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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar- general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a depus, miercuri dimineața, o 
coroană de flori la Mausoleul 
președintelui Mao Tzedun, cin
stind memoria celui care a fost 
întemeietorul și conducătorul 
Partidului Comunist Chinez și 
al Republicii'Populare Chineze, 
strălucit militant al mișcării co
muniste șl muncitorești inter
naționale, un mare prieten al 
poporului român.

La acest moment solemn au 
participat tovarășa Elena 
Ceaușescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., precum și tovarășii Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Politie Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Andrei, membru supleant *1 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R, ministrul aface
rilor externe, Vasile Mujat, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Ken Biao, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, și Huan Huo, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
ministrul afacerilor externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a depus coroana de flori împo
dobită cu panglici roșii și tri
colore în fața impunătoarei 
statui din marmură albă a lui 
Mao Tzedun.

Pe panglica tricoloră a co
roanei erau înscrise cuvintele : 
„Din partea secretarului gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu”.

S-a păstrat un moment de 
reculegere.

După depunerea coroanei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, pre
cum și tovarășii Dumitru Po
pescu, Ștefan Andrei și Vasile 
Mușat au trecut prin fața ca
tafalcului pe care este depus 
sicriul de cristal in care se află 
corpul neînsuflețit al lui Mao 
Tzedun, și au păstrat un mo
ment de reculegere.

A:
In cursul dimineții de 

miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită la 
Institutul de fizică din Pekin al 
Academiei de științe a Chinei. 

La intrarea în Institut to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți oaspeți români li s-a 
făcut o primire prietenească, 
deosebit de călduroasă, ca peste 
tot în cursul noii vizite pe care 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român o efectuează 
în R. P. Chineză. Cercetători șl 
oameni de știință au încadrat 
aleile de la intrarea principală 
a Institutului, pe frontispiciul 
căruia era înscrisă urarea, frec
ventă în aceste zile la Pekin : 
„Călduros bun venit președinte
lui României, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și soției 
sale !“.

Gazdele au prezentat date 
generale cu privire la istoria și

S-A DAT
ÎN FOLOSINȚĂ 

NOUA SALĂ 
DE SPORT 

DIN TULCEA
Zilele trecute s-a dat in folo

sință noua sală de sport din 
municipiul Tulcea. Situată in 
centrul orașului, lingă gară și 
lacul Ciuperca, noua sală, de • 
construcție modernă, oferă con
diții excelente pentru găzduirea 
viitoarelor competiții sportive. 
La inaugurare, studenți de la 
LE.F.S. București și sportivi 
din localitate au prezentat reu
șite demonstrații de gimnastică, 
judo și box. Sala, cu tribune 
pentru 1 000 de spectatori, a 
fost construită de către T.C.lnd. 
Brăila. (T. MIRCEA — coresp.). 

preocupările Institutului de fi
zică al Academiei de științe a 
Chinei.

Oaspeții sini Invitați să cu
noască îndeaproape preocupă
rile oamenilor de știință chi
nezi. Primul laborator vizitat 
este cel consacrat cercetărilor 
în domeniul spectroscopiei eu 
laser și al proceselor de infor
matică optică. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le sini pre
zentate rezultatele unor cerce
tări de mare importanță in a- 
cest domeniu, cu multiple și 
largi aplicații practice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de re
zultatele cercetărilor privind 
obținerea diamantelor sintetice, 
cu largă aplicație in tehnica 
forajului, de cele din domeniul 
cristalurilor — cu aplicații in 
domenii foarte variate. Intre 
care și in tehnica laserilor. De 
un mare interes s-au bucurat, 
de asemenea, explicațiile date 
de gazde in laboratoarele de 
cercetări privind fizica plasmei. 
Oaspeților români le-a fost pre
zentată o instalație, aflată in 
construcție, pentru aplicarea 
celor mal noi cuceriri ale fizi
cienilor chinezi în acest do
meniu.

înainte de încheierea vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cele
lalte persoane oficiale române 
au fost invitați să vadă Instala
ția pentru realizarea reacției 
termonucleare controlate, pe 
sistem circulant.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au a- 
preciat orientarea specialiștilor 
chinezi în direcția folosirii an
cestor laboratoare, ca de altfel 
a tuturor celor existente in in
stitut, atit pentru cercetări fun
damentale cit și pentru soluțio
narea unor probleme ale eco
nomici și științei naționale pen
tru crearea de noi aparate șl 
utilaje pentru formarea de noi 
cadre cu o inaltă pregătire teo
retică și practică.

„Ați realizat succese însem
nate în manea dumneavoastră 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu In încheierea vizitei. 
Vă felicităm și vă dorim să 
obțineți in continuare rezultate 
tot mai bune”.

★
In cursul după-amiezii de 

miercuri. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au părăsit Pekinul 
plecind. pe calea aerului, spre 
Canton.

Aeroportul din Canton — al 
treilea mare oraș al Chinei 
după Pekin șl Șanbai — este 
pregătit să intimpine sărbăto
rește sosirea inaltilor oaspeți 
români.

La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți oaspeți români sint intim- 
pinați eu deosebită căldură șl 
prietenie de autoritățile locale.

Domnește o atmosferă caldă 
și entuziastă de sărbătoare. La

(Continuare in pag. a 4-a)

Nadia fi .Jluturafii" tăi (cum atU de plastic au numii ziarele 
italiene lotul nostru reprezentativ feminin de gimnastici) s-au 
înapoiat ieri după-amiază in Capitali, după un turneu de mai 
bine de trei săptămini in Italia. După cum se știe, gimnastele 
noastre au susținut o intilnire amicală cu reprezentativa italiană, 
la Roma, după care au evoluat in cadrul unor spectacole demon
strative la Rimini, Bologna și Milano, fiind urmărite de fiecare 
dată cu un deosebit interes ți cu multă admirație de mii și mii de 
spectatori, iar prin intermediul transmisiilor de televiziune — de 
milioane de iubitori ai sportului. Foto : D. NEAGU

„DACĂ AM PUTEA,
SĂ FACEM CÎT

Drumul de la cantitate
județul Brăila se înscrie tot 

mai ferm in peisajul sportului 
de masă și de performanță, cu 
rezultate efin ce in ce mai bune, 
materializate in atragerea unui 
număr sporit de cetățeni la 
practicarea sistematică a exer
cițiilor fizice, in dezvoltarea 
continuă a bazei materiale, in 
realizarea unor frumoase suc
cese in campionate și competiții 
de anvergură republicană. Des
pre activitatea sportivă desfășu
rată in județul Brăila sub gene
ricul „Dadadei" am solicitat, ie
cadrul anchetei noastre, opiniile
tovarășului 
președintele 
țean pentru 
sport

Ion Diacomatu, 
Consiliului jude- 
educație fizică șl

— Ce a însemnat „Dacia
da” pentru activitatea spor
tivă de masă din județul 
dumneavoastră ?

— Comparativ cu perioada 
care a precedat această amplă 
competiție națională. în pre
zent există un interes mereu 
crescînd pentru găsirea celor 
mal bune soluții in vederea lăr
girii sferei de participare și 
sporirii numărului de practi
cant! ai exercițiilor fizice șl 
sportului, a diversificării forme
lor de introducere a activității 
sportive In întreprinderi și în 
școli. Aceasta a determinat, tot
odată, și mărirea considerabilă a 
numărului asociațiilor, de la 125 
ta 1976 la 243 ta 1978, pentru 
fiecare asociație stabilindu-se

Astăzi, etapa a 29-a 
a Diviziei A de fotbal 

’privîrIle^ 
SPRE PLOIEȘTI 
Șl CONSTANȚA

Etapa a 29-a este dominată 
de jocurile de la Ploiești și 
Constanța. Spre aceste două 
orașe se îndreaptă, cu foarte 
puține excepții, privirile între
gului clasament. Pentru „Poli” 
și F. C. Argeș, un punct câști
gat Înseamnă ante-camera titlu
lui, în timp ce pentru cele două 
echipe gazdă punctul pierdut 
echivalează cu diminuarea a- 
proape completă a șanselor. 
Printre echipele care privesc 
cu concentrare spre Ploiești și 
Constanta se numără Steaua 
și Sportul studențesc (care aș
teaptă victoria „amenințate
lor”). și toate echipele din a

AM LUNCI ZIUA, PtNTFFU CĂ DOSIM 
MAI MULTE Șl CÎT MAI DINE!"

Io calilaic ccrc muncă, inteligența șl pasiune

AZI, JUDEȚUL BRĂILA
direcțiile prioritare de acțiune. 
In funcție de condiții, tradiție, 
cerințe, specialitatea instructo
rilor. antrenorilor și profesori
lor de educație fizică.

De asemenea, competiția na
țională „Daciada” a mai însem
nat pentru noi și impulsionarea 
activității de modernizare și a- 
menajare de noi baze sportive 
(terenuri de handbal, volei, te
nis. popicării ș.a.), cum stat 
cele de la asociațiile Spartacus, 
Marina. Unirea Tricolor, Fla
căra, Veritas, IJGAL, ca șl 
cele din comunele Movila Ml- 
resil, Măxineni. Ianca, Ttchl- 
lești, însurăței...

— Am înțeles, din cele 
spuse de dumneavoastră eă 
„Daciada” a propulsat spor
tul brăilean pe noi cote, că 
l-a permis o mai bună afir
mare. Am dori să ne spuneți 
cum se realizează cerința 
ca tineretul, oamenii mun
cii, să dobîndească deprin
derea practicării sistemati (Continuare in pag. 2—3)

Secvență din partida-tur susținută de Jiul la București. In ac
țiune largul eseu (tricou alb) amenințtnd defensiva petroșăneani, 
care a cedat atunci de trei ori. Foto : I. MIHĂICĂ

doua jumătate a clasamentului, 
exceptind F.C.M. Reșița, aproa
pe împăcată cu gindul că și 
totalul teoretic maxim (31 de 
puncte) nu mai poate fi salva
tor.

Alte două jocuri de real in
teres sint cele din nordul țării 
(Satu Mare și Oradea). unde 
Universitatea Craiova și U.T.A. 
mai speră să fie înscrise in 
Cupa U.E.F.A., in timp ce gaz
dele sint conștiente de faptul 
că orice pas greșit ar putea să 
complice socotelile lor doar 
aparent rezolvate.

în concluzie, o etapă intere
santă, de „linie dreaptă”, in 
care, fără îndoială, tranzistoa- 
rele vor funcționa non-stop. 
Am putea spune, la urma ur
melor, că nici un ioc nu poate 
fi atins de... placiditate. Chiar 
și cele de la Reșița, Tg. Mureș 
și Petroșani, unde Dinamo In- 

Toate meciurile încep Ia ora 17

PROGRAMUL „RUNDEI-
BACĂU : S.G — Politehnica lași1 PETROȘANI : Jiul - Sportul studențesc 31 SATU MARE : F.C. Olimpia — Univ. Craiova1 ORADEA : F.C. Bihor - U. T. Arad
TG. MUREȘ : A.SĂ. - C.S. Tîrgoviște1 BUCUREȘTI : Steaua — F.C. Corvinul1 (stadionul Steaua)1 CONSTANȚA : F.G — F.C. Argeș

(mecî televizat)
PLOIEȘTI : F.G Petrolul — Politehnica Tim. %
REȘIȚA : F.C.M. Reșița — Dinamo

ce a exercițiilor fizice și 
sportului ?

