
PLENARA COMITETULUI
CENTRAL AL PARTIDULUI

COMUNIST ROMÂN
Joi. 29 martie 1979, au avut 

loc. sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral ai Partidului Comunist 
Român, lucrările plenarei C.C. 
al P.C.R.

Ordinea de zi a plenarei, a- 
probată în unanimitate, a cu
prins următoarele :

1. — Raport cu privire la e- 
fectivul. compoziția si structura 
organizatorică a partidului, la 
data de 31.XII.1978 ;

2. — Raport privind necesi
tatea preschimbării documen
telor de partid ;

3. — Raport cu privire la 
activitatea desfășurată în anul 
trecut de organele de partid, 
de stat si organizațiile de masă 
pentru înfăptuirea politicii de 
cadre a partidului ;

4. — Raport cu privire la 
rezolvarea sesizărilor, reclama- 
tiilor și cererilor oamenilor 
muncii :

5. — Raport cu privire la 
activitatea internațională * 
partidului în 1978 si principa
lele orientări pe plan extern 
în anul 1979 ;

6. — Probleme organizatorice.
La lucrări au participat, ea 

invitați, prim-secretari ai comi
tetelor tudetene de partid, ca
dre de conducere, redactori 
șefi ai presei centrale, care nu 
sînt membri ai C.C. al P.C.R 

în cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii : Gheor
ghe Pană. Gheorghe Pop. Fer
dinand Nagy, Ion Petre. Pe
tru Enache. Constantin Crișan, 

• Victor Bordea. Margareta
■Krauss, Letitia Ionas. Mihai 
iTodosia.

ȘEDINJA BIROULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI NATIONAL 

AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Unității Socialiste, 
Joi după-amiază a avut loc 
ședința Biroului Executiv al 
Consiliului National al Fron
tului Unității Socialiste.

în cadrul ședinței. Biroul 
Executiv a discutat si aprobat 
proiectul Planului de relații 
externe ai Consiliului National 
al FUS pe anul 1979, elaborat 
pe baza documentelor parti
dului si a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
Planul prevede acțiuni menite 
să asigure sporirea contribuției 
Frontului Unității Socialiste la 
democratizarea relațiilor dintre 
state. Ia făurirea unei noi or
dini economice și politice in
ternaționale. la solutionarea pe 
cale politică a problemelor li
tigioase si a stărilor conflic- 
tuale. la promovarea cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii 
în lume.

Biroul Executiv șî-a însușit 
hotărîrea plenarei C.C. al 
P.C.R^ cu privire Ia eliberarea 
tovarășului Manea Mănescu din 
funcția de prim-ministru al 
guvernului. tinind seama do 
starea sănătății sale si la ce
rerea acestuia. Biroul Executiv 
și-ă însușit hotărîrea plenarei 
C.C. al P.C.R. de a propune

BUZĂU: PORNIND DE LA
Ce-a însemnat _Daciada“ de 

vară, duminică. la Buzău 7 
Răspuns greu de dat. pentru 
că nu este deloc ușor să alegi, 
din multitudinea competițiilor 
desfășurate pe cea mai atrac
tivă dintre toate, evenimentul 
sportiv care a stîrnit cel mai 
mare interes. Ne vom opri, to
tuși. la cîteva. cele mai sem
nificative. Si vom începe cu... 
IUe Floroiu. prezent la star
tul uneia din probele de cros 
ale etapei de zonă, care a reu
nit pe cei mai buni sportivi 
din județele Buzău. Brăila. Ga
lați. Tulcea, Vrancea. Con
stanța și Covasna și care, chiar 
dacă nu făcea parte din pro
gramul „Daciadei". se desfă
șura în ziua inaugurală a eta-

Comitetul Central a aprobat 
în unanimitate toate documen
tele înscrise la ordinea de zl 
și dezbătute în plenară.

1. — C.C. al P.C.R. a con
statat cu satisfacție că. pe baza 
hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea. Conferinței Naționale 
și alo plenarelor C.C. al 
P.C.R., a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
organele si organizațiile de 
partid desfășoară o intensă 
muncă politico-organizatorică 
pentru întărirea continuă a 
rîndurilor partidului și crește
rea rolului său conducător, 
pentru unirea eforturilor co
muniștilor. ale tuturor oameni
lor muncii în scopul înfăptui
rii politicii partidului, a Pro
gramului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României 
spre comunism.

La 31 decembrie 1978. parti
dul cuprindea in rindurile 
sale 2 842 064 membri, cu 94 954 
mai multi fată de situația exis
tentă la sfîrsitul anului 1977.

C.C. al P.C.R. subliniază că 
această creștere continuă a nu
mărului membrilor de partid 
reflectă marea încredere a oa
menilor muncii în partid, u- 
riasa influentă si prestigiul de 
care se bucură în popor, ade
ziunea întregii noastre națiuni 
la politica internă si externă a 
partidului, unitatea indisolubilă 
a tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate, 
în Jurul partidului, al condu
cerii sale, al secretarului ge
neral. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

(Continuare tn pag. a 4-a)

pentru funcția de prim.minis
tru al guvernului ne tovarășul 
Ilie Verdet. Biroul Executiv a 
fost de acord ca această pro
punere să fie prezentată Marii 
Adunări Naționale și în nu
mele Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste.

în conformitate cu cele sta
bilite de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
Biroul Executiv al Consiliului 
National al FUS a fost de a- 
cord să se propună si in nu
mele său Marii Adunări Na
ționale eliberarea tovarășului 
Emil Bobu din funcția de vice
președinte al Consiliului do 
Stat, ca urmare a alegerii sale 
ea președinte al Consiliului 
Central al UGSR șl numirii în 
funcția de ministru al muncii, 
si a tovarășului Ion Dincă din 
calitatea de membru al Consi
liului de Stat, avînd în vedere 
numirea sa ca membru al gu
vernului.

Totodată, Biroul Executiv a 
fost de acord să se propună și 
in numele său Marii Adunări 
Naționale alegerea tovarășului 
Gheorghe Rădulescu în funcția 
de vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, a tovarășilor Gheor
ghe Pană, prim-secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R., șl Ion Iliescu, prim- 
secretar al Comitetului Jude
țean Iași al P.C.R.. ca membri 
al Consiliului de Stat. .

că Floroiu a cistigat fără pro
bleme proba rezervată senio
rilor. A cîștigat însă, și sim
patia celor aproape 400 de 
sportivi prezent! pe Cîmpul 
Drăgaica. acolo unde fetele și 
băieții de la Amidex Tg. Se
cuiesc si Liceul de filologie- 
istorie din SI Gheorghe au 
obținut un frumos buchet de 
victorii Pentru județul lor. Co
vasna. dominînd majoritatea 
probelor prin G. Consza. A. 
Turod, Gh. Marco, C. Bartha, 
T. Dombe. Acolo, pe Cîmpul 
Drăgaica. tinerii crosisti din 
Galati. Brăila. Vrancea sau 
Buzău n-au scăpat prilejul de 
a-1 urmări cu cea mai mare a- 
tentie pe cunoscutul nostru 
atlet, de a-i solicita autografe.---  -*-.4 ^„4.
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La București, ediția 1979 a campionatelor europene

