută în Ungaria, cu MA.V. Elore 
Szekesfehervar, a fost pierdută de 
echipa noastră, ea fiind învinsa cu 
3—2. Golurile arădenilor au fost mar
cate de Cura și Butaș. (I. IOANA, 
coresp.).

A F.C. ARGEȘ - UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3-2 (2-1). Meci bun, cu 
multe faze de poartă și cinci goluri 
spectaculoase. Au marcat : latan,
lovănescu, Ancuța, respectiv irimescu 
>i Ungureanu. (I. FETEANU, coresp.).

1000 DE SPERANȚE...
• O vastă acțiune de selecție, organizată în întreaga 
țară ® Selecționeri: Șt Covaci, Tr. lonescu, A. Nicu- 
lescu, C. Teașcă, I. Oană, N. Proca, I. Kluge, L. la- 

novschi și alți cunoscuți antrenori
S-a afirmat in repetate rînduri 

ci fotbalului nostru nu-i lipsesc 
veritabilele talente. Numai că 
ele trebuie depistate, In marea 
masă a tinerilor dornici să prac
tice acest sport, și șlefuite apoi 
eu migala celui ce dă strălucire 
diamantelor brute. Munca aceas
ta nu-i ușoară. Ea cere multă 
răbdare, o mare tenacitate, par
ticiparea efectivă a celor mal 
buni tehnicieni din fotbalul nos
tru, îndeosebi la CAUTAREA ce
lor care posedă calitățile necesa
re. „^ACȚIUNEA SELECJIE 1000“ 
este o inițiajtivă lansată de FJt.F. 
în această primăvară, ea consti
tuind cel mai vast trial de ju
niori efectuat vreodată la noi in 
țară. Despreț ce este vorba ?

Împreună cu consiliile județene 
FUT. va eăuta să treacă prin 
sita unei exigențe maxime un 
mare număr de juniori născu ți 
între anii I960—1965. Foarte mare 
atenție se va acorda selecțiilor 
făcute la nivelul fiecărui județ, 
adică LA BAZA. Pentru a nu fi 
omis nici unul din tinerii înzes
trați pentru fotbal.

In 25 mai și în 8 iunie, în vi
zorul selecționerilor se vor afla 
juniorii, impărțiți în două grupe 
(născuți după 1 august 1960 și 
născuți după 1 iugust 1961). Mai 
întîi vor fi testați la capitolele 
viteză și forță (30 m plat și 
„cursa cu obstacole"), după care 
vor fi urmăriți în meciuri de 
cîte 60 minute. Vor fi reținuți 
cîte 15 jucători pentru fiecare 
virstă, dintre care se vor forma 
două echipe ce vor juca — a 
doua zi — un meci de 80 de mi
nute împotriva unor adversari 
seniori (echipe din diviziile B 
și C).

în zilele de 27 mai și 10 iunie 
vor fi triați, pe grupe de vîrsftă, 
juniorii „mici", cei născuți între 
1 august 1962 și 31 iulie 1965. 
După desfășurarea ambelor ac
țiuni de selecție, vor fi reținuți, 
cu maxima atentte, cei mai 
BUNI CINCI jucători pentru fie
care 'vîrstă (1960, 1961, 1962, 1963 
și 1964) ținîndu-se cont de poten
țialul psihico-fizic și de deprin
derile lor tehnico-tactice.

După încheierea acțiunii la ni
vel județean, cei 25 de jucători 
vor participa la selecțiile organi
zate pe zone geografice, după 
cum urmează : 1. Bacău, Boto

șani, Suceava, Neamț, Iași ; 2. 
Galați, Vaslui, Vrancea, Brăila. 
Tulcea ; 3. București, Ilfov, Ialo
mița, Buzău, Constanța, Teleor
man ; 4. Pitești — Argeș, Praho
va, Dîmbovița, Olt ; 5. Craiova
— Dolj, Vile ea, Mehedinți, Gorj;
6. Timișoara — Timiș, Arad, 
Hunedoara, Bihor, Caraș-Severin;
7. Cluj, Sa tu Mare, Sălaj, Mara
mureș, Bistrița-Năsăud, Alba ; 8. 
Brașov, Sibiu, Covasna, Harghita, 
Mureș. Meciurile din aceste gru
pe zonale se vor juca în zilele 
de 16 și 17 iunie.