— A fost, mai tatii, necesară 
o intensificare a muncii de 
propagandă. Ne-am străduit să 
arătăm oamenilor ce înseam
nă, să zicem, cinci minute de 
sport sau gimnastică. La locu
rile de muncă au apărut di
verse materiale vizuale, in pro
gramele stațiilor de radioficare 
au fost introduse emisiuni spe
ciale. cei mai buni în sport și 
in producție au fost populari
zați, au fost alcătuite programe 
competiționale accesibile și ctt 
mai aproape de cerințele tu
turor, iar experiența cadrelor 
de specialitate a fost mai bine 
valorificată în acest sens.

Considerăm că organizare» 
mai bună a competițiilor, ca și 
unele inițiative locale — „Săp- 
tămîna sportului mundtoresc”. 
„Cupa Diana”, „Festivalul an-

Emonuel FANTĂNEANU

CLASAMENTUL
1. POLI,, TIMIȘ. 28 14 5 9 39-29 33
2. F.G Argeș 28 14 5 9 45-41 33
X Steaua 28 13 6 9 62-42 a
4. Sportul st. 28 15 2 11 39-33 32
5. U.T. Arad 28 12 6 10 44-45 38
6. A.S.A. Ta. M. 28 12 5 11 45-31 9
7. Jiul 28 13 3 12 48-39 9
8. Dinamo 28 12 4 12 41-36 2i
9. Univ. Craiova 82 11 6 11 30-27 a

10. GS. Tîrgoviște 28 11 6 11 23-28 a
11. F.G Constanța 28 12 3 13 36-40 27
12. F.G Olimpia 28 12 3 13 34-41 Zi
IX s.a Bacâu 28 10 7 11 38-50 27
14. F.G Petrolul 28 10 6 12 36-37 a
15. F.G Corvinul 28 8 10 10 28-37 a
16. F.G Bihor M 12 2 14 30-43 26
17. Pofit. lall 28 9 6 13 35-34 24
18. F.GM. Reșița 28 8 3 17 27-47 19

cearcă o „regrupare” de ultimă 
oră. iar A.S.A. și Jiul, care au 
mai gustat atmosfera intîlnirl- 
lor fotbalistice europene, visea
ză o nouă calificare în fluxul 
fotbalului internațional.
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LA ATLETISM ȘI LA ÎNOT 
ESTE MAI GREU SÂ FII 

CAMPION NAȚIONAL.
LA ALTELE, MAI UȘOR... 
ESTE, OARE, CORECT AȘA ?

De la 1 ianuarie și pînă 
la 31 decembrie, lntr-un an 
de competiții se decern a- 
proape 1000 de tricouri de 
campioni cîștigătorilor titlu
rilor naționale, sportivi care 
sînt — sau ar trebui să fie I 
— cei mai buni din țară, la 
fiecare disciplină.

Decernarea titlului repre
zintă, de fiecare dată, tm 
moment deosebit, Întotdeau
na încărcat de emoție, atît 
pentru sportivul care l-a 
trăit de mai multe ori, cît, 
mai ales, pentru tinărul a- 
flat la prima lui biruință 
de acest fel. Titlul 
de campion repre
zintă nu doar re
cunoașterea, de facto, a va
lorii sportivului sau a echi
pei respective drept cea mai 
bună din țară, la un moment 
dat, ci este și răsplata di
rectă a muncii desfășurate 
de sportivi, uneori ani și 
ani, pentru a putea să ajun
gă primii I

Am susținut totdeauna 
ideea că întrecerile unui 
campionat al țării trebuie — 
in primul rind prin străda
niile sportivilor — să se ri
dice la un nivel valoric cit 
mai înalt, că performanțele 
campionilor noștri trebuie 
să fie autentice și SĂ SPU
NĂ CEVA, în raport cu cele 
ale campionilor din alte țări, 
deci SA AIBĂ COMPETITI
VITATE. De aceea, un cam- 
Sionat, indiferent la care 

isciplină sportivă, nu tre
buie să Însemne. în nici un 
caz, o simplă „contabilizare* 
a titlurilor cîștigate de o 
secție sau de alta a unui 
club sau altul. Dorim, tre
buie să dorim, ca sportivul 
care devine campion să fie 
intr-adevăr — prin valoare 
— campion !

Din păcate, lucrurile nu 
stau întotdeauna și așa, și 
nu puține sint ramurile 
sportive la care disputele 
pentru cucerirea titlurilor să

Calaclști și canoiști români pe pistele europene

DOUĂ REGATE, DOUĂZECI DT VICTORII 
UNEI SURPRIZE...

nu fi depășit, in ansamblul 
lor. nivelul mediocrității iar 
rezultatele campionilor să fi 
fost, de asemenea, mediocre. 
Pentru a evita astfel de si
tuații. unele federații — In
tre care cele de atletism și 
de natație — au condiționat 
decernarea titlurilor de înde
plinirea, in cadrul finalelor, 
a unor anume performanțe, 
cifre cu o rezonanță deose- 

a 
de 
la 
de

bită. Valoarea ridicată 
acestor cerințe a făcut, 
exemplu, ea. anul trecut, 
campionatele naționale 
atletism, să nu se fi acordat 

titlurile la 15 din 
fSZESSSKM «ele 40 probe cu

prinse in programul 
Întrecerilor, iar la înot la 12 
din cele 29 de probe nu 
avem, pur și simplu, cam
pioni în 1977 !

Anul acesta, la fel, decer
narea titlurilor va fi legată 
de îndeplinirea unor rezul
tate. în linii mari modifica
te față de cele din 1977, ceea 
ce, indiscutabil, este un lucru 
bun și corect Mai puțin 
bună și mai puțin corectă 
ni se pare insă situația 
campionilor noștri de la alte 
discipline, în raport, să zi
cem, cu atleții și înotătorii, 
ca să ne referim tot la ei. 
vizavi de cîștigarea titluri
lor. Dacă la atletism nu ori
care sportiv poate deveni 
campion țî. repetăm, proba
bil că e bine așa, la alte 
sporturi individuale (jocuri
le se constituie intr-o cate
gorie aparate, bine distinctă) 
acordarea titlului nu este 
legată de nici o condiție su
plimentară, ceea ce înseam
nă că la acestea drumul 
spre titlu este, cel puțin din 
acest punct de vedere, mal 
ușor !

De aceea, pentru echitate, 
s-ar impune, credem, o discu
tare mai aprofundată a si
tuației și, in orice caz, pe 
mai multe planuri...

' Romeo V1LARA

Șl EXPLICAȚIA
La sfirșitul săptăminii tre

cute. In două regate interna
ționale desfășurate la extremi
tățile continentului, caiadștii și 
canoiștii români au obținut o 
impresionantă colecție de victo
rii, terminînd învingători 
mai puțin de 20 de probe !

în Olanda, la tradiționala 
gată Amsterdam, disputată 
pista olimpică a lacului Boos- 
baan, sportivi din lotul republi
can (grupa Steaua) — și alături 
de ei cîțiva componenți ai lo
tului de juniori — s-au impus 
net țn compania echipajelor din 
Belgia. Olanda. R. F. Germa
nia. Danemarca, Elveția și Ir
landa, clasindu-se pe primul loc 
in 15 curse finale (11 la seniori 
și 4 la juniori). întrucit agenți
ile de presă nu au transmis de- 
cît numărul total al victoriilor 
românești, vă prezentăm «cum 
ambarcațiunile învingătoare și 
timpii înregistrați : K 1 — 1 #00 
m : Ion Bîrlădeanu 3:56,6. K 2
— 1 000 m : Nicușor Eșeanu — 
Beniamin Borbandi 3:35A C 2

— 1 000 m : Toma Simionov — 
Gheorghe Simionov 4:24,0. K 4
— 1 000 m : Eșeanu-Borbarsdi- 
Bîrlădeanu-Vasile Merzlichln 
3:16.2. K 1 F : Agafia Orlov 
2:05.6. K 2 F : Orlov — Nasta- 
sia Nichitov 1:55,6. K 4 F : Or- 
lov-Nichitov-Niculina Popov- 
Tecla Borcănea 1:40.0, K 4 — 
10 000 m: Eșeanu-Borbandi-Bir- 
lădeanu-Merzlichin, K 2 — 500 
m: Ion Dragulschi — Vasile Si- 
miocenco 1:41.0, C 2 — 500 m : 
Toma și Gheorghe Simionov 
150.4, K 4 — 500 m : Eșeanu- 
Borbandi-Biriădeanu-Merzlichin 
1:30.3 ; juniori : K 1 F : Popov 
2:15.3. K 2 F: Popov — Bor- 
cănea 2 :055. K 2 F — 3 090 m : 
Popov-Borcănea 1054,4, K 1 — 
1000 m : Gheorghe Burlacu 
4 59 A

La Vilnius, In cadrul Dlna- 
moviadei, sportivii de la Di
namo București au realizat 5 
victorii (din 11 probe). restul 
de 6 revenind reprezentanților 
selecționatei cluburilor Dinamo 
din U.R.S.S. Gazdele au ocupat 
primul loc în clasamentul — pe 
puncte — al competiției, la ca
pătul unei lupte strinse : 1. Di
namo (UJLS^.) 143 p. 2. Di-

jgg AȘTEPTĂM CA
LU2t™ LA C. M. LA

nu

re- 
pe

mon-

namo București 137 p. 3. Dozsa 
Budapesta 88 p, 4. Levski-Spar- 
tak Sofia 39 p. Ordinea In cla
sament a primelor două echipe 
ar fi fost inversată dacă in 
concursul de la Vilnius nu s-ar 
fi Înregistrat una din marile 
surprize ale ultimelor sezoane : 
tafringerea campionului
dial Vasile Dîba in cele două 
probe tn care el deține titlul 
suprem, 500 m și 1 000 m. (Ex- 
eepiînd seriile de la Pancea- 
revo, la C.M. de «nul trecut, 
ultima lnfrîngere pe 500 m a 
campionului olimpic Intr-o cursă 
decisivă era datată... 30 august 
1975, tind la C.M. de la Bel
grad a sosit al doilea).

Amănunte asupra acestui e- 
vemenț inedit ne oferă antre
norul emerit Radu Huțan: 
„Există o singură explicație a 
tnfrîngerii lui Dîba: faptul că 
el — ca și ceilalți elevi ai mei
— a concurat pe o barcă im
proprie, veche, demodată. eu 
calități minime de alunecare. 
Am cerut organizatorilor ca 
măcar dublului campion mon- 
«fial să i se ofere un caiac o- 
bfșnuit. pe care concurează de 
mul ți ani, dar™ Ar mai fi de 
adăugat valoarea adversarului
— Trukșin este, la această oră, 
cel mal bun caiacist sovietic — 
și diferența de temperatură 
dintre Snagov și Vilnius (de 
la plus 20 la plus 3 grade), dar 
adevărata explicație este eea a- 
mtntită la început Aștept re
vanșa lui Dîba la regata Mos
cova. peste două săptămînl. și 
mal ales la campionatele mon
diale din august..*.