0 FRUMOASĂ Șl MERITATĂ RECUNOAȘTERE 
A VALORII ȘCOLII ROMÂNEȘTI DE' LUPTE
• Pregătiri intense pentru asigurarea unor condiții optime de desfășurare a în
trecerilor • Se așteaptă o participare numeroasă • Sportivii români sînt hotărîți să 
reediteze performanțele de la Oslo și Sofia • Pentru elevi — acces gratuit la toate 

reuniunile de dimineață
Peste două săptămîni, între 

15 și 22 aprilie, modernul edi
ficiu al Palatului sporturilor 
și culturii din Capitală va 
găzdui marea întrecere conti
nentală de lupte greco-roma- 
ne (ediția a XXVI-a) și libere 
(a XXII-a), competiție care, 
pentru toți participanții, re
prezintă prilejul de a-și mă
sura forțele și valoarea tehni
că în cursa pentru titlurile 
șl medaliile europene și. tot
odată, o estimare a posibilită

Cîteva sute de spectatori au 
luat loc tn tribunele sălii Flo- 
reasca încă de la meciul de 
deschidere a turneului final 
al campionatului masculin de 
volei. Deși, în fața echipei 
Dinamo, lidera clasamentului, 
adversara sa, Tractorul Bra
șov, nu putea fi creditată cu 
șanse decit, eventual, de a cîș- 
tiga un set. Dinamo n-a lăsat 
loc însă nici unei surprize, cu 
toate că a jucat fără Dumă- 
noiu (care are întindere la 
mușchii spatelui, fiind menajat 
tn vederea meciurilor urmă
toare) și cu toate că a impri
mat un ritm destul de lent 
acțiunilor. Echipa lui George 
Eremia și Wiliam Schreiber 
a obținut victoria cu 3—0 (12, 
8, 7), îndeosebi pe seama forței 
de atac și virtuților recunos
cute ale blocajului. Dar n-a 
fost deloc o victorie comodă

AUTOGRAFELE LUI FLOROIU
_Daciada“ a însemnat la Bu

zău și palpitantele partide de 
minifotbal programate pe baza 
sportivă a Liceului metalur
gic. meciuri arbitrate de Prof. 
Constantin Tutunea: si rivali
tatea cu adevărat sportivă din
tre echipele de volei ale Clu
bului sportiv școlar Buzău si 
cele ale școlilor generale nr. 15, 
L 12, 8, 14, 10 ; și frumoasa 
demonstrație de gimnastică rit
mică a elevelor de la Liceul 
Mihai Eminescu : si concursu
rile de tir. handbal, lunte. te
nis, atletism, fotbal desfășurate 
în comunele Vadu Pași. Fun- 
denl Zărnești, Verniști etc., 
concursuri organizate cu pasiu
nea marilor sufletisti ai spor
tului, cum sînt si vor rămîne 
nnnetantln Nedelcu Alexandru 

ților de afirmare la campio
natele mondiale din acest an 
și, mai ales, la Jocurile Olim
pice din 1980.

Tocmai de aceea, dincolo de 
amploarea și importanța aces
tor campionate europene, des
prindem recunoașteri și semni
ficații care onorează, meritat, 
mișcarea sportivă din Româ
nia. Pentru că. după cum se 
știe, de aproape trei decenii, 
dar îndeosebi din 1967, cînd 
țara noastră a organizat cam

Turneul final al campionatului masculin de volei

STEAUA ȘI-A SALVAT
IN EXTREMIS ȘANSELE...
Staicu (Explorări), 
cel mai bun jucă
tor al derbyului 
de aseară, in dis
pută \— de cele 
mai nfulte ori cis- 
tiaată.— cu bloca
jul echipei Steaua. 
Mingea trimisă pu
ternic spre terenul 
stelist nu va putea 
fi parată de Ma- 
cavei si Chifu. Si. 
totuși. Steaua va 
cistiaa partida la 
limită (3—2) 
Foto : D. NEAGU 

pentru că formația lui Tanase 
Tănase s-a dovedit ambițioasă 
și bătăioasă. Neavînd nici de 
pierdut nici de cîștigat în cla
samentul final, brașovenii în
cearcă cel puțin să facă o fi

In vederea apropiatelor intllnlrl internaționale oficiale

AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE 
REPREZENTATIVE DE FOTBAL

în vederea apropiatelor în
tâlniri internaționale oficiale, 
au fost alcătuite loturile repre
zentative de fotbal, după cum 
urmează :

• • •

Teodorescu. Gheorghe Mocanu. 
..Am dorit mult să pășim cu 
dreptul in ediția de vară a 
marii noastre competiții națio
nale — ne spunea Nicolae 
Dragu. secretar al C.J.E.F.S. 
Buzău. Și cred că am reușit 
să facem un pas bun. hotărît, 
atît în privința întrecerilor de 
masă, cit și a celor de per
formantă. Astăzi peste 4 000 de 
tineri au fost prezenți pe toate 
bazele sportive de care dispu
nem. Ne vom strădui ca exem
plul acestei zile să nu rămină 
izolat, ea. ziua de duminică, să 
se repete în fiecare... duminică, 
cu un număr tot mai mare de 
tineri, de oameni ai muncii din 
întreprinderile si instituțiile o- 
rașului",

•-------- »■.. r>i iMITorcril 

pionatele mondiale de „greco- 
romane", sportul luptelor de 
lă noi a cunoscut o viguroasă 
și constantă ascensiune, la 
școala sa crescînd numeroși 
tineri care, printr-o pregătire 
exemplară, au reușit să se 
numere aproape de fiecare da
tă printre campionii și lau-

Dan GÂRLEȘTEANU 
Mihai TRANCÂ"

(Continuare în pag. a 4-a) 

gură onorabilă. Păcat însă că 
nesiguranța la preluare și alte 
neatenții in joc i-au privat de 
realizarea deplină a intențiilor 
lor.

Jocul, în pofida ritmului lent, 
a avut destule momente de 
virf, aplaudate de public. La 
realizarea lor au contribuit nu 
numai Oros, Enescu. Tutovan, 
Păușescu și ceilalți dinamo- 
viști, prin combinații frumoase 
la fileu, ci și brașovenii, ba 
frunte cu Sterea, Hînda, Zam
fir, Florea.

Arbitrii C. Armășescu șl t 
Niculescu au condus bine sex
tetele — DINAMO : Oros, Gîr- 
leanu, Păușescu, Enescu (Chiș), 
Tutovan, Vrîncuț (Bărorujș 
TRACTORUL BRAȘOV: Sta
rea, Florea (Banea), SzombotL 
(Covaciu), Odagiu, Zamfir, 
Hînda.

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pao 2-S)

LOTUL A : portari — Lung, 
N. Răducanu; fundași — M. 
Zamfir, Tilihoi, Dinu, Ștefă- 
nescu, Sameș, Lucuță ; mijlo
cași — Dumitru, Romilă, Bo- 
loni, M. Răducanu. Bălăci | 
înaintași — Lucescu, Crișan, 
D. Georgescu, Cămătaru, Mar- 
cu.

Se precizează că portarul 
Cristian are o entorsă, iar Bă
lăci este incert, ca urmare a 
unei entorse la genunchi.