Fără îndoială, „Acțiunea 1000“
— la faza zonală participînd 1000 
de tineri jucători — se anunță 
deosebit de utilă. Rezultatele ei 
vor depinde, însă, de CUM și 
CINE va efectua selecția, inten
țiile federației în această privin
ță sint mai mult decît lăudabile, 
forul de specialitate delegînd la 
aceste trialuri pe cei mai buni 
antrenori din țară. In primul 
rînd vor deveni selecționeri toți 
cei care activează in Divizia A 
(Angelo Niculescu — la Timiș și 
Mehedinți, Traian lonescu — la 
Hunedoara și Sibiu, Hie Oană — 
la Dolj și Gorj, Valentin Stănes- 
cu — la Prahova și Buzău, Ni- 
colae Proca — la Dîmbovița și 
Olt etc.). Alături de cei 18 an
trenori al echipelor din primul 
eșalon vor participa la trialuri 
tehnicieni recunoscuți cum sint 
Constantin Teașcă, Cornel Drăgu- 
șin, Ioan Kluge, Constantin Cer- 
năianu, Leon Lazăr, Nicolae 
Gorgorin, Francisc Fabian, Le- 
onte Ianovschi, Constantin An- 
ghelache, Ion Mihăilescu și alții, 
cei mai mulți dintre ei veritabili 
căutători și șlefuitori de talente 
în fotbalul nostru. In municipiul 
București, acțiunea va avea loc 
în perioada 23—27 mai. Grupul 
antrenorilor examinatori este 
compus din Ștefan Covaci, C« 
Ardei eanu, M. Rădulescu, Em. 
Jenei și I. Nunweiller. PARTICI
PAREA tuturor acestor antrenori 
va conferi — indiscutabil — p 
mare șansă de reușită celei mâi 
vaste șl riguroase acțiuni de se
lecție organizată vreodată la ni
velul eșalonului speranțelor fot
balului nostru. Intenții — pe 
toată linia — frumoase. Să ve
dem faptele.

Laurențiu DUMITRESCU



VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN R.P.
(Urmare din pag. 1)

oficială de mașini părăsește 
aeroportul străbătind zona de 
centură a capitalei.

Se intră în Pekin pe bulevar
dul principal, care se întinde 
pe o lungime de 12 kilometri. 
Imensa populație aflată pe în
tregul bulevard — apreciată, de 
gazde, la citeva sute de mii de 
persoane — îi conferă acestuia 
o semnificație emoționantă — 
de traseu al prieteniei româno- 
chineze.

Dimensiunile magistralei se 
amplifică, devenind parcă ne
mărginite, atunci cînd coloana 
oficială pătrunde in Piața Tien 
An-Men, intrată în istorie și cu 
rezonanțe mereu vii în conști
ința și sufletul poporului chi
nez. Asistăm Ia un adevărat 
spectacol în care sini antrenate 
peste 100 mii de persoane, cea 
mai mare parte îmbrăcate in 
costumele policrome ale celor 
peste 50 de naționalități care 
alcătuiesc marele popor chinez. 
Muncitori metalurgiști, con
structori, texiiliste, elevi, stn- 
denți, ostași scandează in cor : 
.Călduros bun venit !“ „Bine ați 
venit 1“

O tumultuoasă mare de mă
tase, culori, optimism și entu
ziasm — iată cum ar putea fi 
descrisă în citeva cuvinte ima
ginea pieții în clipele cînd to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
oaspeți români, conduși de to
varășul Hua Kuo-fen și de ce
lelalte persoane oficiale chi
neze. străbat mulțimea.

La ieșirea din piață atrage a- 
ienția un grup original : citeva 
zeci de băieți și fete poartă 
costume populare românești, 
execută dansuri românești.

Pe drumul spre reședință, 
alte mii de cetățeni îi înso
țesc pe oaspeții români.