Așteptăm și noi, căci Dîba va 
concura, «tund, pe „Lancer*-ul 
său I

Sîmbătă, la Festhalle AHmend 
din Lucerna incep Întrecerile 
celei de a Xll-a ediții a cam
pionatelor mondiale de popice, 
competiție la care participă ș: 
sportivii români. Reprezentanții 
țării noastre au fost prezenți 
la toate confruntările de pinâ 
acum și, spre lauda lor, au avut 
de fiecare dată o comportare 
frumoasă, .............................
campioni 
argint și 
ediție, de 
ei au cucerit un titlu mondial 
la perechi (Iosif Tismănar și 
Hie Băiaș), o medalie de argint 
și una de bronz. Dealtfel, la 
toate confruntările mondiale 
sportivii noștri au fost mereu 
printre fruntașii lntreceriloc, 
obținind succese remarcabile.

La prima ediție a competi
ției (Viena 1957) românii s-au 
impus cucerind titlul la indivi
dual, prin Ion Micoroiu. Acest 
„deschizător de pirtie* a făcut 
apoi, ani de-a rindul, parte din 
reprezentativa națională, fiind 
și azi, la aproape 55 de ani, 
jucător de performanță la di
vizionara Metalul Hunedoara.

titluri deobținînd
ai lumii, medalii de 
de bronz. La ultima 
pildă, Viena — 1976,

rechi 
doua a p 
re Șt ta 
1972 ta S; 
nii au fos 
primul k> 
dual fem 
Tot la Si 
a stabilit 
dial (25oo 
fost tncă 
încă pe 1 
dividuale 
că. de la 
3 x 100 bil 
de la Spli 
Revenind 
rilor —re

ASTAZI, 0 MW
In campionatele de

„DORIM SĂ FACEM CIT MAI MULTE Șl CIT MAI BINE!''
(Urmare din pag. 1)

samblurilor de gimnastică* la 
locul de muncă, inaugurarea 
sezonului sportiv de primăvară 
ș.a. — constituie alte elemente 
determinante in înțelegerea 
utilității și implicațiilor sociale 
ale practicării sistematice a 
exercițiiJor fizice și sportului. 
Așa se explică, printre altele, 
că a fost posibilă extinderea 
gimnasticii la locul de muncă 
In 19 unități, cu peste 12 000 de 
muncitori. Un exemplu II poa
te constitui întreprinderea de 
confecții, unde peste 3 000 de 
femej execută zilnic exerciții 
de gimnastică. In sprijinul ce
lor afirmate, aș mal adăuga că 
numai la ediția de iarnă a 
„Daciadei* au fost antrenați 
Aproape 34 000 de participanți, 
față de 19 000, ciț a fost plani
ficat, jar numărul celor care au 
trecut normele complexului 
„Sport șl sănătate* s-a ridicat 
In primul trimestru al aces
tui an la peste 18 000. Să 
mai amintesc că la crosurile 
din primăvară au fost prezenți 
la start, în etapele de masă, 
peste 32 000 de participanți. S-a 
Îmbunătățit, de asemenea, con- 
“ ................. de educație fi-

determinat ca 
să fie trecute 
de elevi, ceea

ținutul lecțiilor 
zică, ceea ce a 
normele SUVA 
de peste 48 000 
ce reprezintă aproape 80 la su
tă din numărul de școlari. Este 
rezultatul, în primul rind, al 
activității desfășurate de aso
ciațiile sportive, dintre cațe aș 
remarca Marina. Progresul, La
minorul, Unirea Tricolor. Spar- 
tacus. Constructorul, pe cele 
din comunele Mircea Vodă. 
Măxineni, Tichilești, Rîmni- 
celul, precum șl școlile generale 
nr. 23. 8, 10, 25, 2 care, prin 
buna organizare și desfășurare 
a acțiunilor 
un număr 
pan ți.

— Ați 
mul rind, meritul 
zarea în bune condiții 
sarcinilor revine 
ilor. Care este, însă, apor
tul profesorilor de educație 
fizică, antrenorilor, al ce
lorlalți tehnicieni și specia
liști la organizarea șj des
fășurarea întrecerilor „Da
ciadei" ?

de masă, 
sporit de

au atras 
parii ci-

spus că, în pri- 
la reali-

a 
asociați-

— Realizările amintite sint 
fără îndoială, și urmarea con
tribuției de seamă a majorității 
profesorilor de educație fizică, 
antrenorilor, tehnicienilor și ac
tivului voluntar. Ințelegînd sar
cina socială de cuprindere a 
tineretului în practicarea exer- 
cițiilor fizice, profesor) ca Mi
hai Cicerone (Lac. pedagogic). 
Elena Dorneanu (Iac. Cer
na*), Violeta Popi, Apostol 
Stăncescu (Șc. gen. 23), Ștefan 
Stănculescu (Șc. gen. 27). Con
stantin Marmandiu (Șc. gen. 
2), Tudor Neagu (Tichilești) și 
Corneliu Postolache (Măxineni) 
s-au ocupat de organizarea 
tăptăminală a diferitelor con
cursuri și acțiuni, angrenind în 
întreceri cu caracter permanent 
marea masă a elevilor.

In sportul de performanță au 
fost obținute multe rezultate 
bune m competițiile interne și 
internaționale, ea urmare a 
muncii pe care antrenorii Ion 
Moroiu (C.S. Brăila). Ion Leu, 
Felix Heitz, Valeriu Stoicescu. 
km Ionescu (CJS.Ș.), Petre Ga- 
nea. Adolf Seibăl (Box Club), 
Gheorghe Baltă (Voința) o des
fășoară nu numai în orele de 
antrenament, ci și prin partici
parea constantă la acțiunile din 
cadrul „Daciadei* Și nu rare
ori l-am auzit pe unii dintre 
ei spunîndu-mi : „Dacă am pu
tea, am lungi ziua, pentru că 
dorim să facem cit mai multe 
și cit mai bine posibil !“ In 
fond, de aceea au și rezultate—

Este însă regretabil că tre
buie să menționăm și profesori 
ca Ion Balaban. Nicolae Boca 
(Lie. chimie), Lucreția Razelm 
(Lie. economic). Florin Radu ■ 
(Lie. forestier), care au o acti
vitate săracă, sub posibilități, 
cum nu ne satisface contribuția 
antrenorilor Viorel Seitan (atle
tism), Victor 
Turcu (box), 
(caiac). Lucian Teodoru. 
Frigioiu (înot), care nu au des
fășurat un proces de selecție și 
de pregătire corespunzător.

— Ne-ați vorbit de împli
nirile sportului brăilcan. Ce 
considerați, totuși, că nu 
s-a realizat încă la nivelul 
cerințelor Programului dez
voltării mișcării sportive ?

— Nu sintem încă satisfăcuți 
de modul cum au fost îndepli-

Gheorghe, Ion
Andrei Igorov 

Dan

Vkxfinw MORARU
• Un lot numeros de caladștl 

șt canoiști români (19) va par
ticipa simbătă șl duminică la 
regata Bratislava.

Campionatele de handbal, 
Divizia A, programează astăzi 
o nouă rundă, atît in întrecerea 
masculină cit și în cea femini
nă. Dintre meciuri ies in evi
dență, prin echilibru și impor
tanță pentru clasament, cele de 
la Cluj-Napoca (Universitatea 
— H.C. Minaur Baia Mare) șl 
Brașov (Dinamo — Dinamo 
București) — la băieți, Tg. Mu
reș (Mureșul _  Hidrotehnica
Constanța) — la fete. Iată, de
altfel, programul complet:

Bucure) 
GLORL 
din Gh< 
Brașov 
NAMO 
Cluj-Na 
TATEA 
BAIA 1 
Timișoa 
CA — 
NEȘTI 
Bacău : 
BORZE

DE LA IN BUT LA ALTUL
„LECȚIA PLACAJULUI"

nlte unele obiective. In primul 
rind. Înregistrăm un 
redus la 
rezervate 
ani, ceea 
peste tot 
pregătite 
pundere

procent 
întrecerile ..Daciadei* 
categoriei peste 
ce confirmă că 

etapele de masă sint 
și organizate cu răs- 
(asociațiile Automo

bilul, Rapid, Portul. Unirea 
T.U.G.. comunele Bărăganu, 
Cîreșu, Gropeni ș.a.). Conside
răm slabă participarea elevelor 
din licee și, cu atît mai mult, a 
elementului feminin din Între
prinderi și instituții la ramurile 
de sporț specifice. De aseme
nea. In domeniul bazei mate
riale nu s-a acționat suficient 
de către comitetele de sindicat 
din întreprinderi și instituții, 
de comitetele comunale U.T.C. 
pentru amenajarea de terenuri 
simple, care să fie la dispoziția 
oamenilor muncii. De aceea, nu 
apun o noutate : ..drumul de la 
cantitate la calitate cere mun
că, Inteligență și pasiune. Șl nu 
lntr-un singur loc, ci pretutin
deni.

— Cum se materializează 
conlucrarea factorilor 
răspunderi și atribuții 
realizarea obiectivelor 
dadei" ?

— Este neîndoios faptul 
s-a îmbunătățit simțitor cola
borarea între toți factorii. Spre 
exemplu, sâptămînal anali
zăm modul cum slnt realizate 
sarcinile, stabilim activitățile 
prioritare alș săptăminii urmă
toare. modul de acțiune, res
ponsabilitățile. Din păcate, nu 
Întotdeauna ceea ce stabilim fn 
corn iui se realizează la nivelul 
preconizat, tntrucit activiștii ce
lorlalte organizații primesc și 
alte sarcini, ceea ce influen
țează direct munca aces
tora în domeniul educației fi
zice și sportului. Or. dacă do
rim ca să realizăm la nivelul 
sarcinilor de partid obiectivele 
ce ne revin din Programul pri
vind dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport, aprobat 
de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. trebuie să 
acționăm ferm, cu deplină res
ponsabilitate, pentru că, de 
fapt, acționăm pentru ridicarea, 
prin mijloacele noastre speci
fice, a nivelului de trai al oa
menilor muncii, contribuind la 
întărirea sănătății populației.

19 
nu

eu 
i" 

,Da-

că

Partidele din runda de dumi
nică au reliefat multe aspecte 
demne de reținut privind locul 
celor 11 divizionare, dar dintre 
toate ne vom opri asupra uneia 
singure : „lecția* oferită de Ra
pid in meciul cu Farul, desfășu
rat pe Gluleștl. Este „lecția pla
cajului* bine Învățată și aplicată 
și care a constituit un mijloc efi
cient de stopare a acțiunilor 
eonstănțenilor. Dar, lucrul acesta 
giuleștenil nu l-au făcut numai 
duminică, d toloslndu-1 eu suc
ces in tot sezonul actual. De ce 
Insistăm asupra acestui lucru T 
Pentru că se discută mult despre 
tmbun*tâțlrea acestui procedeu, 
dar se face prea puțin. Cu toate 
că asistăm, deseori, la un veri
tabil „cor* al nemulțumirilor in 
această privință (antrenorii dau 
vina pe jucători, iar ce! din urmă 
pe cei dinții) concretizările ta- 
ttrzie, ceea ce înseamnă că 
se lucrează insuficient in această 
privință. Ce valoare are un pla
caj bine executat, nu mai este 
nevoie de demonstrat. Se știe 
prea bine șl. spre exemplificare, 
au arbtat-o rapldlștil, care, fără 
să exceleze la alte capitole, s-eu 
dovedit foarte buni la placaj, 
salvtodu-oe din situații deosebit 
de dificile Așadar, in lungul șir 
de procedee pe care trebuie să 
le stăptoească an rugbyst, pla
cajul figurează printre eels mal 
importante, iar neglijarea învăță
rii șt mal ales, a aplicării lui, 
se vede. (Em. F.)