LOTUL OLIMPIC: portari — 
Bucu, Anuței; fundași — Pu- 
rima, Stancu, Cirstea, FI. Ni
colae, Ivan îl, Koller; mijlo
cași — Bărbulescu, lovănescu, 
Augustin, Leac ; înaintași — 
Doru Nicolae, Radu II, Stan, 
FI. Grigore.

Coman și Stoica sînt acci
dentați.

LOTUL de TINERET : por
tari — Ducadam, Mîndrilă I 
fundași — Andreicuți, Zare, 
Kiss, Sabău, Condruc, Borz, L 
Gheorghe; mijlocași — Vama- 
nu. I. Mureșan, Țicleanu, Vi- 
dic'an; atacanți — A. ionescu, 
Terheș, Antohi, Oancea, Coraș, 
Cftrnftscu.



CAMPIONATE © COMPETIȚII © CAMPIONATE
IN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE TINERET, ÎNVINGĂ
TORI SABRERUL D. COSTIN (TRACTORUL BRAȘOV) 

Șl FLORiTISTUL S. ROCA (C.S. SATU MARE)
12 iloreușta. și tot atițxa saorexi 

au deschis, ieri. în saia Floreas- 
ca din Capitală, seria campiona
telor naționale de scrimă (tine
ret). Ca de obicei mai expedi
tivi, sabrerii au încheiat primii 
disputa. Daniei Cos un (Trac tu
rui Brașov) a ținut să demon
streze că are cea mai bună 
comportare in acest sezon dm- 
tre tinerii sabreri, suspnmuu-și 
cu o excelentă poltă de concurs 
șansa de a fi trimis să concu
reze la apropiatele Campionate 
mondiale de tineret de la Chi
cago. După o suită de opt victo
rii, Costin a capotat la FL Pău- 
nescu, fapt de care a profitat 
FI. Stănescu, pentru a se apro
pia de principalul candidat la 
titlu. Stănescu nu s-a putut 
menține insă pînă în „linia 
dreaptă44, pierzînd nu numai ta 
Costin, ci și la colegul său de 
club Chiculiță, acesta din urmă 
reușind să „smulgă** locul 2 
chiar pe linia de sosire. Elevii 
antrenorului H. Bădescu de 
Progresul au încheiat 
grupat, In plutonul fruntaș, 
n-au putut trece 
sportiv brașovean, 
vedit, Intr-adevăr, 
stant.

rată clasamentul 
bie : 1. Daniel Costin (Tractorul 
Brașov — antrenor M. Ticușan) 
10 v, î. AL Chiculiță (Progre
sul Buc.) 9 V (+23), 3. FI. Stă- 
nescu (Progresul) 9 v (+21), 4. 
FI. Păunescu (Progresul) 7 V 
(+•) i. L. Filipoiu (C.S.ș. Slo
bozia) 7 v (+7). •• p- Badea
(C.S.Ș. Slobozia) 6 v, 7. V. Mo- 
eanu (Progresul) 5 v, I. Z. Apal 
(C.S S. Mare) 4 v (—10) ‘ “
Păunescu (Progresul) 4 
10. V Rațiu (Tractorul 
3 ▼, 11. 6 Scrimlnți 
Uși) l v (—10), 12. G.
(Tractorul Brașov) 1 v

întrecerea floretiștilor
cheiat cu victoria previzibilă a
celui mai complet dintre tinerii

la 
finala 

dar 
de tânărul 

care s-a do- 
cel mai con-

probei de sa-

I. P. 
7. V.

I. S. 
v (-12), 
Brașov) 

(C.S.S.U. 
Costea 

(—21). 
s-a ta-

floretiști, sătmăreanul Sorin 
Buca. Acesta, deși este nevoit 
să-și Împartă timpul intre pre
gătirile pentru apropiatul exa- ■ 
men de admitere în facultate șl 
sportul in care speră să se afir
me in marea performanță, a 
reușit să încheie turneul final 
cu o singură inlringere, ta fața 
bucureșteanului Fernando Bucur. 
Atunci cînd va adăuga la baga
jul său de cunoștințe tehnice și 
la tactica sa elaborată și o pre
gătire fizică fără cusur. Roca 
va putea aspira la un loc in 
echipa națională. învingătorul 
său din finală, Bucur, cel mai 
tinăr concurent (17 ani, clubul, 
Viitorul, antrenor Gered) se a- 
nunță ca un element de reale 
perspective. Profitând de lupta 
dintre scrimerii din Satu Mare, 
favorițil finalei, O. Gogoașe 
(elevul antrenorului Bunicelu, 
de la C.S.S. Triumf) s-a strecu
rat „pe coardă", asaltul său cu 
Roca ajungînd să fie decisiv 
pentru obținerea titlului de 
oampion. Bucureșteanul a punc
tat primul, dar trăgătorul din 
Satu Mare s-a concentrat apoi 
și, profitind și de o suită de 
decizii ale arbitrajului neconfor- 
me cu realitatea, a cîștigat net,

Iată clasamentul finalei de flo
retă băieți : 1. Sorin Roca (C.S. 
Satu Mare — antrenor St, 
Haukler) 10 v, î. O. Gogoașe 
(C.S.S. Triumf) 9 v, 3. Z. Huszti 
(CJ5. S. Mare) 7 v (+18), ’ 
me (C.S.S. Oradea) 7 v (+16), 
S. G. Oancea (I.EJ'.S.) 7 v
(+13), 6 F- Bucur (Viitorul) 
6 v, I. N Bodoczi (C.S. S. Mare) 
5 V, 8. Cs. Orban (Crișul Ora
dea) 4 V, 9. V. Georgescu 
(Steaua) 3 v (—13), 10. C. Zaha- 
ria (Viitorul) 3 v (—17). 11. L. 
Herescu (Progresul) 3 v (—17), 
12. N. Cădarlu (C.S. S. Mare) 2 v.

Astăzi, finalele de floretă fete 
șl spadă.

cum de șansă, au obținut o vic
torie meritată. Au marcat : Ba- 
rabaș, Kercsd șl Tamaș (cîte 2), 
Daniel, respectiv Gyorgypal, ErGs, 
Albert și Salio. Au arbitrat A. 
Balint, E. Mihoc și V. Eros. In 
cel de-al doilea joc al serii, ME-

TALUL RADAUTI — TIRNAVA 
ODORHEI S—6 (2—2, 4—2, 3—2).

Astăzl este zl liberă, ultimele 
două etap» ale turneului urmlnd 
aă se dispute simbătă si dumi
nică. (V. PAȘCANU — coresp.)