La sosire, tovarășul Hua Kuo- 
fen îi invită pe înalții oaspeți 
români în salonul de o- 
noare al reședinței. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hua 
Kuo-fen se întrețin într-o 
atmosferă 'de caldă prietenie, 
de stimă și respect reciproc 
specifică relațiilor de strinsă 
colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist Chinez, dintre Republi
ca Socialistă România și Re
publica Populară Chineză.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., au 
primit, Ia reședința din Pekin, 
vizita tovarășei Den In-ceao, 
vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților Popu
lari a Republicii Populare Chi
neze, soția fostului premier al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Ciu En-Iai.

Cu acest prilej, tovarășa Den 
In-ceao i-a mulțumit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru 
sentimentele de compasiune ex
primate cu prilejul încetării 
din viață a premierului Ciu 
En-Iai, mare prieten al poporu
lui român, care a avut o contri
buție deosebită la dezvoltarea 
relațiilor româno-chineze.

în timpul întrevederii, des
fășurată intr-o atmosferă de 
caldă cordialitate, a fost expri
mată convingerea comună că 
aceste bune raporturi statorni
cite între partidele și țările 
noastre vor cunoaște o extin
dere și adîncire continuă, co
respunzătoare intereselor și as
pirațiilor poporului român șl 
chinez.

★
Luni, 15 mai, au început, la 

Palatul Adunării Reprezentanți
lor Populari a R.P. Chineze, 
convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
.și tovarășul Hua Kuo-fen, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze.

în cadrul convorbirilor a 
început schimbul de informații 
și păreri intre cele două părți 
în legătură cu dezvoltarea con
strucției socialiste din Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză, cu evo
luția relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist Chinez, dintre cele două

CHINEZĂ
țări și popoare, precum și în 
legătură cu situația internațio
nală, cu problemele principale 
ale vieții politice mondiale, ale 
luptei popoarelor pentru pro
gres, socialism și pace.

în cadrul convorbirilor s-a 
subliniat cu satisfacție de către 
ambele părți dezvoltarea con
tinuă a raporturilor de solidari
tate și a colaborării dintre cele 
două partide, țări și popoare, 
care au luat un avint puternic 
mai ales ca urmare a vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Populară Chineză, 
în 1971, și a convorbirilor pur
tate și înțelegerilor stabilite în 
discuțiile cu președintele Mao- 
Tzedun și premierul Ciu En-Iai. 
Totodată, s-a exprimat dorința 
și hotărirea atit a părții româ
ne, cit și a părții chineze de a 
se găsi noi și variate posibilități 
de extindere substanțială a 
colaborării in toate domeniile 
de activitate, astfel incit vizita 
actuală, convorbirile la nivel 
înalt care au loc cu acest «prilej, 
înțelegerile la care se va ajunge 
să marcheze o etapă nouă, su
perioară. in dezvoltarea pe mul
tiple planuri a raporturilor din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chi
neză, a prieteniei româno- 
chineze, in interesul celor două 
popoare, ai cauzei păcii, socia
lismului și înțelegerii interna
ționale.

Convorbirile se desfășoară in
tr-un spirit de caldă prietenie 
și Înțelegere tovărășească.

★
In onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Chinez și Consiliul 
de Stat al Republicii Populare 
Chineze au oferit, luni seara, 
un banchet, la Palatul Adunării 
Naționale a Reprezentanților 
Populari.

în timpul banchetului, to
varășii Nicolae Ceaușescu șl 
Hua Kuo-fen au rostit toasturi, 
urmărite eu larg interes de cei 
prezenți și subliniate cu vii a- 
plauze.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., s-au 
intîlnit, luni seara, cu tovarășul 
Ie Cien-in, vicepreședinte al 
C.C. al P. C. Chinez, președin
tele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari a R. P. Chi
neze.

în numele Comitetului Per
manent, al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari, to
varășul Ie Cien-in a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un călduros bun venit in vizita 
sa in China, subliniind că a- 
ceasia va conduce la dezvolta
rea și mai puternică a relațiilor 
dintre partidele, ,țările și po
poarele noastre.