• La Sibiu a avut Joc (antici
pat) marți un meci din cadrul 
Diviziei A, dintre echipa locală 
C.S.M. șl formația constănțeană 
T. C. Ind. Au dștigat gazdele cu 
12—3 (3—3), prin punctele reali
zate de Matache (1 l.p. + Lp.c.) 
șl Zaharia (l.p.c.). Pentru oas
peți a înscris Grosu (1. p.). A 
arbitrat G. Bănceanu (Buc.)
(L BOȚOCAN, coresp.).

CLASAMENTE
L FARUL S 7 0 1 110— 83 22
2. Steaua 1 7 e 1 223— 77 22
3. Dinamo t 5 0 3 68— 64 18
4. Știința 8 4 1 3 85— 72 17
L R.C. Gr. R. S 3 0 5 «5— li 17
t. Rapid 0 2 0 < 67—136 12
7. Universitatea 8 2 0 6 39—105 12
S. Rulmentul 111 8 58—122 H
». C.S.M. Sibiu 1» 11 2 145— 10 25

10. Poli. Iași S 6 0 2 153— 6« 20
11. T.C. Ind. 9 5 0 4 106— 72 19
12. R.C. Sp. st. 1 5 1 2 122— 73 19
13. Poli. Cj.-Nap. 8 3 14 71—108 15
14. Olimpia 8 2 15 59—163 13
is. Minerul 8 2 15 03—111 13
14. C.S.M. Sv. 0 117 36— 88 12

Bucure; 
UNfVE 
NAP 
de la < 
Bucure: 
PID 
la ora 
Timișo: 
TEA - 
BUCUB 
Tg. Mi 
HIDRO’ 
STANȚ 
Timișo: 
TORUI

F
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„CUPA SĂNĂTATEA**
EDIȚIA 1978

Comisia sport-turism a Con
siliului județean Argeș al sin
dicatelor, in cplaborare cu Con
siliul județean pentru educație 
fizică și sport, au organizat la 
Brădet, pe Valea Vllsanului, 
tradiționala competiție dotată 
cu .Cupa Sănătatea*. înscrisă 
în acest an sub genericul JDa- 
ciadei*. Întrecerea lucrătorilor 
din unitățile sanitare a reunit 
7 reprezentative cu 209 concu- 
renți (dintre care 53 de fete), 
la cros, tenis de masă, șah, 
haltere, popice și volei. Con
cursul a cunoscut un deosebit 
succes, prelungindu-se cu mult 
peste timpul prevăzut. în pofida 
ploii reci care a Început să ca
dă la un moment dat. Intre 
protagoniștii Întrecerilor s-au 
aflat membrii asociațiilor spor
tive Luceafărul Brădet, ciștigă- 
torii „Cupei Sănătatea* — edi
ția 1978. Valea lașului și Sănă
tatea Pitești.
Dumitru CEAUȘESCU, coresp.

PROGRAMUL MECIURI
LOR DE CALIFICARE PEN

TRU DIVIZIA A
Campionatul diviziei secunde la 

rugby s-a Încheiat. Dunărea 
Giurgiu, CJ.B. Brașov (care a 
elșUg.it meciul restanță cu Poli
tehnica II Iași cu 7—0), Con
structorul Constanța și RACE
MIN B. Mare, sltuln<lu-se pe pri
mul loc în serii, au obținut drep
tul de a participa la barajul 
pentru promovare în primul e- 
șalon al rugbyulul nostru. Se 
vor califica primele două echipe 
clasate.

La sediul federației de specia
litate a avut loc tragerea la 
sorți, fiind stabilit următorul 
program : sîmbătă, 2o mai : Con
structorul — C.FJL, Dunărea — 
RACEMIN ; miercuri, 24 mal : 
C.F.R. — RACEMIN, Constructo
rul — Dunărea ; sîmbătă, 27 mal: 
Dunărea — CJJt, RACEMIN — 
Constructorul.

Toate partidele se vor desfășu
ra, In cuplaj, pe stadionul bucu- 
reștean Olimpia, do la ora 15,34.

Slmbătă 
pionatele 
desfășurat 
pe- 
programei 
mai la 1 
forma ține 
A, a-au 
Buc., Me> 
Napoca ș. 
minin, S.t 
Galați, Pi 
ștmleu S

In eea 
a etapei i 
tru canfii 
miază, in 
a clștiga: tnffln re.

Celelalse

SAU AUTOCARUL S^E

TRADIJIA 
EXCURSIILE

Dacâ marea vâ este contraindicata pene?» •* 
dll« județene de turism din întreaga ț«ta . 
soluția ideolâ : participarea la «scurs:

Vâ reamintim câ in lunile mol fi tenele w 
tonte reduceri de tarife. Astfel, prețul wi coeu 
este de 57 lei/xi ți, respectiv, 59 tai-ri. iezi e» 
lie ți august.

Vizitarea vestigiilor de Io Histria șl AdomcS 
Constanța, delfinarul, turul litoralului t:« 
cursiei.

Pentru Informații suplimentare, documr n*.ot < 
adresa la toate agențiile ți filialele oBcor jwo 
ITHR București.

el%25c8%2599Ug.it


fill NOȘTRI SA EVOLUEZE1 
PRESTIGIULUI LORMEA I

START BUN AL OLIMPICILOR

xnâniei a 
oară titlul 

BtTCșcă si 
iținut me- 
rechi. Iar 
a devenit 

vi-

virtual, L 
— la pe- 
treapta a 
e premie- 
ătoare, ta 
ria) româ- 
•. e-acerind 
și indivi- 

Trandafir).
României 

r:rd mon- 
1 care n-a 
i fel. sînt 
■dările in
el Petruș- 
08 p d la 
Trandafir, 

i 100 bBe).
popica-

Tonta RĂ3ȘAN

SOME$“

mintim și marea surpriză pro
dusă de ei la C.M. de la Eppel
heim — R.F. Germania (1974), 
unde băieții, în frunte cu L 
Tismănar, P. Purge și I. Băiaș 
i-au învins pe popicarii vest- 
germani, marii favoriți, ocupînd 
primul loc (România — 5299 p d, 
R.F.G. — 5297 p d I). Tot la 
Eppelheim au fost laureate la 
perechi Ana Petrescu și Corne
lia Petrușcă.

Intr-un clasament întocmit de 
biroul de presă al C.M. de la 
Lucerna, România se află pe 
primul loc, în ceea ce privește 
numărul de medalii cu 13 de 
aur, 10 de argint și 9 de bronz; 
pe locul 2, R.D. Germană 13 — 
• — 15 ; 3. Iugoslavia 12 — 14
— 5 ; 4. Cehoslovacia 5 — 6
— 5 ; 5. Austria 5 — 3 — 4 ; 
6. Ungaria 4 — 8 —9 ; 7. R.F. 
Germania 4— 6 — 7...

Sperăm că și la ediția din 
acest an a „mondialelor” repre
zentanții noștri vor avea o 
comportare onorabilă, consoli- 
dîndu-și poziția fruntașă și 
prestigiul internațional de care 
te bucură.

A 6-a EDIȚIE 
RALIULUI

- CJS.M.

ECTIA — 
- ^CLUJ- 
Roreasca,

ERSTTA- 
ITATEA

âȘUL — 
CON-

1STRUC-
IESUL

cea de a doua etapă a cam
pionatului republican de raliuri 
rezervat automobiliștilor din 
grupa valorică B — „Raliul So
meș" — s-a bucurat de o fru
moasă participare : 34 de echi
paje la startul acestei întreceri 
aflată la cea de a 6-a ediție. 
Concursul a fost împărțit in 
două etape, constînd dintr-un 
circuit de viteză, disputat in 
Satu Mare, urmat de o etapă 
de noapte (410 km) pe traseul 
Satu Mare — Livada — Huța 
Certeze — Sighetu Marmației 
— Izvoarele — Gutin — Ne
grești — Satu Mare, în cursul 
căreia s-au disputat și 4 probe 
speciale.

Rezultate tehnice : traseul de 
noapte — 1. T. Molnar—Angela 
Baniasz (ITA Timișoara), 2. M. 
Cosmin—I. Cosmin (ITA Cluj- 
Napoca), 3. L. Balasz—M. Sojin 
(ITA Hunedoara) ; circuitul tn 
oraș — 1. Z. Papp—St. Mitru 
(ACR Satu Mare), 2. T. Pop—L. 
Cinta (I.A. Dacia Pitești), 3. M. 
Cosmin—L Cosmin (ITA Cluj- 
Napoca). Clasament pe echipe : 
L Cetate Deva, 2. ITA Alba, 1 
Astra Sibiu.

L TOTH, coresp.

R DIVIZIA B
A ta eam- 
s volei i-au 
iltlmel eta- 

baraj, 
r de 26— 28 
r desemna 

ta Divizia 
ipele L T. 

„U” Cluj- 
n — la fe- 
ște, C.S.U.

și Silvana 
i masculin, 
ntă partidă 
scisivă pen
ta după-a- 
i. Progresul 
-1, U, 14)

FEMININ : Braiconf Brăila 
Voința Craiova 3—0, Voința 
Ciuc — Penicilina n Iași 3—1, 
Constructorul Arad — CJS. Zalău 
1—3, Corvlnul Deva — Olimpia 
Oradea 3—1, C.S.U. Tg. Mureș — 
Ceahlăul P. Neamț 0-3, C.S.M. 
Sibiu — Mondiala S. Mare 3—0, 
Spartac Buc. — CJP. Buc. 3—2. 
(N. Costin, V. Pașcann, I. Jura, 
S. Albu, I. Ionescu, C. Toader, 
— coresp.).

• HANDBAL
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C-S.U. Su
ci ești 6—3,
„7 Nolem- 

za Alba Iu- 
•doara 1—3, 
Hei — Oțe- 
3—0, Te rom 
—3, Foresta 
radea 3—0, 
l roșie Buc.

M- Avanu, 
in

MASCULIN (seria I) î A.S.A. 
Ploiești — Oltul Sf. Gheorghe 
25—21 (10—10), Metalul Vaslui — 
Comerțul Constanța 23—19 (8—7) ; 
seria a n-a : Universitatea Cra
iova — Independenta Sibiu 24—15 
(12—Ș), sideful Jimbolia — H. C. 
Minaur n Baia Mare 14—13 (8—6); 
FEMININ (seria I) : Știința Ba
cău — Rulmentul Brașov 13—9 
(7—2), Textila Buhușl — Vulturul 
Ploiești 19—9 (10—3); seria a n-a: 
Constructorul Bala Mare — 
G.I.I.L. Craiova 27—9 / (13—3).
(Corespondenți : V. Săsăranu, 
Moga, I. Vleru, I. Tănăsescu, 
Popovici, N. Monenciu și 
Neniță).