REZULTATE DIN DIVIZIA B DE RUGBY
Cea de-a XII-a etapă a Divi

ziei B 
SERIA 
țese 
11—18, 
trochimiștul Pitești 21—3, Calcu-

Vulcan Buc. a-
i a 

pe
Buc.

a consemnat rezultarteâe :
I : R.C. Sportul studen

ii — Aeronautica 
Dunărea Giurgiu

Buc.
Pe

latorul Buc. „ _
minat (arbitrul Nicu Marian 
constatat terenul inundat 
2/3 din suprafață), Olimpia :
— Ș.N. Oltenița 14—3, Gloria Buc.
— Rulmentul Alexandria “ *
(conduc Vu’can 31 p — 
meci mai puțin, Dunărea 31 
Olimpia 30) ; -------- * ’
Electroputere Craiova
Lupeni 7—11, Minerul LAvezeni — 
C.F.R. Cluj-Napoca 3-----30, Con
structorul Alba Iulia — Dacii 
I.PJL. Sibiu 7—9, I.O.B. Balș — 
Gloria P.T.T. Arad 12—3, Unirea 
Săcele — Electrotimis Timișoara 
9—21 (in frunte Electrotimiș 32 p, 
C.F.R. 31 p, I.O.B. 30 p) î SE
RIA A Ill-a : Rulmentul n Bîr- 
lad — Politehnica II Iași 0—12, 
Automobilul Galați — Locomoti
va Buzău 0—M, C.S.M. Suceava
— Rapid C.F.R. Galați 28—6, 
TEPRO Iași — U.R.A. Tecuci 
40—6 (pe primele locuri : Loco
motiva 31 p, C.S.M.- 28 p, Ra

pld C.F.B. 27 p) ; SERIA A 
IV-a („constănțeană"): LT.C. — 
Metalul Mangalia 12—«, Viitorul 
Mădn — Constructorul 0—62 (e- 
chipa lui Constantin Tănase can
didează din nou la Divizia
Farul II 
C.F.R. Fetești

__________ A I),
C.F.R. 0—38, Rapid 

_____  ____ ,.l — Voința 28—10 
(conduc Constructorul 39 p, CJ.R. 
37 P).

4. N.

Paul SLAVESCU

START IN „CUPA F.R.M." LA DIRT-TRACK Șl MOTOCROS
• Alergătorii de dirt-track se 

ahniază astăzi (de La ora 15) 
pe pista stadionului Rapid-C.FJt. 
din Arad, La startul primei eta
pe a tradiționalei competiții 
dotată cu „Cupa F.R.M.**. între
cerile se vor desfășura după o 
formulă de 16 concurenți. își 
vor disputa întlletatea sportivi 
din București, Sibiu, Brăila și 
Arad. Duminică, pe același sta
dion, de la ora 10, este progra
mată etapa a 2-a a competiției.
• Secția de dirt-track I.P.A. 

Sibiu va participa la actualul 
•ezon cu 6 motocicliști : I. Bo- 
bUneanu, N. Rîureanu la con
cursurile avansaților, V. Sinea, 
D. Stoica, V. Sînmărtinean și 
V. Prunei la reuniunile de tine
ret. Maestrul sportului- L Bobîl- 
neanu, care este și antrenorul 
•ecției. ne-a spus că, Împreună 
cu elevii săi, a amenajat o pis
tă de pregătire lingă atelierul 
mecanic, unde a organizat eî- 
teva _ trialuri pentru depistarea 
șl aeSecționarea elementelor ta
lentate.
• Etapa inaugurală a „Cupei

la motocros va avea 
toc duminică dimineața. In or-

ganlzarea asociației sportive 
LT_A. Buzău, pe un traseu ales 
in comuna dndeștl, situată la 
circa ÎS km de orașul de reșe
dință al județului Buzău. In 
program figurează clase pentru 
juniori mici șl mari, tineret șl 
seniori. Primul start se va da 
la ora 10.
• LOTUL REPREZENTATIV 

PENTRU „CUPA PRIETENIA* 
LA MOTOCROS. Antrenorii Gh. 
Ioniță și Tr. Moașa au definiti
vat, în urma comportării moto- 
crosiștilor în „Cupa de iarnă*4, 
următorul lot pentru „Cupa 
Prietenia44 : E. Miilner, A. Dies, 
P. Titilencu (Torpedo Zămești), 
E. Laub, Fr. Fodor, C. Gyurka 
(Electro S4. Gheorghe), AL En- 
eeanu, P. Filip eseu, I. Plugaru 
(Steagul rdșu Brașov), A. Ion es
eu, Gh. Oproiu, L. Dan (Poiana 
Ctatpina), V. Petre, L Mărgărit, 
I. Matei ' (Flacăra-Autorneeanica 
Moreni) șl C. Vlad (Muscelul 
Cîmpulung). Cele patru etape 
ale „Cupei F.R.M.* vor constitui 
tot atîtea teste in vederea alcă
tuirii echipei naționale care va 
debuta la începutul lunii mai.

BOGATA ACTIVITATE COMPETIȚIONALÂ HOCHEISTICA
Beiuatâ ta această săptămînă, 

•cavitatea competLțională tatemă 
a hocheiului — Întreruptă cltva 
timp rfin cauza celor două mari 
întreceri internaționale găzduite 
de orașele Miercurea Ciuc si Ga
lați — va fi din ce ta ce __
bo«aU ta perioada imediat ur
mătoare. In primul rind, pe a- 
|cz>da întrecerilor republicane se 
•a tascrie campionatul Diviziei 
A «prima serie valorică) care 
•e V> reîua miercuri 4 aprilie 
prta dlspatarea etapei a ri-a, 
armată, după Î4 oe ore (se știe 
eă la hochei se joacă .etape- 
perecta*). de runda a SS-a. Iată 
ti eeie trei jocuri duble progra
mata ta aceste zSe : A5E Spor
tul studențesc — Dinamo fia 
București) ; Unirea SI. Gheorghe 
— Steaua (la Poiana Bcasov) ti 
Dunărea Galați — S. C. Miercu
rea cine (la Galați). Campiona
tul Diviziei A (prima tarte va
lorică) va continua j»oc-stcț>* 
ptnă ta ziua de 3 mai. cînd stat 
programate ultimele partide, ta 
clasament conduce Dinamo eu 
an avans de 4 puncte, urmată de 
Steaua, S.C. Miercurea Clac, 
nărea Galați ti A.S.E. Sp. 
dențesc.

Tot tn această perioadă___
programate șl turneele finale ale 
campionatelor republicane de ju-

mal

Du
șma

tint

31—4 
un 
P, 

SERIA A n-ia : 
Minerul

rugby, clasamentele 
turnee (1—8 și

★
După cinci etape in faza finală 

a campionatului Diviziei A La 
‘ " celor două 

arată astfel:
L STEAUA 5 4 0 1 104— 27 13
2. Șt. Petroșani 5 4 0 1 77— 60 13
3. Dinamo 8 3 8 2 87— 59 11
4. Grivița R. 5 3 8 2 04— 68 11
5. Farul 8 2 1 2 53— 28 10
6. Polit. lași 5 1 1 3 60—104 8
7. Rapid 5 1 0 4 CL—115 7
8. Sp; stud.. 5 1 0 4 . 50r7? 7

9. Univ. Tim. 5 4 1 0 45- 6 14
10. C.S.M. Sibiu 5 3 0 2 35- 30 11
ÎL Șt. B. Mare 5 2 1 2 10— 17 10
12. Polit. Cj-N. 5 2 8 3 31— 27

9

1B. Midia Năvod. 5 2 0 3 30— 32 9
14. Rul. Bîrlad 5 2 0 3 23— 31 9
15. C.F.R. Bv. 5 2 0 3 10— 49 9
16. Minerul G. H. 9 1 2 2 17— 26 9

Șl IOS1F TISMÂNARELENA ANDREESCU Șl IOS1F TISMÂNAR 
PARTICIPĂ LA „TROFEUL IUGOSLAVIA"

compania puternicelor selecționa
te similare ale R.D. Germane șl 
Ungariei. Apoi, vor susține me
ciuri interțăil cu Polonia (21—22 
aprilie) și R.D. Germană (28—29 
aprilie) — ambele în deplasare.