Exprimîndu-și bucuria pentru 
realizările obținute de poporul 
român in toate domeniile de 
activitate ale construcției so
cialiste, tovarășul Ie* Cien-in a 
relevat rolul determinant pe 
care Partidul Comunist Român, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îl are în 
obținerea acestor succese și. 
totodată, eforturile președintelui 
României pentru pace în lume.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis un cald 
salut, în numele Marii Adunări 
Naționale și al Consiliului de 
Stat, tovarășului Ie Cien-in și 
Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezentan
ților Populari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a manifestat convingerea că 
poporul chinez va înfăptui în
tru totul programul de moderni
zare și dezvoltare elaborat de 
cel de-al XI-Iea Congres al 
partidului, relevînd marile suc
cese obținute in construcția so
cialismului și rolul R. P. Chi
neze în viața internațională.

Subliniind că adîncirea rela
țiilor de prietenie româno-chi
neze răspunde intereselor celor 
două țări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat că aceasta 
reprezintă, totodată, o contri
buție la cauza păcii în lume, a 
socialismului, a independenței 
și suveranității popoarelor.

SUCCESE ROMÂNEȘTI 
IN REGATELE 

INTERNAȚIONALE 
DE CAIAC-CANOE

Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat la Vilnius Dinamo- 
viada internațională de caiac- 
canoe. între protagoniștii în
trecerilor s-au numărat și spor
tivii de la Dinamo București, 
care au terminat învingători în 
5 probe : Maria Cozma (caiac 
simplu fete). Ivan Patzaichin 
(canoe simplu). Lipat Varabiev 
si Pavel Cozlov (canoe dublu), 
Vasile Diba si Chirilă Simion 
(caiac dublu). Maria Cozma ri 
Nastasia Buri (caiac dublu 
fete). Probele de caiac simplu 
au fost cîștigate de sovieticul 
Vitali Trukșin, care l-a între
cut. la 500 m. cu două zecimi 
pe campionul olimpic al distan
tei Vasile Diba.

★
Regata internațională Ams

terdam a fost dominată la ac
tuala ediție de caiacistil români, 
care au ciștigat cel mai mare 
număr de probe, 15, prin Ion 
Birlădeann, Nicnșor Eșeanu, 
Agafla Orlov. Vasile Simio- 
eenco, Ion Dragulschi, junio
rul Gheorghe Buriacu și alții.

NADIA Șl COLEGELE SALE AII ÎNCHEIAT 
CU DEOSEBIT SUCCES TURNEUL

ÎNTREPRINS
Cu același deosebit succes cu 

care a Început, acum două săp- 
tămlni, la Palazzetto dello Sport 
din Roma, s-a încheiat, simbă- 
tă seara, la Palatul sporturilor 
din Milano, turneul întreprins 
în Italia de echipa reprezenta
tivă feminină de gimnastică a 
României, în cadrul căruia spor
tivele noastre au susținut un 
meci amical cu selecționata țării 
gazdă și au evoluat, în cadrul 
unor demonstrații publice, la

ÎN ITALIA
Rimini, Bologna și Mbn» 
Spectacolul demonstrau» du 
sîmbătă seara, de la Milar.r a 
fost urmărit de peste 6 000 ăe 
spectatori. Tripla noastră r-nr-v- 
pioană olimpică, Nadia Cumi
neci, a fost din nou la înălți
me, încîntînd miile de specta
tori cu înalta ei virtuozitate și 
măiestrie. Numeroase comenta
rii de presă subliniază succesul 
deosebit pe care l-au repurtat 
gimnastele românce în Italia.