V.
8.

l Impor- 
■i ,i duș 
unii* Iv-

ilul din 
imul ex-

5 puteți 
m și ale

i
I

I

S-au Întors olimpicii noștri 
din turneul de două jocuri (rea
mintim scorurile : 3—2, cu Za
malek șl 9—0 cu Nacional) În
treprins, la sCrșitul săptămlnli 
trecute, ta Egipt. Două rezul
tate meritorii obținute la capă
tul unor Jocuri spectaculoase, 
aplaudate de un stadion arhiplin 
(la cel de-al doilea med au a- 
slstat 100 009 de spectatori) șl pe 
placul presei de specialitate. 
După prima partidă, cu Zama
lek, ta ziarul ^A1 Ahram', din 
13 mal. se scrie printre altele : 
„...Meciul acesta a fost un-ul 
dintre cele mai bune ți rapide 
ale sezonului (_.) Echipa romă- 
nă este recent creată ta vederea 
pregătirii sale pentru Olimpiada 
de la Moscova. Cei mai inulți 
fuedtori tint tineri, cu puțind 
experiență Fiecare jucător bud 
excelează prin rapiditate ri o 
bund tactică de joc. Echipa 
practici un foc colectiv. Jucă
torii stnt foarte buni la focul 
de cap, dovadă ei două dtatre 
cele trei goluri au fost marcate 
din lovituri cu capul'. Frumoa
se aprecieri despre această par
tidă, ea șl despre jocul practi
cat de olimpicii noștri, mai ales 
ta repriza a doua, cuprind șl 
cronicile apărute ta ziarele „_ 
greș Egyptian', „.Akhbar 
Yom“ și ,^4l Gumhuria'.

Și după al doilea meci, ce! 
Nacional, echipă antrenată 
maghiarul HldegkutL presa

.Pro-
Rl
eu 
de 

_ e-
glpteană are cuvinte laudative. 
Sub titlul : „Un spectacol spor
tiv plăcut, In care Nacional face 
meci nul, fără goluri, cu Roma
nia', cronicarul lui „AI Ahram' 
scrie: „...Nacionalul a făcut un 
meci nul cu echipa olimpici a 
Rominlei Intr-un spectacol spor
tiv plăcut, ce reprezintă un final 
bun al sezonului (._) Aceasta 
te datorează echipei olimpice a 
României, echipa de viitor a
acestei țări, după ratarea de că
tre echipa sa națională a eaU- 
ficirii In Cupa Mondiali'.

Măgulit, firește, de aprecierile 
presei egiptene, antrenorul Cor
net Drăguțin, cu care am discu
tat la puțin timp de la sosirea 
oHmpldlor, este, totuși, mal re-

ținut ta privința laudelor : „Pa 
ansamblul celor doud partide, 
echipa noastră a avut, intr-ade
văr, o comportare bună, atrd- 
gindu-și frumoase aprecieri din 
partea tehnicienilor. In ceea ce 
mă privește, m-au satisfăcut 
îndeosebi rezistența si moralul 
jucătorilor mei, atuuri eu care 
■m ta primul meci — au putut 
remonta de la 0—2 la 3—2. Și 
puțin a lipsit ca scorul td nu 
devină in finei 4—2. Depășind 
eu succes dificilul moment psi
hologic la 9—2, echipa e reușit 
apoi să-ți pună ta valoare ți 
celelalte calități, tehnico-taetice. 
Avtnd tnsd ta vedere faptul ei 
turneul «-a constituit un scop 
ta sine, ci doar o etapă b» al
cătuirea ți omogenizarea unui 
„11“ care si abordeze cu succes 
preliminariile olimpice, nu pot 
să trec peste unele lipsuri care 
mai împiedici echipa ti evolu
eze la un potențial ți mal bun. 
Md refer atft la greșelile indivi
duale la pasele care nu au întot
deauna adresa dorită (așa. de 
exemplu. primul gol al echipei 
Zamalek a avut la bază o mare 
eroare a tal Hajnal care, vrtad 
să trimită o minge acasă, l-a 
servit pe un adversar aflat sin
gur ta careul nostru), rit ți Ia 
cele colective, privind organiza
rea focului ta atac ji in apă
rare'.

Glndlndu-ne la unde posturi 
Încă neacoperite ta prima repre
zentativă a țării, l-am rugat pe 
C. Drăgușin să-1 numească pe 
cei mal buni olimpici după jocu
rile de la Cairo. Șl răspunsul 
a fost următorul : „O compor
tare constant bund au avut-o 
Lung. TUiAoi, Agiu și Chihaia. 
Parțial wt-au satisfăcut Nedelcu, 
FL Grigore, B. Grigore, Ddnfld, 
Hajnal, Leac, Barna, Bărbuleseu. 
Sub posibilități : Panici, Lucuță 
ți Vrinceanu. Nu cu fost folo
siți: Mulțescu (febră după vac
cin) St Bucu. Echipa de bază a 
fost următoarea : Lung — B. 
Grigore, Agtu, TiUhot, Lucuți — 
Leac (Ddnild), Bdrbu^scu. Haf- 
nai — Chihaia (FL Grigore), 
Nedelcu H (Fonici), Vrinceanu.

Gheocghe N3COLAESCU
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Șl ALTE ECHIPE 
AU CÎTE UN TOPOR

Divizia națională de ju
niori si-a „consumat" in 7 
mai etapa a 28-a. In ace
lași — din păcate — cadru 
lipsit de interesul cluburilor 
pentru schimbul de miine al 
titularilor formațiilor de azi. 
Rezultatele înregistrate ne-au 
prilejuit trei notații semni
ficative. întîi : eiștigind la 
Arad, F. C. Constanța, an
trenată 
a luat 
disputa 
Bacău, 
trecut, 
victoria 
partida
Bihor. Dinamo s-a salvat de 
la™ retrogradare. Trei : 
deși de doi ani Politehnica 
Timișoara se numără prin
tre fruntașele campionatului, 
nici nn Junior de Ia acea- 

iromo-
-j par- 
” — e- 
a avut 

doi jucători 
Si Giuehiei, 
Județul Ti-

de Constantin Mares, 
• opțiune serioasă in 
sa indirectă eu S. C. 
campioana de anul 
Doi : prin 
obținută in

eu F. C.

Cum a fost posibil ?
A fost posibil pentru 

Dumitrache. Bucurescu 
Rusu nu puteau juca, 
fost posibil pentru că 
multi ani clubul Jiul 
mișcă un deget pentru 
organiza o pepinieră

că
Si 
A 

de 
nu 

a-si 
------------- pro

prie. Oricît de mică ar fi 
ea.

In schimb. Jiul face mari 
eforturi să-1 legitimeze pe 
clujeanul Boca. N-avem ni
mic împotrivă ca Boca 
îmbrace

. să 
tricoul Jiului. Dar 
este greu de înțe
les dezinteresul pri
vind căutarea, creș- 

promovarea unor

♦

♦

♦

terea si ___________
tineri jucători din Valea Jiu
lui. Dovada 7 Iată ce ne 
spun si clasamentele Divi
ziei naționale de juniori:

Jiul — anul trecut, locul 
18 (34 1 3 30 19—109)...

Jiul — anul acesta, locul 
17 (28 4 9 15 16—37)„.

Uitindu-se faptul că Du
mitrache. Mulțescu. Bădin, 
Ciupitu. Cavai mai îmbătrin- 
esc cu un an. că transferări 
de jucători din alte județe 
nu se pot face, problema 
fortificării lotului de juniori 
e (totuși) mereu aminată.

Tg. Mures, 7 mai. Topor 
— singura rezervă a echipei 
de seniori...

Un subiect — nu numai 
de meditație — pentru con
ducătorii echipei Jiul. Pro
blema nu privește. însă, nu
mai clubul din Petroșani. 
Pentru că si alte echipe au 
un singur... Topor.

♦

♦

♦stă echipă nu a fost pr 
vat în Divizia A ! In 
tida cu Steaua, „Poli" 
ehipa de seniori 
ta teren doar 
timișoreni. Lata 
ambii 
mi$ !

In
Joli- 
șani. 
echipa 
eea de Juniori. Despre acest 
subiect s-a mai scris. L-a 
reactualizat „problema 
Topor".

Cine este Topor 7 
Ce-a făcut el 7 
Topor n-a făcut nimic.

• atras asupra Iul atenția 
pentru eă duminică. Ia Tg. 
Mures, a fost singura re
zervă a echipei Jiul pentru 
partida eu A.S.A. I ! I
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

insă din

situație euaceeași 
se află Si Jiul Fetro- 
Comparatia privește 
de seniori. Nu si pe

EI

Lome nț iu DUMITRESCU
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înaintea etapei a 29 a „BULtTIfcUL Of ȘTIRI" Al CELOR 18 DIVIZIONARE A
■ 8.C. BACAU nu are proble

me de lot. tn formație se vor 
tace insă citeva modificări, vlzin- 
du-se refacerea spiritului ofensiv. 
Florea va apărea, probabil, ta li
nia de atac. în rest, gînduri mari 
de victorie ; POLITEHNICA IAȘI 
s-a retras ta liniștea de la Tg. 
Neamț, fără Ursu (indisponibil 
ta continuare) și Anton (care a 
acumulat 3 cartonașe galbene), 
dar cu speranța că Romilă va 
primi avizul Centrului de medi
cină sportivă din Capitală.

ARBITRII PARTIDEI : Gh. RO- 
tezan — V. Roșu și A. Ionlță 
(toți din București).
• JIUL a efectuat antrenamen

te obișnuite, iar simbătă a susți
nut la Petroșani un joc amical 
eu F.C. Corvinul (scor : 2—1).
Toți componențli lotului stat apți 
de joc, mai puțin Mulțescu, care, 
revenit marți seară de la lotul 
olimpic, acuză o ruptură muscu
lară. Astfel, folosirea lui a de
venit incertă ; SPORTUL STU
DENȚESC se află de ieri la Tg. 
Jiu șl va continua drumpl la Pe
troșani ta cursul acestei dimineți. 
Nu au făcut deplasarea Manea, 
Grosu și M. Sandu, accidentați.

ARBITRU PARTIDEI : N. Bal
nea — D. Munteanu și C. Săn- 
dulescu (toți din Birlad).
• F.C. OLIMPIA SATU MARE 

susține un meci decisiv pentru 
răminerea ta primul eșalon al 
fotbalului nostru. Jucătorii săt
măreni âînt 'eonștiențl de impor
tanța partidei, el pregătlndu-se 
cu toată seriozitatea ta perioada 
de întrerupere. Feher, Bathori n 
șl Both I au fost ușor accidentați, 
dar vor fi apți de joc ; UNIVER
SITATEA CRAIOVA se deplasea
ză la Satu Mare fără „careul ei 
de ași” Ștefănescu — Baiad — 
Donose — Beldeanu. Primii trei 
sint indisponibili, tar Beldeanu a

acumulat trei cartonașe galbene.
ARBITRU PARTUJEI: R. Sțin

eau — c. Mateeseu și L Lăză- 
roiu (toți din București).
• F.C. BIHOR. Orădenii au e-

fectuat antrenamente 
punctate șl cu cîteva 
școală*, ' ' *
aibă o bătaie mai lungă. La ac
cidentarea mai veche a lui C. 
Georgescu s-a adăugat și indis
ponibilitatea Iul Fildan ; U.T.A. 
Antrenorul Ion Ionescu are mari 
probleme în alcătuirea echipei. 
Coraș, Nedeclu II și Leac nu so
siseră, de la loturi, pînă miercuri 
la prînz la Arad. Ultimul, se pa
re, că este și accidentat. Se cu
nosc, în schimb, cu certitudine 
Indisponibilitățile lui Giurgiu, 
Broșovschi și Cura.