Campionatul Diviziei A conti
nuă mîine și duminică cu dispu
tarea etapei a XlV-a. Meciurile 
echipelor , Voința București (f). 
Rulmentul Brașov șl Constructo
rul Galați (m), care au jucători 
în deplasare peste hotare, au 
fost amînate. După 13 etape, în 
fruntea clasamentelor se află e- 
chipele : FEMININ — seria Sud :
1. Rapid București 20 p (17 310 p d 
în deplasare), 2. Voința Galați 
20 p (14 717) 3. Laromet Bucu
rești 18 p ; seria Nord : L Voin
ța Tg. Mureș 20 p, L Hidrome
canica Brașov 18 p (14 959), 3. 
Electromureș Tg. Mureș 18 p 
(14 609). MASCULIN — seria Sud; 
L Constructorul Galați 18 p, 2. 
Voința București 16 p, 3. Olim
pia București 14 p ; seria Nord: 
L Electromureș Tg. Mureș 20 p,
2. Aurul Baia Mare 16 d (36 157),

P

Popicarii noștri fruntași intră 
în circuitul concursurilor inter
naționale de seniori și juniori. 
Prima manifestare la care parti
cipă este „Trofeul Iugoslavia*, 
competiție individuală programa
tă simbătă și duminică pe insula 
Rab și la care participă cei mai 
buni jucători din Austria, 
Germania, Italia, 
garia și Iugoslavia. De la 
vor participa dublul 
mondial iosif Tismănar șl Ele
na Andreescu, 
două medalii de argint la C.M. 
’78 din Elveția. A mai făcut de
plasarea și Ilie Bălaș, dar în ca
litate de antrenor.

Loturile naționale de Juniori, 
aflate în pregătire pentru cam
pionatele europene din luna mai, 
întră și ele într-o nouă etapă, 
superioară, a pregătirilor, parti
cip în d la jocuri internaționale. 
Astfel, cei mai buni tineri jucă
tori, care în momentul de față 
își desfășoară pregătirile la e- 
chipele lor divizionare, vor fi 
prezenți la sfârșitul săptămînii 
viitoare Ia „triunghiularul44 de la 
Budapesta, unde vor evolua în

PENULTIMA ETAPA IN

R. F.
România, Un- 

noi 
campion

cîștigătoarea a

3. Voința Cluj-Napoca 16 
(30 483). (T. R.).

DIVIZIA B DE VOLEI

nlori I și n, precum și finala pe 
țară a „Cupei speranțelor4*. în
trecere rezervată celor mai mied 
bochedștL Finala juniorilor mid 
este programată între 5 și 12 a- 
prilie pe patinoarul din Galați, 
iar finala juniorilor mari la 
București între 13 și 20 aprilie. 
Ultima rundă a „Cupei speran
țelor* este programată, între 11 
și 18 aprilie. La Miercurea Ciuc.

în sfirșit o ultimă competiție 
prevăzută pentru această perioa
dă va fi turul al iV-lea a& seriei 
secunde a Diviziei A care a fost

* 
31

ta penultima etapă a cam
pionatelor diviziei secunde de 
volei s-au Înregistrat următoa
rele rezultate : masculin : Cal
culatorul Buc. — Hbeetroputere 
Craiova 3—0, Rapid — „7 No
iembrie* Sibiu 3—0, CJJL Buc.
— Progresul Brăila 2—3, Farul
— Progresul Buc. 3—0, Electra 
Buc. — Dinamo Brăila 2—3, 
PECO Ploiești — Steaua n 1—3, 
Metalul Suceava — Petrolul Plo
iești 1—3, Didactica Zalău — 
C-P.L. Arad 3—1, Voința Alba 
TuiHa — Metalul Hunedoara 3—1, 
Oțelul Or. dr. P. Groza — Mo
torul Baia Mare 3—0 ; feminin : 
Voința Buc. — Prahova Ploiești 
>—1, Confecția Buc. — Universi
tatea Buc. 0—3, Flacăra roșie

Buc. — Albatros Constanța 
Bralconf 
Penicilina
GJ.Q.CX 
rul Buc. 
C-S. an. 
Craiova ■
Corvinul 
dea 3—0, 
M. Ciuc 
Arad — 
reș 3-L

Brăila — C.PJ. 1—3, 
11 lași — LT.B. 3—0,
Brașov — Calculato- 

3—0, Dacia Pitești — 
Vllcea 3—2. Voința 

— Spartac Buc. 3—0, 
Deva — Olimpia Ora- 
C.S. Zalău — Voința 

3—2, Constructorul 
Metalotehnica Tg. Mu

Corespondențl : N. Mate eseu, 
Gh. Lazăr. V. Săndulescu, C. 
Toader, C. Averchl, L Mlndres- 
cu, M. Bonțofu, L FiUpeacu, M. 
Domițian, L Baltag, C. Gruia, 
Tr. Tudosc, V. PopovicL I. Fe- 
țeanu, L Jura, N. Străjan.

TURNEUL FINAL MASCULIN
(Urmare din pan. I)

amtniat din luna februarie 
care este programat Intre 13 
15 aprilie, la Galați.

★
întrecerile seriei secunde___    a 

campionatului Diviziei A de ho
chei pe gheață au continuat pe 
patinoarul artificial acoperit din 
lCercurea Cluc. In meciul inau
gural AVTVTUL GHEORGHENI 
a tavtas AGRONOMIA CLUJ-NA
POCA ea T—4 (5—3, 3—0, 4—2),
tetr-ua mec! animat $1 desfășurat 
rob auspiciile celui mal desăvir- 
rit tafr-ptay. Sid • eUmirare 1 

Prima repriză a apardnut stu
denților. cea de a doua. Jucăto
rilor de la AvtntuL Decisive au 
fost ultimele 1* minute, etnd ho- 
eheistii din Gheorgheni. eu o mid 
bună eficacitate ti ajutați oare-

Așa s-a întîmplat si In cea 
de a doua partidă, derbyul zi
lei Steaua — Explorări. Băi- 
mărenii. care nu mai pot nici 
ei urca sau cobori în clasa
ment, s-au angajat într-o dis
pută lungă cu echipa lui Aurel 
Drăgan și Octavian Crețu. Ba 
chiar sextetul lui AL Manț a 
avut _____ _ .
(8—3). Numai că. mizînd doar 
pe _ jumătate din formație 
(Staicu, Arbuzov și Marinescu), 
maramureșenii au cedat apoi 
Inițiativa, pierzînd primul set. 
în cel de al doilea, au fost 
conduși mai tot timpul (5—1, 
8—2, 9—5, 12—8), dar și-au re-

ia început inițiativa

venit spre final, cind si Ignișca 
a Început să se mai „vadă*, 
clstigînd după o luptă pasio
nantă și prelungită (setul a 
durat 42 de minute I). Steaua, 
de la care s-au comportat bine 
A. Ion, Iuhasz, Macavei. avea 
apoi să preia foarte nșor con
ducerea la seturi. Toată lumea 
Înțelegea că meciul s-a termi
nat, dar băimă renii n-au fost 
de acord, egalînd din nou: 
2—2. Un set decisiv, de tensiu- 

fîe...ne. echilibrat avea să 
Pierdut de băimăreni In final. 
Astfel. Steaua a cîștigat par
tida cu 3—2 (10, —16, 5. —10, 
12) și și-a salvat o parte din 
șansele la titlu. Arbitri: Q 
Mușat Si L Covaci.