VICTORII PRESTIGIOASE IN OLANDA
Un remarcabil succes a re

purtat selecționata feminină a 
țării noastre care sîmbătă șl 
duminică a intîlnit, la Papen- 
drecht, echipa reprezentativă a 
Olandei. Dacă la „impuse” echi
librul a fost mai pronunțat, la 
„liber alese* fetele noastre 
și-au etalat cu înaltă măiestrie 
superioritatea, cîștiglnd în final 
cu aproape zece puncte avantaj 
în fața gazdelor. Sala clubului 
Olimpia s-a dovedit neîncăpă
toare pentru cei dornici să ur
mărească pe reprezentantele 
școlii românești de gimnastică. 
Oficialitățile locale au rezervat

o primire deosebită delegații 
noastre. Rezultate tehnice : e- 
chipe — ROMANIA 373,20, O- 
iHnda 364,05 ; individual compus 
— Anca Grigoraș 76,10, Rodica 
Sabău 74,60, Gabriela Trușci 
74,50, Monique Bolleboom 74,35, 
Irina Murvai 74,10, Ingrid Bol
leboom 73,60, Carmen Păcuraru 
73,35, Constanța Ciocănel 72,40.

C. M. de box de la Belgrad

SIMION CUTOV, ELIMINAT!
a '

BELGRAD, 15 (prin telefon). 
Bilanțul provizoriu al boxeri
lor români, după prima săptă
mână a C.M. și în momentul 
intrării in sferturile de finală, 
ar fi putut fi ceva mai bun 
dacă Ion Vladimir ar fi obținut 
victoria, pe care ar fi putut s-o 
realizeze In aprigul meci dis
putat cu iugoslavul Miodrag 
Perunovicl. Cu garda sa inver
să bucureșteanul a căutat să-și 
valorifice cunoscuta sa lovitură 
eficace, upercutul la ficat dar 
adversarul s-a protejat bine și 
a fost deștul de rapid în riposte. 
Abia în rundul doi, pocnit vije
lios la atac, amenințindu-1 pe 
Perunovici la corp și punctind 
la cap, Vladimir s-a detașat net 
în chiar primul minut al repri
zei a treia, cu o contră de stin
gă îl trimite la podea pe boxe
rul iugoslav, dar acesta parcă 
indirjit de eșec și susținut de 
public revine in atac. Astfel se

TELEX
FOTBAL • Selecționata Polo

niei a întrecut echipa Cnemie 
Halle (R.D.G.) cu 5—1 (4—6).
prin golurile marcate de Maku- 
lewicz, Mazur, Nawaika, Denya 
șl Gorgon. • In turneul pentru 
echipe de tineret de la Toulon : 
Uruguay — Iran 0—0. a In fi
nala „Cupei Franței- Nancy — 
Nisa 1—0 (0—0). Cunoscutul ju
cător brazilian Edson Arar.tes do 
Nascimento — Pele va primi joi 
„premiul International al păcii” 
cu prilejul unei festlvitâti ce va 
avea loc la sediul O.T4.U. din 
New York.

GIMNASTICA ■ Competiția 
„Euroturnir* s-a Încheiat la 
Wiesbaden (R.F.G.) cu desfășu
rarea exerclțiflor liber alese. Pe 
echipe a ciștigat R. F. Germania
— 156,65 p, urmată de formațiile
României — 166,16 p. Elveției — 
164,65 p. Ungariei — 164,56 p etc. 
In clasamentul individual : L 
Greulich (R.F.G.) 55,76 p ; 2.
Kramarics (Ungaria) 55,45 p ; 
3—4. Aurelian Georgescu și Sorin 
Cepol (ambii România) cu cite 
55,20 p.

PENTATLON a La campiona
tele internaționale ale Ungariei 
proba de călărie a fost clștigatâ 
de englezul Brody cu 1100 p. 
Concurentul român Constantin 
Călina s-a clasat pe locul 6 cu 
1070 p.

ȘAH a Turneul de la Zamardl 
s-a Încheiat cu victoria lui Fe
renc Portlsch (Ungaria), care a 
totalizat 8 p. Maestrul ro
mân Iuliu Szabo s-a clasat pe 
locurile 8—9. la egalitate cu Ma- 
rosl (Ungaria) — ambii cu cite 
5 p.