ARBITRU PARTIDEI : C. Ghl- 
ță — Gh. ionescu și R. Petres
cu (toți din Brașov).
• A.S.A. TG. MUREȘ. S-au 

înapoiat de la loturi Bdldni, apoi 
Gali, iar miercuri, Hajnal șl Fa
nici și A.S.A. are acum lotul a- 
proape complet, lipsind, în con
tinuare, Pîslaru. în lipsa celor a- 
mintiți, ceilalți jucători au Urmat 
dclul normal de antrenamente șl 
au susținut meciuri amicale, une
le „școală" cu echipa de juni
ori ; C.S. TÎRGOVIȘTE. După 
partida susținută simbătă cu e- 
ehlpa Iraniană Tractorsazie Ta
briz, tîrgoviștenii și-au continuat 
pregătirile la Brașov, de unde au 
plecat spre Tg. Mureș. A făcut 
deplasarea lotul complet, dar 
Co man așteaptă avizul Centrului 
de medicină sportivă București.

ARBITRII PARTIDEI : T. Ba
lanov ici — i. Baban și L Ciolan 
(toți din Iași).
• STEAUA s-a antrenat zilnic 

în vederea meciului cu F.C. Cor
vinul la sflrșltul căruia, prin jo
cul rezultatelor, speră să redevl-

zilnice, 
„jocuri- 

dorind ca acumulările să

nă lideră. Toți componențiî lotu
lui din „Ghencea" lînt disponi
bili, cu excepția Iul Iordache — 
suspendat ; F. C. CORVINUL a 
pregătit șl ea eu atenție această 
partidă, susținlnd șl un amical, 
simbătă, cu Jiul, la Petroșani (scor 
1—2). Cu efectivul complet, hu- 
nedorenil au sosit Ieri la amiază, 
eu avionul, ta Capitală, unde 
după dteva ore au făcut un an
trenament.

ARBITRII PARTIDEI: O. Ștreng 
— O. Ujhely șl T. Vass (toți 
din Oradea).

a F.C. CONSTANTA a efectuat 
programul obișnuit de antrena
mente. Joia trecută a jucat la 
Călărași, Iar duminică • susținut 
un „meci-școală” cu juniorii. In
disponibil, Petcu, care va fi ope
rat de menise. Incertă este și 
prezența lui Penlu și Buduru 
care suferă de rupturi muscula
re ; F.C. ABGEȘ a plecat marți 
după-amiază cu autocarul la Con
stanța. Pe drum s-a realizat 
Joncțiunea” cu jucătorii selec
ționați la loturile olimpic și de 
tineret.

ARBITRU PARTIDEI : M. Bu
șea — Gh. Manta ți A. Ianoș 
(toți din București).
• F.C. PETROLUL a acordat, 

la ultimele zile, o deosebită a-

tențle procesului de instruire pen
tru Jocul cu liderul campionatu
lui. Simbătă, ploieștenil au lăsat 
• bună impresie tn jocul amical 
eu formația Espafiol Barcelona, 
pe care au întrecut-o cu 2—0. An
trenorul V. Stănescu are o sin
gură Indisponibilitate : atacantul 
Toporan ; POLITEHNICA TIMI
ȘOARA a plecat Ieri, la prînz, cn 
avionul la București și astăzi va 
continua drumul cu autocarul Ia 
Ploiești. Posibilă, reintrarea Iul 
Volaru H. Duminică, studenții au 
susținut un „joc-școală“ cu for
mația I.C.R.A.L. (campionatul Ju
dețean) de care au dispus cu 3—L

ARBITRII PARTIDEI : Fr. Co
loși — C. Jurja și V. Ivanovid 
(toți din București).
• F.C.M. REȘIȚA contează In 

Jocul de azi pe intreg efectivul 
de jucători. Formația antrenata 
de I. Motroc speră tatr-o com— 
portare bună a echipei sale In 
confruntarea cu campioana țării; 
DINAMO a sosit de leii la Re
șița, via Arad-Timișoara. depla— 
sindu-se cu avionul și apoi ca 
autocarul. Din ,,ll“-le care va e- 
volua pe stadionul din Valea Do— 
manului vor lipsi Cheran șl I* 
Moldovan — In continuare indis
ponibili — șl A. Moldovan, caro 
mal are de ispășit o etapă de 
suspendare.

ARBITRU PARTIDEI : T. An
drei — I. Banclu șl I. Vlnțaa 
(toți din Sibiu).
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444 DE CARTONAȘE GALBENE PINA ACUM!
DOAR 84 DIN 360 CONCURENȚ1

au obținut importante 
in bani, respectiv cite 
la tragerea din 28 a-

i iĂ

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA-
GEREA PRONOEXPRES DIN 171 MAI 1978

EXTRAGEREA I : T 29 39 19
I 45 16

EXTRAGEREA a n-a :: 25 33 44
1 23 2 30

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI:
1.271.372 LEI, din care 422.190 lei, 
report la categoria L

PE MICUL ECRAN

S AUTOTURISME „DACIA
au fost clștigate la tragerile o- 
blșnuite Loto din 28 aprilie *1 
8 mal 1978 de partdcipanții :

a Aurel Puia din Baia Mare — 
județul Maramureș e Tudor An
gliei din București a Blajan loan 
din Cugir — județul Alba a Sto- 
lan Veronica din București • Ian- 
cu Constantin din București

La cele două trageri, alți par- 
tlcipanți 
ctștiguri 
33 599 lei

IN CURSA FAIR-FLAV-ULUI

VINERI 1» MAI, ora 22 {pro
gramul n) : Telerama Sport (e- 
misiune de Dumitru Tănăsescu).

SLMBATA 20 MAI, ora 15 : 
„Drum de glorii”, un film dedi
cat clubului sportiv Dinamo, cu 
ocazia celei de a XXX-a aniver
sări (realizator : Eugen Sehâfer); 
ora 15,30 : Avancronică * 
gini la 
fotbal : 
grupa 
Franța, , .
meciurile de calificare, portrete 
de jucători și antrenori, decla
rații, pronosticuri.

DUMINICA 21 MAL «a 15 î 
Prezentarea echipelor din grupa 
a n-a a turneului final al C.M. 
de fotbal (Polonia, R.F.G., Tuni
sia, Mexic). Comentator — Cris-

In lma- 
turneul final al C.M. de 
prezentarea echipelor din 
I (Argentina, Ungaria, 
Italia) — secvențe din

Han Popescu ; ora 18 : U.T.A. — 
Steaua (transmisie directă de la 
Arad a reprizei a n-a ; comen
tator — Mircea M. Ion eseu).

MARTI 23 MAI, ora 17,20: Cam
pionatul european de gimnastică 
acrobatică (finalele probelor in
dividuale — selecțiuni înregistra
te de la Riga).

MIERCURI 24 MAI, ora 16,30 î 
Fotbal, Dinamo București — Uni
versitatea Craiova, în sferturile 
de finală ale „Cupei României" 
(transmisiune directă de la Si
biu ; comentator — Radu Urzi- 
ceanu).

JOI î5 MAI, ora 18 : Ciclism : 
Ultima etapă din „Cursa Păcii" 
(înregistrare de la Varșovia ; co
mentator — Hristache Naum).

wvr '

lei la tra-prilie și cite 22 359 
gerea din 5 mai a.c.

MARILE CIȘTIGURI LA TRA
GERILE OBIȘNUITE LOTO VA 
AȘTEAPTĂ I

Numai astăzi mai puteți juca 
la tragerea de mîlne, 19 mai 
1978 1

Mai stat de disputat 8 eta
pe din campionatul Diviziei 
A. tacă de pe acum se pot 
trage unele concluzii privind 
nu numai calitatea jocurilor, 
dar șl climatul de disciplină 
ta care s-au desfășurat ele. 
Referindu-ne la acest al doi
lea punct, putem spune eă 
Jucătorii s-au Întrecut mal 
mult ta... a tacălca regula
mentul de Joc deciț ta a-I 
respecta, ta a practica 
un Joc corect, in a 
ridica deci calitatea 
fotbalului.
acest sens 
că in cele 
de plnă 
bitrii au 
gațl să arate de 444 DE 
CARTONAȘUL GALBEN 
AVERTISMENT 1 Ac eas ta fiind 
situația, este cazul să evi
dențiem pe acel jucători care, 
angajindu-se cu toată dirze- 
nia în lupta sportivă, n-au 
uitat nici un moment că vic
toria nu trebuie obținută CU 
ORICE MIJLOACE, chiar și 
cele interzise de regulament, 
nu au uitat de spiritul fair- 
play-ului. Printre aceștia fi
gurează șl destul apărători, 
oameni din „ultima redută”, 
care trebuie să facă față si
tuațiilor cele mal grele. Dar, 
să-l trecem tn revistă pe a- 
ceștl adevărat! sportivi care 
— in cele 28 de etape - de 
campionat și sperăm că vor 

p. rămîne așa ptaă la sflrșltul 
campionatului — n-au știut 
ce-l acela cartonaș galben. 
Este cazul să prezentăm lista 
lor integrală : Catona, pălti- 

g nișan, și Șerbănolu de la 
pt Politehnica Timișoara, Iovă-

deci
Elocvent in 
este faptul 

28 de etape 
acum ar- 

fost obli

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

nescu, Chivescu, Toma și 
Roșu (F.C. Argeș), Dumitru, 
" ----- ~ A. lo

ts tea ua), 
Chihaia, 
(Sportul

M. Răducanu, Trol, 
nescu și Zamfir i 
Răducanu, Grigore, 
Rădulescu și Roșu , . 
studențesc), lorgulescu, Jivan, 
Bedea, Cura, Domide, Nedel
cu și Tisa (U.T.A.), Soiyom, 
Vunvulea, Hajnal, Fanici, 
Both II șl Caniaro (A.SA.), 
Caval, ~Homan, Bucurescu și 

Covaci (Jiul), Cheran, 
Dobrău, D. Georgescu 
șl Vrinceanu (Dina
mo) , Lung, Purcaru, 
Marcu și Ungureanu 
(Universitatea 
va), ~
ni că, 

Sava
Tîrgoviște),

Sărăcin,
Zamfir (F. C. Constanța), 

Bathori II și Gherine 
Olimpia), Ursache 

“ ” Lunca,
C. Ba- 

Constantin, D. 
Cozarec, C. Ene 
(F. C. Petrolul), 

Angelescu și 
(F. C. Corvinul), 

Albu, Lucaci, r 
Petrovici, Naom 

C.

Craio- 
Fur- 

Mari-
Enache, 
Greaca, 
și Ștefănescu 

Ștefănes- 
Hoffmeister și

nescu, 
(C. S. 
cu, 
D. 
Fu stai, 
(F. C. ___ .
Margasoiu, Pană. 
Elisei și Chltaru (S. 
cău). Gh. “ 
Constantin, 
și Toporan 
Bucur, Cassai,
Georgescu
Vidac, Albu, Lucaci, Po
povici, Petrovici, Naom și 
Fildan (F. C. Bihor), Bucu, 
Ursu și D. ionescu (Politeh
nica Iași), Vindt, Chivu, 
cotă și Ut?u

Este cazul 
rii lor, care 
le-au urmat 
străduiască, 
final de campionat, să nu-și 
îmbogățească „colecția" nedo
rită a cartonașelor galbene.