TURNEUL STUDENȚESC DE ȘAH SUB SEMNUL 
ECHILIBRULUI

A APĂRUT NR. 3/1979 AL REVISTEI
„EDUCAJIE FIZICĂ

Din cuprinsul acestui numâr, 
spicuim:
• ............................Să-l înconjurăm pe eportlvul 

oRmplc cu grijă ți afec
țiune, pentru că greul râ
mi ne doar pe umerii lâl (au
tor: conf. univ. dr. ALEXE
NICU).
Predarea atletismului fcn lec
țiile de educație fizică — VIII 
(autor: conf. unhr. TIBERNJ
ARDELEAN).
Actualități — noutăți fi tendin
țe In metodica tehnicii de 
volei — V (autor: cont, un hr. 
ȘTEFAN STROIE).
Educarea forței In diferite ra
muri sportive — H (autor: 
prof. LAZAR BAROGA).
Jocul In viteză ki fotbal — 

_ țf mijloace pentru 
’ Iul (autor :

DRAGUȘIN).

cont. imiIv.

ccwvst r>'i.e°,

Șl SPORT1*
ft Aspecte ale neunodlnamîcfl ce

rebrale și reacției motrice la 
alergătorii de viteză (autor : 
dr. DORA GAVR1LESCU).

$1 foarte important pentru pro* 
fosorii de educație fizică:
• TEME ORIENTATIVE PENTRU 

BABORAREA LUCRĂRILOR 
M ETO Dl CO-ȘTllNTM=ICE 
GRADUL I.

• PROGRAMA PENTRU 
NUL DE DEFINITIVARE 
VAȚAMÎNT, 
PROFESORI 
A l-a).

EDUCAȚtE 
CATEGORIA

DE

EXAME- 
IN ÎN- 
FTZKZA

I s

m gâsețte de 
dWu-

Acest număr_ ______
vtnxore la orice chioșc de 
sare a presei cNn Capitală pro
vincie. Dar cea mal sigură mo
dalitate de procurare a reviste! 
EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT t& 
mAne, ABONAMENTUL 1

Foarte disputată este fapta ta 
turneul Internațional «tudențese 
de pab care se desfășoară ta Mia 
taetitutului de arhitectură dta 
Capitală, Ultimele două runde au 
marcat o puternică ofensivă a 
tinerilor maestri români Parii 
(tefanov și Monel Tratatoviei, 
care au preluat conducerea ta 
clasament cu 5 puncte din 7 po
sibile — scor excelent. El pot fi. 
Insă, ajunși sau chiar * ' 
de talent itul jucător
Gajici (remiză eu C. .
după două întreruperi t) care to
talizează 4’/, puncte, avtad o par

întrecu, ți 
Iugoslav 
Ionescu,

toedit 
rfubul

LA BRAȘOV, OLIMPIA BUCUREȘTI ÎNVINGE PE VOINȚA 
IN DIVIZIA A DE BASCHET (f) I

a 10-a a Diviziei A » 
feminin a avut, In ge- 
o desfășurare normală, 
surpriză fiind produsă 

unde echipa

Etapa 
baschet 
neral, 
singura _______ ______ _____
la Brașov, unde echipa locală 
Voința a fost întrecută de două 
ori de Olimpia București. Clasa
mentul nu a suferit modificări 
Importante ; vom remarca, insă, 
eă formația Crișul s-a mal deta
șat cu un punct lată die ■ doua

nuirte :
Mnă-
UNI- 
1—1 S 

(44-42).
RAPID BUCUREȘTI — 

VEBSITATEA TIMIȘOARA 
19—69 (36—41) (l 75—72 .
Deși au avut o absentă notabilă 
In formație — Gizela Czmor (in
disponibilă o perioadă mal Înde
lungată) — timlșorencele au do
minat ambele partide, puțind
obține de fiecare dată vic
toria, deoarece au prem

cat un joc mai vioi, omo
gen, eficace, în vreme ce fero
viarele nu au putut decât să 
țină „plasa4* adversarelor. Joi. 
strădaniile rapidistelor au fost 
încununate cu succes, atît pen
tru că Bosco, Iordache și Gher- 
ghișan au luptat din toată inima 
pentru victorie (probabil și pen
tru că antrenorul lor, S. Ferencz, 
împlinea â3 de ani), cît și pen
tru că studentele, văzîndu-se (în 
min. 32) cu un avantaj aparent 
decisiv (64—53), au oprit „motoa
rele*4 și au comis multe greșeli 
de tehnică. In plus, oboseala 
nifestată de Gross și evoluția 
posibilități a internaționalei 
ian nu au putut fi suplinite 
eforturile deosebite depuse __
Casetti, Așteleanu și Szigeti. Coș
getere : Bosco 8+20, Iordache 
16+22, Bartha 12+10, respectiv 
Casetti 11+16, Gross 21+4 (!),
Goian 13+14. (D. STANCULESCU)

VOINȚA BRAȘOV — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 0—2 : 58—61 (31—37) 
și 65—76 (42—38). Bucureșten ce
le au luptat mai mult pentru 
cucerirea victoriilor. Coșgetere : 
Iftimic 16+10, Petric 10+17, res
pectiv Iatan 20+16, Biră 15+16, 
Căprița 6+18. (E. ULRICH-
coresp.).

MOBILA SATU MARE — PO
LITEHNICA BUCUREȘTI 0—2 : 
67—84 (28-42) și 72—85 (32-46).
Sătmărencele au avut mari fluc
tuații în evoluție : miercuri, au 
condus cu 18—10, fiina apoi ime
diat egalate și conduse : joi, de 
la 20—20 în min. 9, au ajuns la 
42—71 (!) In min. 29. Studentele 
au avut prestații bune. Coșgetere: 
Bălaș 30+28 Horvath 15+8, Ke- 
resztesi 12+14, respectiv Roșia- 
nu 20+14, Cuțov 21+14, Chvatal 
16+6, Fotescu 17+18. (ȘT. VIDA- 
caresp).

UNIVERSITATEA CLUJ-N’A- 
POCA — PROGRESUL BUCU
REȘTI 2—0 : 81—67 (43-32) și
99—75 (50—32). Succese facile ale 
studentelor, 
ambele 
lotul.
17+19, _ ___ _ _______
Mathe 26+8, respectiv Simioană 
23+12, Alicsandru 19+12. (M. RA- 
DU-coresp.).

CRIȘUL ORADEA — P.T.T. 
BUCUREȘTI 2—0 : 105—54 (54—29) 
s 1 > (57—25). Coșgetere :
Niculescu 23+20, Tabără 18+20, 
Szabo 12+12. Boca 14+9, respec- 
"" ""—- Mihăilescu

(I. GHIȘA-

care 
partide, 

Coșgetere : 
Anca 8+26,

ma- 
sub 
Go

de 
de

au dominat 
rultnd tot 

Ciubăncan 
Prăzaru-

Uv Crețu 5+i«, 
10+4, Iile 3+15. 
eoresp.l.