TENIS a Vitas Gerulaitis a 
terminat învingător în turneul 
final al Circuitului WCT Invin- 
glndu-1 in finala de la Dallas 
(Texas) cu 6—3. 6—2, 6—1 pe 
Eddie Dlbbs. a Finala „Cupei 
națiunilor- se va disputa la 
Dusseldorf Intre echipele Austra
liei și Spaniei. In semifinale : 
Spania — S.U.A. 2—1 (Higueras
— Solomon 6—2, 6—2 ; orantes
— Tanner 6—4, 7—6 ; Solomon.
Lutz — Orantes, Higueras 2—6. 
6—4, 7—5) ; Australia — Italia 
3—0 (Newcombe — Bertolucci 
6—3, 6—2 ; Dent — Pannatta 7—5, 
6—4 ; Newcombe, Dent — Zuga- 
relli. Bertolucci 7—5. 6—3). » A 
început Turneul Internațional de 
la Hamburg. în primul tur. Ion 
Tiriac l-a învins cu 3—6, 6—1 6—4 
pe Pasqual Fortes.

naște un extraordinar final de 
med cu schimburi neîntrerupte 
de lovituri, în cursul cărora 
ambiția lui Perunovici a ieșit 
mai puternic in evidență. împo
triva impresiei noastre că Vla
dimir putea obține victoria. 4 
judecători din 5 se pronunță 
pentru boxerul iugoslav, tăind 
aripile unul pugilist care a 
luptat bine (dar s-a angajat 
inutil, în final. în clinciurile 
impuse de adversar).

Marți e zi plină pentru bo
xerii noștri, trei dintre ei urcă 
ringul m cele două gale ale 
zilei. Primul este „prîslea* de
legației, pana Viorel Ioana, care 
după două victorii consecutive 
are acum în față pe campio
nul olimpic, cubanezul Ansei 
Herrera. Debutează cu acest 
prilej și cel mai grei dintre 
sportivii noștri. Ccsticâ Chiracu 
(semigrea) va înfrunta pe cam
pionul R.D. Germane Herbert 
Bauch. care l-a pus k.o„ cu 
primul pumn expediat, pe a- 
mericanul Elmer Martin. Tînă- 
rul focșenean Ion Cernat (grea) 
figurează și el pe program in
tr-un med cu venezuelanul 
Charios Rivera.

Luni seara au încrucișat mă
nușile, în cadrul categoriei 
ușoară, Simion Cuțov și Memet 
Bogujevici (Iugoslavia).

Medul a avut o deosebită 
publicitate. Toate cotidienele 
belgrădene de luni au pregătit 
publicul pentru o partidă im
portantă și dramatică. Așa a și 
fost. Cu garda inversă, Memet 
Bugojevici s-a dovedit un ad
versar incomod, care Impune 
dese clinciuri. Astfel a și ple
cat vijelios la atac de la în
ceputul medului. Cuțov l-a în- 
tîmpinat cu prudență, punctind 
la fiecare ieșire din încleștare. 
In rundul doi, Cuțov atacă la 
rîndul săn continuu și punc
tează cu croșee de dreapta, dar 
descoperindu-se, recepționează 
unele directe ale adversarului, 
în ultimul rund a fost o încleș
tare teribilă, ambii combatanți 
fădnd apel la ultimele resurse 
fizice. în mare dificultate, ju
decătorii — influențați de am
bianță — îl preferă pe Bogu- 
jevid, declarat învingător la 
puncte cu 4—1, și astfel Simion 
Cuțov, marea noastră speranță, 
părăsește prematur competiția.

„CURSA PĂCII" 
LA CAPĂTUL

A 669 Km PARCURȘI
BERLIN, 15 (Agerpres). — 

După 66S km parcurși pe șose
lele din R. D. Germană, partici- 
panțil la competiția internaționa
lă ciclistă „Cursa Păcii” au făcut 
un popas de o zi în orașul Gera, 
înainte de a intra pe teritoriul 
Cehoslovaciei.

Prima «reime a întrecerii, des
fășurată în condiții atmosferice 
nefavorabile, pe ploaie și vint 
(în etapa a 2-a au abandonat 18 
alergători), a fost dominată de 
rutierii din R. D. Germană și 
U.R.S.S., care sînt, situați pe pri
mele locuri în ambele clasamen
te. Ptaă în prezent, lideri 
ai cursei sînt Slegbert Schmeisser 
(R. D. Germană) șl Aave 
Pikkuus (U.R.S.S.), cîștigăto- 
rul ediției trecute, angajați In
tr-un pasionant duel.