Ja-
(F.C.M. Reșița), 

ca și coechipie- 
pînă acum nu 

exemplul, 
măcar în acest

să se

Ghscrghe NERTEA

$



VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN R.P. CHINEZĂ
(Urmare din pag. 1)

festivitate iau parte — alături 
de alti cetățeni — peste 3 OIW 
de membri ai unor formații 
artistice în costume tradițio
nale, specifice tuturor naționa
lităților Chinei. Sute de tinere 
textiliste din Canton dansează 
purtind „curcubee de flori41, un 
fel de arcuri de triumf reali
zate din produsele muncii lor
— țesături fine de mătase. Alt 
mare grup de fete, membre ale 
unor comune populare, poartă 
pe umeri coșuri cu fructe spe
cifice acestei zone subtropicale. 
Sini prezenți, de asemenea, 
membri ai miliției populare, 
ansambluri ale siderurgiștilor, 
pescarilor, elevilor, studenților 
și multi, foarte multi copii, ale 
căror fețe sînt machiate in 
formă de păpuși, după vechi 
motive populare. In ritmul fan
farelor, un mare număr de 
„dragoni" — denumiți aici „lei*
— dansează in semn de bucurie 
față de inaltii oaspeți romani. 
Tovarășul Nicolae Ceausescu si 
tovarășa Elena Ceausescu răs
pund eu căldură si prietenie 
mulțimii, care ii aclamă si care 
își exprimă satisfacția de a pri
mi in orașul Canton pe condu
cătorul iubit al României socia
liste. a cărui prodigioasă acti
vitate în spiritul ideilor păcii, 
înțelegerii și colaborării intre 
popoare este binecunoscută și 
apreciată in această parte a 
lumii.

„Un călduros bun venit 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
Si soției sale !“, „Trăiască uni
tatea revoluționară și priete
nia dintre popoarele chinez și 
român t* — scrie pe numeroa
sele panglici roșii, ce se întind 
peste bulevardele pe care Ie 
străbate apoi coloana oficială 
de mașini. Două imense culoare 
vii. în lungime de peste 12 km 
fiecare, unesc mulțimea din 
fata aeroportului cu alte nu
meroase formații artistice, reu
nite în fata intrării spre „Insula 
Perlei”, din mijlocul Fluviului 
perlelor, care străbate orașul, 
locul unde este situată reșe
dința rezervată inaltilor oaspeți 
români. In balcoanele si la 
ferestrele locuințelor, pe tera
sele lor. au ieșit, de asemenea, 
mii si mii de oameni, care-4 
salută cu căldură pe oaspeți.

Ea intrarea pe „Insula Per
lei”, pe care se află un număr 
de construcții în stil vechi chi

VIIT8AREIE C. E. BE NATAȚIE ÎH1981, IÂ SPIIT
ROMÂNIA VA ORGANIZA IN 1979 „CUPA EUROPEI” LA SĂRITURI

La Dresda a avut loc recent 
Congresul Ligii Europene de 
Natație și anuala conferință de 
calendar. Au fost prezenți peste 
150 de participanți din 29 de 
țări, federația română de spe
cialitate fiind reprezentată de 
Valeriu Maltopol — secretar și 
Constantin Mihai — secretar 
adjunct Printre cele mai im
portante hotărî ri adoptate cu 
acest prilej a fost și desemna
rea viitoarei gazde a campiona
telor europene din 198L Au 
candidat orașele Split, Roma și 
Varna, primul fiind ales cu 
mare majoritate de voturi.

Principala competiție a îno
tătorilor în anul viitor va fi 
„Cupa Europei”. întrecerile gru
pelor B, la care vor participa 
și sportivii români, vor fi or
ganizate în Olanda (băieți) și 
Palma de Mallorca (fete). îno
tătorii noștri vor mai fi angre

IERI, ÎN DIVIZIA A
LA BASCHET

Meciurile de baschet masculin 
desfășurate ieri, in cadrul eta
pei a 13-a a Diviziei A, s-au În
cheiat cu următoarele rezultate:

Steaua — I.E.F.S.-Lic. 2 Bucu
rești 96—52 (50—34).

C.s.U. Sibiu — Dinamo Bucu
rești 59—117 (22—62).

Rapid — „U“ Cluj-Napoca
48—65 (23—29).

Politehnica Iași — Universita
tea Timișoara 81—89 (42—48).

I.C.E.D. — Dinamo Oradea 
66—52 (30—20).

C.S.U. Brașov — Farul Con
stanța 103—82 (43—49).

Returul partidelor are loc as
tăzi. Programul jocurilor din 
București : sala Floreasca, de la 
ora 9 : I.C.E.D. — Dinamo Ora
dea, Rapid — „U” Cluj-Napoca, 
Steaua — l.E.F.s.-Lic. 2. 

nezesc, înconjurate de vegeta
ție tropicală, coloana de mașini 
se oprește pentru citeva clipe : 
sule $i sute de tineri in cos
tume naționale dansează, lan
sează baloane și strigă in cor : 
„Bun venit”.

Orașul Canton a făcut, astăzi, 
o strălucitoare primire inaltilor 
oaspeți români, pe măsura ra
porturilor de prietenie, colabo
rare si solidaritate ce leagă 
țările, partidele si popoarele 
noastre. Vizita la Canton se în
scrie ca un moment nou. de 
referință, in cronica relațiilor 
de prietenie româno-chineze 
cărora lc-a conferit o largă și 
profundă perspectivă dialogul la 
nivel înalt desfășurat la Pekin 
intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Hua 
Kuo-fen. într-o deplină concor
dantă a dorinței de intensifi
care a colaborării bilaterale și 
pe plan international, in Inte
resul ambelor popoare, al socia
lismului. păcii si progresului în 
lume.

★
In onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, miercuri sea
ra, Comitetul de partid și Co
mitetul revoluționar al provin
ciei Kuan Tung au oferit o 
recepție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost îniîmpinați, la sosire, 
cu vil aplauze, fiind salutați 
eu multă bucurie și căldură.

In timpul recepției au rostit 
toasturi tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, Uei Kuo-dn, 
membru al Biroului Politie al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepre
ședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a 
R.P. Chineze, prim-secretar al 
Comitetului de partid și pre
ședintele Comitetului Revolu
ționar ale provinciei Kuan 
Tung, și Clac Lin-yi, membru 
al Comitetului Central al P.C. 
Chinez, secretar ai Comitetu
lui Permanent al Comitetului 
de partid și vicepreședinte al 
Comitetului Revoluționar ale 
provinciei Kuan Tung.

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

nați în intîlniri bilaterale cu 
Polonia (seniori), la Opole, cu 
Ungaria, Bulgaria, Polonia, 
Grecia, R.F.G. (copii și juniori).

La polo, tradiționala competi
ție „Cupa României" va fi or
ganizată intre 16 și 18 aprilie, 
la Cluj-Napoca, cu participarea 
formațiilor Ungariei, Italiei șl 
Iugoslaviei. Poloiștii români vor 
mai fi prezenți la turnee In 
insula Rodos, in Italia, Olanda, 
Grecia (seniori), la „Cupa Du
nării” (tineret). Intre 7 și 10 
iunie va avea loc turneul in
ternațional de juniori al Româ
niei, cu participarea formațiilor 
Bulgariei, U.R.S.S., Olandei, 
Cehoslovaciei și Poloniei.

In sfîrșit, „Cupa Europei" la 
sărituri, competiție de mare 
amploare, va fi organizată anul 
viitor in România, probabil la 
Sibiu, intre 10 și 12 august.

atletism o La Austin (Te
xas), americanul Curtis Dickey 
a clștigat IM m ta 10,05 a La 
Fresno (California), Lamenta 
King (S.UA.) — 8,0» m la lun
gime (cea mal buni performan
ță mondială a sezonului). o La 
Rehlingen (R.F.G.), vest-germa- 
nul Karl-Hans Riehm a aruncat 
ta ciocan 79,12 m (la 11 era de 
recordul mondial deținut de 
compatriotul său Walter Schmidt). 
• Recordmanul kenya» Mike 
Boit a clștlgat cursa de 300 m 
de la Kingston (Jamaica) In 
1:43,05. Americanul J. Standford 
a terminat învingător pe 200 tu 
In 20,33, iar canadiana Debbie 
BriU a clștlgat la Înălțime eu 
1,88 m.

AUTO • „Cursa de 6 ore” de 
la Silverstone a revenit pentru 
a doua oară consecutiv echipa
jului Jacky Ickx (Belgia) — 
Jochen Mass (R.F.G.)) pe 
„Porsche”.

LUCRĂRILE 

SESIUNII C.I.O.
ATENA, 17 (Agerpres). — Cu 

prilejul deschiderii la Atena a 
lucrărilor celei de-a 80-a sesiuni 
a Comitetului internațional o- 
limpic, președintele acestui for 
sportiv, lordul Killanin a decla
rat că mișcarea olimpică tre
buie să-și aducă o contribuție 
tot mai însemnată in dezvolta
rea sportului șl a cooperării in
ternaționale. în ceea ce pri
vește desemnarea gazdei J.O. de 
vară din anul 1984, președintele 
C.I.O. a spus că orașul Los An
geles are toate șansele să fie 
ales, fiind de altfel șl singurul 
candidat. în cazul că vor exista 
obiecțiunl, vor putea fi luate Sa 
considerare și alte oferte par
venite ulterior termenului de 
Încheiere.

Comitetul olimpic internațional 
l-a numit ea președinte al co
misiei de admitere a sportivilor 
pentru a participa la Jocurile 
Olimpice pe wmy Daume 
(R.F.G.), membri fiind Alexan
dro Șiperco (România) șl Mo
hamed mu™ (Sudan).

C. M. de box de la Belgrad

DUPĂ DII MECI ECHIIIBBAT,
I. MIRON A FOST DECIMAT ÎNVINS

Ziua de miercuri a început 
sub semntfl singurel șanse râ
mase sportivilor români de a 
mai cuceri o medalie la aceste 
campionate mondiale de box. 
Celelalte posibilități s-au risi
pit in cursul zilei șl al nopții 
de marți. Primul necaz s-a a- 
nunțat incă de dimineață, dnd 
comisia medicală, constattnd că 
rana la buză a lui Viorel Ioa
na este prea ndîncă, l-a inter
zis acestuia să mai urce în ring 
pentru a-șî apăra șansele ta 
sferturile de finală, fază a com
petiției în care se calificase ta 
urma a două victorii consecu
tive.

A venit apoi meciul lui Cos- 
tică Chiracu, care s-a străduit, 
in limitele cunoștințelor sale 
tehnice, să înfrunte un adver
sar impasibil la tatonările nu 
prea vînjoase ale gălățeanulul, 
dar preocupat să aplice lovituri 
izolate de o extraordifiară du
ritate. Astfel a reușit H. Bauch 
(R.D.G.) să determine, în cursul 
a trei runduri, numărarea 8e 
patru ori a unui adversar cura
jos, dar inferior ta forță.

în sfîrșit, la lăsarea nopții, 
finărul de 20 de ani Ion Cerna» 
(90 kg) a inaugurat seria sfer
turilor de finală la categoria 
grea In fața unui adversar cu 
opt ani mai în virată, cu un 
cap mai înalt, și cu 12 kg mal 
greu : venezuelanul Charlo* 
Rivera. Cu croșee largi, acesta 
impune numărarea (în prima 
repriză) lui Cernat, dar focșe- 
neanul revine curajos la luptă.

CĂI DE AFIRMARE SOCIALA
PRIN

Cu ocazia decernării premiilor 
UNESCO pe anul 1977, în cuvîn- 
tul rostit în cadrul festivităților 
desfășurate la Viena, apreciatul 
specialist vest-german prof. dr. 
Ernst Jokl a abordat cu preg
nanță rolul pe care trebuie să-1 
joace sportul în promovarea u- 
noc anumite categorii sociale, 
în condițiile specifice de discri
minare existente în societatea 
burgheză.