C.S Ș. PLOIEȘTI 
BUCUREȘTI 0—2 : 
Și 63—104 (42—45).---------- ,-------
le s-au impus din primele mi
nute. (A. CRISTEA-coresP).

— VOINȚA
60—83 (26—48) 
Bucureștence-

LA POLO, DINAMO 
SPRINTEAZĂ (4 puncte 
avans) - VOINȚA PIERDE 

TEREN...
de ieri a campionatului 

(turul III) a pus fa;â 
cele două formații eva-

Etapa 
de polo 
în față ___ ____ _____
date din plutoru Dinamo — ac
tuala deținătoare a titlului — și 
Voința Cluj-Napoca, pentru pri
ma oară o serioasă pretenden
tă la supremație. A fost d_n nou 
un meci de foarte bun nivel, a- 
preciat de întreaga asistență d_z 
bazinul Floreasca.

Clujenii au deschis scorul, dar 
în continuare portarii ior (Ol- 
pretean și Scurei) nu <u putut 
face față tirului tot mai pu
ternic dezlănțuit de poZoUei 
bucur eșteni. Dinamo a trecut 
destul de repede la conducerea 
ostilităților, pentru că Dinu Po
pescu, în vervă deosebită, a con
dus atacul echipei sale cu multă 
luciditate. înscriind și trei gc-

Argeț.
(Unii 
tpera

1. Ci
2. Ui
3. V
4.
5.
6.
7.
8.
9

P«
R
.1
N
V
O

10. F
11. C
12. 1

E
SC

ii 
pa: 
ces 
a 
cili 
to: 
tia 
ce 
ul: 
ps 
ru 
cc 
de 
tu 
U< 
CC
te 
el 
CJ 
t« 
p 
p 
p 
I 
r 
1 
i c 
1 
1 
i 
1

hxrl spectaculoase, pentru eă la 
Nastasiu l-a stopat adesea din*-^ț
incursiunile sale vijelioase 
Claud iu Rusu, Răducanu și 
au depus 
iar Spinu 
menoase 
Dinamo a 
2—1, — 
acum la patru puncte de team- 
ul clujean, dar aplauze merită 
șl Voința care a fost un parte
ner de valoare. Oaspeții s-au a- 
flat in clteva rinduri aproape de 
egaJare (2—3, 3—4, 5—6) '
tă în special aceluiași 
Rusu, oare a realizat 
printre altele, două goluri 
kinogramă, dar nu a putut mal 
mult. Au marcat : D. Popescu », 
Rus 3, Nastasiu, Răducanu de
la învingători, CI. Rusu 4, B.
Rusu de la învinși. Excelent ar
bitrajul prestat de R. Timoc ți 
B. Schilha.

In celelalte două partide, Rapid 
ți Crișul au obținut victorii fa
cile, dar ta maniere 
Feroviarii, deși au avut 
o echipă eu un portar 
vizat (Gheorghevici), 
titularul (Țăndăreanu) 
cu 5 minute înainte de 
a fost sancționat de antrenorul 
Gh. Zamfirescu, s-a desprins de 
adversara sa, C.N. ASE, abia 
spre final, după ce la 4—6
studenții au ratat un penalty. 
Scorul partidei : 10—6 (2—0, 2—1, 
3—3, 3—2) pentru Rapid. Au în
scris ; Arsene 2, Ilie 2, Nicoiau, 

Pleșca, 
Ange- 

Chi-
corect

-i.

pe 
. Rus 

un travaliu deosebit, 
a apărat atent In nu- 
situații. 
învins 
1-2),

Finalmente, 
eu 7—5 fă—1, 
distanțtadu-se

dabori- 
CLaudiu 
aseară, 

de

diferite, 
în față 

impro- 
totrucît 

a venit 
meci șl

Teodor, Olac, Slăvel, 
Schervan (R) șl Bone î, 
lescu, Tăuricl, Andreescu, 
văran (ASE). Au condus 
V. Medlanu șl R. Nlchita.

Dună primele 7 minute, 
greșul a condus pe Crișul 
3—0. Apoi însă, orădenii au în
scris de « ori consecutiv, la 
capătul unor frumoase acțiuni 
de contraatac șl au câștigat In 
final eu 11—5 (0—3, 4—0, 5—0,
5—2). O mențiune pentru «nărui 
Costrăs re goluri), eroul meciu
lui arbitrat foarte bine de cu
plul I. Drăgan — N. Nlcolaeșcu.

Astăzi, de la ora 17 stnt pro
gramate meciurile C.N. ASE — 
Crișul, Rapid — Voința șl Dina
mo — Progresul,

Pro- 
ca

A, MSJUU
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hocheiștll din K. D. 
..................  ,Cu-

VALENTIN MARIN

e 
ai

IN „CUPA F.R.C.“

nostru.
GOȘ

CONSFANȚA, 29 (prin tele
fon). Competiția internațională 
„Cupa F.K.C.“ fiind programa
tă la începpt de sezon și avînd 
un pronunțat caracter de ve
rificare a sportivilor, admite, 
de pildă, ca un ciclist aban - 
donat într-o etapă să poată, 
totuși, participa la etapa urmă
toare. Prin această derogare de 
la regula curselor cicliste pe 
etape, in finalul fiecărei sec
vențe a „Cupei F.R.C." nu se 
mai întocmește obișnuitul cla
sament general. Și totuși, un 
clasament general există și 
aici. Un clasament general 
care va desemna cîștigătorul 
competiției pe ansamblul ei. 
în acest clasament intră nu
mai cicliștii care au luat star
tul și au absolvit toate eta
pele, configurația lui fiind sta
bilită în urma adiționării locu
rilor ocupate de cicliști în fie
care etapă. în clasamentul ast
fel întocmit, liderul competiției 
s-a schimbat pînă în prezent 
după fiecare zi de concurs. A 
condus V. Ilie (Dinamo) care, 
după etapa a doua, a cedat lo
cul concurentului bulgar

lanev. După etapa a treia, li
der devine C. Nicolae (Voința 
Ploiești) iar după etapa a pa
tra V. Teodor (Dinamo). Cine 
va fi cîștigătorul final ? Ziua 
a cincea de întrecere a fost 
rezervată unei alergări con
tratimp individual pe distanța 
de 20 ’ _ ........................
dual 
minut 
lului 
joi 
satisfacția unei noi victorii ro
mânești. Cel mai bun timp a 
fost realizat de dinamovistul 
Valentin Marin, campionul 
anul trecut al probei, care 
confirmat astfel calitățile 
excelent alergător solitar.

Iată clasamentul etapei :
V. Marin (Dinamo)
2. H. Dvoracek (Cehoslovacia) 
27:12,3 ; 3. V. Teodor (Dinamo) 
27:14,0 ; 4. M. Romașcanu (Di
namo) 27:14,5 ; 5. V. Konecny 
(Cehoslovacia) 27:22,5 ; 6. 
Totora (Olimpia) 27:24,7.

Etapa 6-a, vineri, Constanța 
— Cumpăna — Comana și re
tur (90 km).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

km. S-a plecat indivi- 
contracronometru, din 

în minut, din fața hote- 
Parc-Mamaia. Cursa de 

după-amiaza ne-a adus

de 
și-a 

de

1.
27:07,9;

I.