în disputa dintre cicliștii aces
tor două formații s-a intercalat 
șl sportivul român Mircea Ro- 
mașcanu, care și-a etalat In a- 
ceste etape calitățile sale de ru
tier complet, participînd la ac
țiunile importante, ceea ce 
l-a adus locuj 5 în clasamen
tul general individual, șl, de ase
menea, situarea pe locuri frun
tașe în clasamentele sprinterilor 
șl cățărătorilor. Mircea Romașca- 
nu a fost secundat bine de Teo
dor Vasile, sosit cu primele plu
toane în toate cele patru etape. 
Echipei noastre îl lipsește însă un 
al treilea om de bază. Nicolae 
Savu, nle Valentin șl Costal 
Cîrje nu și-au adus pînă acum 
contribuția, pierzînd în etapa de 
munte de la Gera minute pre
țioase. Dealtfel, partea cea mal 
grea a cursei o constituie cele 
patru etape de pe teritoriul Ce
hoslovaciei, toate cu profil mun
tos, care îi vor pune la grea în
cercare pe concurențl.

Iată situația, după disputarea a 
patru etape : clasamentul gene
ral Individual : 1. S. Schmeisser 
(R. D. Germană) ; 2. A. Pikkuus
(U.R.S.S.) — la 15 sec ; 3. AL
Gusiatnikov (U.R.S.S.) — la 1:02; 
4. I. Zaharov (U.R.S.S.) — la
4:02 ; 5. M. Romașcanu (Româ
nia) — la 4:21 ; 6. A. Petermann 
(R. D. Germană) ; — la 4:54 ; 7.
H. J. Hartnick (R. D. Germană) 
— la 4:55 ; 8. A. Neuer (R. D. 
Germană) — la 5:13 ; 9. M. Kla- 
Sa (Cehoslovacia) — la 5:14 ; 10. 
C. Lang (Polonia) — la 5:15. Cei
lalți cicliști români ocupă urmă
toarele locuri : T. Vasile — 21 
(la 9:10) ; N. Savu — 35 ; C. 
Cîrje — 53 ; I. Valentin — 62.

Clasamentul general pe echipe !
I. U.R.S.S. ; 2. R. D. Germană —
la 4:26 ; 3. Cehoslovacia — la
10:30 ; 4. Polonia — la 10:62 : 5. 
Cuba — la 23:10 ; 6. România — 
la 40:27 ; 7. Bulgaria — la 44:38 ; 
8. Franța — la 51:39 ; 9. Ungaria; 
10. italia ; 11. Finlanda ; 12. B«a- 
gia ; 13. Iugoslavia ; 14. Anglia.

In cursă au mai rămas 70 de 
cicliști dintre cei 90 care au ple
cat din Berlin, printre abando
nați se numără și C. Bonciu. As
tăzi se desfășoară etapa a 5-a. 
pe traseul Gera — Karlovy Vary 
(158 km).Victor BĂNCIULESCU

AGENDA SĂPTAMINII

14—18
16-20
16-21
16-24
16-10

16
17
16
19
20

20-21

POLO 
BOX 
TENIS 
CICLISM 
ȘAH 

FOiBAL
VI

20-30
21

CAIAC - 
CANOE 
BASCHET 
CICLISM 
AUTO 
RUBGY

Turneu international, la Budapesta 
Continuă C.M. I>a Belgrad
Turnee Id Hamburg și Florența 
Continua ,,Cursa Păcii" 
,, Memorial ui Ccpabtanoa*' în Cuba 
Anglia — Irlanda 
BroaiUta — Cehoslovacia, 
Italia — Iugoslavia 
Franța — Tunisia 
Scoția — Anglia ; Irlanda 
lor ; Austria — Olanda ;
Regata de 1a Bratislava

Scoția

de Nord 
Brazilia

CE. (f) la Poznon 
Cursa Bordeaux — Paris 
Marele Premiu al Belgiei 
In C.E., Polonia - Spania
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