„Foarte convingătoare au fota 
afirmațiile profesorului Jokl — 
se subliniază In articolul publi
cat de revista Comitetului olim
pic al R.F. Germania, „OLYM- 
PISCHES FEUER” — prin care 
acesta arăta eă datorită sportrv-

TELEX
CICLISM a Etapa • *-a a Tu

rului ItaMel (Amalfi — Latina 
243 km) a revenit la sprint ita
lianului Enrico Paollni, în
ThtH :51. la clasamentul general 
conduce belgianul Johan de
Muynck, urmat la 15 sec. de
Francesco Moser (Italia).

' NATAȚTB • Primele rezultata 
da la turneul de polo da la 
Budapesta : Iugoslavia — Italia
6— 6 ; Cuba — Ungaria (juniori)
7— 4. La turneu participă șl pri
ma echipă a Ungariei.

ȘAH a După 13 runde, fa tur-' 
neul de la Las Palmas conduce 
Tukmakov cu 9'A p, urmat de 
Olafsson — 9 p o Turneul inter
național feminin de șah de la 
Pernik, a fost cîștigat de Tatiana 
Leimacko (Bulgaria) cu 3 puncte

GIMNASTII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI 
In „euroturnir1*

Reîntorși din R.F. Germania, 
unde au concurat țn cadrul 
competiției internaționale dota
te cu „Trofeul Euroturnir”, gim- 
naștii noștri ne-au adus îmbu- 
curătoarea veste că, în impor
tantul concurs desfășurat la 
Wiesbaden, cu participarea u- 
nor echipe — alcătuite din cite 
4 sportivi — din Elveția, 
R.F.G„ Ungaria, Italia, Polonia, 
Spania șl Norvegia, echipa 
României a avut o comportare 
bună. Clasamentul individual 
comunicat de agențiile de pre
să s-a dovedit a fi nereal. Pe 
primele două locuri s-au clasat 
gimnaștii români Sorin Copoi și 
Ion Cheticheș. Astfel, în cla
samentul final Sorin Cepoi a 
acumulat 109,90, urmat de Ion 
Chedcheș cu 109,85. Pe locul 

lipsa de forță ta lovituri a lui 
Cernat • fosț un handicap pen
tru că față de un adversar re
pede sleit de puteri, boxerul 
român, părînd mal activ, nu ar 
fi avut nevoie decit de citeva 

’„punctări" mal hotărite. Nu 
le-a reușit șL, în finalul unui 
med neclar, judecătorii l-au 
preferat pe Venezuelan, acor- 
dîndu-1 o victorie ta limită : 
3—2.

Miercuri după amiază a urcat 
ta ring ultimul boxer român 
rămas în cursă, clujeanul Ion 
Miron (mijlocie mică), care l-a 
întîlnit pe campionul bulgar 
Ilia Iliev, într-un med in care 
pugilistul român a fost adesea 
superior adversarului său ta 
cursul celor trei reprize, Miron 
a fost declarat învins, victoria 
fiind oferită cu 4—1 boxerului 
bulgar care, în special în ul
tima repriză, a reușit să-și va
lorifice alonja, punctînd mai 
des cu directe de stînga.

Alte rezultate de marți (seml- 
musci) : Hernandez (Cuba) b.p. 
Mercado (Porto Rico), Sandoval 
(S.U.A.) b.p. Gheorghiev (Bulga
ria) ; cocoș : FSrster (R.D.G.) b.p. 
Trujillo (Venez.), Horta (Cuba) 
b.p. Montanze (Porto Rlco) ; ee- 
mlușoară : Kasbier (R.D.G.) b.p. 
Sae lung (Coreea de Sud), Soro
kin (U.R.S.S.) b.p. Lazo (Cuba); 

ușoară : Bogujevicl (lug.) b.p. 
Gajda (Polonia) ; șemimljloda : 
Rașkov (U.R.SJS.) b.p Bachfeld 
(R.D.G.), Green (S.U.A.) b.p. Pav
lov (Ceh.) ; grea : Stevenson (Cu
ba) b.p Tubbs (S.U.A.).

Victor BANCIULESCU

SPORT
lui cel puțin cinci categorii de 
oameni neprivilegiați pot aspi
ra la acele căi de afirmare care 
le-ar fi inaccesibile in alte do
menii de activitate. Anume : 
tineretul, femeile, cetățenii lip
siți de anumite drepturi politi
ce, cum ar fi negrii în S.U.A„ 
apoi cei handicapați fizic și — 
în sfirșit — cei ajunși la vîrstă 
înaintată. Chiar și numai a- 
ceastă calitate a sportului s-ar 
dovedi suficientă pentru a-i 
consolida poziția pe plan mon
dial, și a • ridica eu incă • 
treaptă, punînd sportul și exer
cițiul fizic alături de toate cele
lalte activități umane, din dife
rite alte domenii".

din 1» posibile, urmată de Iudlt 
Kantor (România) 7 puncte. Nes
terova (Bulgaria) — 6,8 puncte. Eugenia Ghindă (România) — 6 
puncte etc. In ultima rundă Kan
tor ■ clștlgat la Kirilova, iar 
Ghindă a remizat eu Jerzlnska.

TENIS • Rezultate din prime
le tururi ale turneului de la 
Hamburg: Debliker — Okker 6—4. 
4—5, 7—5 ; Johansson — Smld
7—6, 6—8 ; Munoz — Jaufâret 
7—6, 6—1 ; Prolsy — ZugareUl 
6—4, 3—6, 8—3 ; Orantez — Pecel 
6—4, 7—5 ; Higueras — Hrebee 
6—0, 4-3, 6—0 ; Bertolucci —
Kodes 7—6, 6—7, 9—7 ; Hutka — 
Duprâ 6—4, 6—4 ; Taroczy —
Kronk 8—X 8—1 ; Gunthardt — 
Dent 6—7, e—X 10—3. In tund 
doi VUas — Tiriac 6—4, 4—6, 6—4.

VOLEI a In turneul masculin 
de la Bratislava : Cehoslovacia 
— Ungaria 3—1 ; R. D. Germa
nă — Bulgaria 3—2.

trei Ferdinand Greulich (R.F.GJ 
109,20.

• In localitatea Chrudim s-a 
desfășurat intilnirea Interna zo
nală de gimnastică — junioare 
dintre echipele reprezenta-., v» 
ale Cehoslovaciei și Românirt 
Gazdele au obținut victoria eu 
186.80—185,20. Prima la indivi
dual compus s-a situat Radmla 
Zemanova cu 37,65. Lucia Ne
grea, din echipa României, s-a 
clasat pe locui IȚL cu 37.45. Ta» 
ea s-a clasat prima la paralele 
cu 19,00.

„Cursa Păcii", etapa a 6-a

0 EVADARE TIMPURIE 
ÎNCUNUNATĂ 
DE SUCCES

PBAGA, 17 (Agerpres). — Cea 
de-a 6-a etapă a „Cursei Păcii". 
Karlovy Vary-Praga, s-a Înche
iat cu victoria ciclistului italian 
Santa Fossato care se detașase 
din pluton la kilometrul 75 Îm
preună cu al# 4 concurenți, râ- 
minînd spre finiș talonat doar 
de bulgarâl Pencev și cu un a- 
vans de circa un minut, după 
ce plutonul trecuse cu o intfa- 
ziere de 3:45 la Lidice (kilome
trul 161), unde s-a disputat al 
treilea sprint cu premii al eta
pei.

Fossato șl Pencev an fost cro
nometrați pe distanța de 185 km 
cu tâmpul de 4 h 51:27, iar pri
mul pluton, unde se aflau și ci
cliștii români M. Romașcanu. T. 
Vasile, I. Valentin șl C. Cirje a 
sosit la interval de 1:24. In cla
samentul general individual con
duce Schmelsser (R.D.G.), urxnta 
de Pikkuus (U.R.S.S.) la 15 see. 
Gusiatnikov (U.R.S.S.) la l:0X 
Zaharov (UJI.S.S.) la 4:16, Ro
mașcanu (România) la 4:21, Pe- 
termar» (R.D.G.) la 4:54, Har^ 
nick (RJJ.G.) la 4:55 etc.

Pe echipe conduce U.R.S.S„ 
urmată de R.D. Germană, Ce
hoslovacia, Polonia, Cuba, Româ
nia, Bulgaria, Franța etc.

Astăzi se dispută etapa a 7-a 
Fraga-Liberec (150 km).

OTBAL 
"meridioMe

ILIl DALACI PE LOCUL 3

In „premiul drato îj-
O telegramă a corespondentu

lui nostru din Bologna, Ștefana 
Germano, de la redacția hebdo
madarului „Guerin Sportlvo”, na 
înștiințează că fotbalistul Ilie Bă
lăci (Universitatea Craiova) s-a 
clasat pe locul al treilea în „Pro- 
miul BRAVO *78”, fondat de nu
mita publicație în colaborare cu 
redacția sport a televiziunii ita
liene. Este un frumos succes al 
jucătorului craiovean care și-a 
dovedit in repetate rînduri talen
tul și aptitudinile sale deosebite 
pentru fotbal.

La „Premiul BRAVO ’78“ n 
participat jucători născuți după 
1 Ianuarie 1954 care au luat parte 
cu echipele lor la una din com
petițiile europene intercluburi a 
căror ediție ’78 s-a încheiat re
cent. (După cum se știe. Bălăci, 
născut la 13 septembrie 1956, a 
evoluat cu echipa sa. Universi
tatea Craiova, în Cupa cupelor).' 
Eâ au primit un număr de punc
te — in funcție de calitatea jo
cului etalat — din partea reviste
lor Don Ballon (Spania), Franco 
Football (Franța), Guerin Sport*- 
vo (Italia), Kicker (R.F. Germa
nia), Le Sportif (Belgia), Shoot I 
(Anglia), Sport (Elveția), Voetbal 
International (Olanda), Sport (Ro
mânia) și a unor organisme do 
televiziune din Europa.

„Premiul BRAVO ’78” a revenit 
englezului Jimmy Caso (F.C. Li
verpool) cu 131 p, urmat de Ab
del Krimau (Bastia) — 69 p, rr.ra 
BĂLĂCI (Universitatea Cralovo) 
— 45 p, Ernlo Brandts (P.S.V.4 
Eindhoven) — 43 p și Antonio 
Cabrlnt (Juventus Torino) — 37 x.

MECIURI INTERNATIONALE
• La Londra, In campionatta

faterbrUanic : Anglia — Irlanda 
do Nord 1—6 (1—0). A însori» 
Pita Neale. • Po noul stadioa 
cKn Cordoba : Argentina — SeL 
Cordoba 3—1 (0—0). Au marota 
pesrrtra Învingători: Kempes,
Houseman șl Luque. • Ia tun- 
neul de ta Paris : Olanda — St. 
Germain 3—6 (1—0). A marca»
Nunlnga (2) ; Iran — F. C. Br»- 
gea 1—1 (1—1).
• Echipa Poloniei care se pregă

tește pentru campionatul mondi
al a pierdut cu 0—1 (9—0) ta
fața echipei franceze Socha uz, 
feitr-un meci de verificare dis
putat la Plock.
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