ECHIPA DE PENTATLON MODERN A PLECAT 1N FRANȚA
Incepînd de duminică și, în

continuare, pînă miercuri la
Paris se vor desfășura tradițio
nalele Campionate internaționale 
de pentatlon modem ale Fran
ței, la care vor lua parte echipe 
și sportivi valoroși din multe 

lumii. Reprezentativa

României, alcătuită dm Ștefan 
Cozma, Dumitru Spîrlea, Eugen 
Pop, Cezar Răducanu și Tamas 
Hal as 2^ însoțită de antrenorul 
Gheorghe Tomiuc, a plecat ieri 
spre Franța, urm în d să ia parte 
la puternica întrecere din capi
tala Franței.

Grupa B a C. M. de hochei

LATEANA, EDIȚIA
J i

valorica a tuturor ccnipclor
SURPRIZELOR I

odernul 
Galați, 
pei B 

de ho- 
în is- 
„edl- 

r, in- 
iă în 
ultimei 

con- 
fost 

pense“, 
rezuLta- 
victori- 

hipele
l, vic- 

dar 
tei -e- 

din ju- 
unei 
le-a 

ușor 
de 
de 
In 
de 
la

ui 
antă

Bion- 
egătire

e (nota 
în fi

rn au
, unde 
0—3 <Ja 
’’•J*-*
Bruyn, 
cat de

o 
eat ho- 
ultimli

metri, adică în ultima repriză a 
finalei. De ce ? Se pare că nu
cleul de bază al echipei, mai 
vîrstnicii Slapke, Bielas, D. Pe
ters, Simon Braun sau Pats china
ski cedează pasul, în timp ce ti
nerii Radiant, Kulinke, Proske, 
Lempio sau Fengler nu au atins 
maturitatea tactică și nu au acu
mulat experiența internațională 
necesare reîntoarcerii echipei In 
grupa A a C.M., unde a evoluat 
anul trecut. Este, totuși, de sub
liniat faptul ca pe planul omo
genității tactice echipa R.D. Ger
mane a fost superioară tuturor 
celorlalte participante. Același lu
cru se poate spune și despre 
disciplina de joc sau disciplina 
generală, ~ “
Germană fiind câștigătorii 
pel fair-play

La fel de surprinzătoare 
șl absența din primele 
locuri a reprezentativelor __ 
nied și Elveției, angajate la Ga
lați în lupta pentru evitarea re
trogradării, deși anul trecut, în 
clasamentul grupei B, se aflau 
pe locurile n $1, respectiv, m, 
înaintea selecționatei României, 
efiasată atunci pe locul IV. în ce 
privește echipa Japoniei, adeptă 
a aceluiași hochei foarte rapid 
și tehnic, dar lipsit de forță, ea 
a fost și ocolită de... șansă în 
seria preliminară, unde a pierdut 
3 din cele 4 jocuri la un singur 
gol diferență. Selecționata Elve
ției nu și-a găsit deloc cadența 
în această aprigă întrecere, la 
care a venit zîmblnd, poate prea

sigură de ea, si a plecat cu 
fruntea... încruntată.

In general, jocurile de la Ga
lați au demonstrat o 
creștere a potențialului 
tactic al formațiilor din 
secund al hocheiului 
Dincolo de surprize și 
demente legate de jocul rezulta
telor, este necesar să reținem in 
perspectiva următorilor ani că 
partidele din grupa B a campio
natului mondial de hochei pe 
gheață au devenit foarte dificile, 
că raportul de forte existent In 
prezent este echilibrat. Argumen
tul cel mai serios îl constituie 
lista celor 7 echipe care vor fi 
prezente m 1981 la grupa B a 
C.M. : R.D. Germană, România, 
Japonia, Elveția, Norvegia, 
goslavia șl Italia. In plus, 
apărea șl formația care va 
trograda din grupa A.

Concluzia nu poate fi dedt 
singură : grupa B a CAI. _
hochei devine, de la o ediție la 
alta, o întrecere tot mal difici
lă, mal apropiată valoric de 
grupa A, semn sigur al progresu
lui general al hocheiului mondial.

evidentă 
tehnico- 
eșalonul 

mondial, 
de alte

iu- 
va 
re-

una
de

Călin ANTONESCU
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NUMA1 ONE JOACA POATE
CIȘTIGA:

mai buni jucători norvegieni intr-o spec- 
arta elvețianului Jăggi. Fază din meciul 
). Foto : Ion MIHÂICĂ

• Autoturism, „Dacia 1300*.
• Importante sume do bani. 
FORMULA TEHNICA AVAN
TAJOASA:
• Se efectuează 3 extrageri, 

in continuare, a cite 4 
numere.

a In total se extrag 12 nu
mere din 75.

e Se atribuie cițtiguri pe 4 
categorii.

La tragerea din 11 martie 
O.C., cițtigul maxim — UN 
AUTOTURISM „Dacia 1300*- 
a revenit lui Gh. Arvat din 
Bucurețti. Vreți să să nu- 
mărați si dv. printre marii 
dstigători 1 PARTICIPAȚI LA 
TRAGEREA LOTO 2 din pri
ma zi a hulii aprilie. ULTI
MA ZI PENTRU PROCURA
REA BILETELOR - simbătâ 31 
martie 1979. Agențiile Loto- 
Pronosport vă oferă si bilete 
gata completate.

TO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
II LOTO

• ■
25% a 
varian- 
3: 29,25 

îgoria 4: 
îl. Cate- 
i 623 lei; 
ite a 300 
variante 

joria 1 : 
acta 13<M) 
t obținut 
iași.

UN ATRACTIV CONCURS 
PRO.. ORT. Alături de parti
dele etapei a 24-a din prima 
divizie a campionatului italian 
de fotbal, care se anunță a fi 
foarte disputate, concursul PRO
NOSPORT de duminică 1 aprilie 
a.c. cuprinde și cinci dintre 
cele mai interesante meciuri din 
a 22-a etapă a campionatului 
diviziei secunde din țara noas
tră. Este un concurs care poate 
aduce satisfacții dintre cele 
mai frumoase amatorilor de 
pronosticuri sportive. Pentru a 
veni în sprijinul participanților, 
redăm pronosticurile antrenoru
lui echipei Gloria Bistrița,

Alexandru Coastantinescu ; 1.
Ascoli — Juventus X, 2 ; 2. A ta
lan ta — Inter X ; 3. Catanzaro — 
Bologna 1 ; 4. Florentina — A- 
vellino 1, X ; 5. Milan — Napoli 
1 ; 6. Roma — Lanerossi 1 ; 7.
Torino — Perugia 1, X ; 8. Ve
rona — Lazio 2 ; 9. Constr. Iași 
— F.C. Constanța 1 ; 10. Nitra- 
monia — St. roșu Brașov 1, X ; 
11. Rapid — Progresul-Vulcan 
1, X, 2 ; 12. Mureșul — C.F.R» 
Cluj-N. 1 ; 13. Gloria — F.C.M. 
Reșița 1.

★
Tragerea Loto de astăzi se 

televizează In direct tnceplnd 
de la ora 18.55.
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St IMPUNE 
0 SANCIIUNE 
EXEMPLARĂ!

Ca de atîtea ori în ac
tuala ediție a primului 
eșalon, ex-divizionara
„B*‘ F.C. Baia Mare a 
evoluat din nou foarte 
bine, miercuri, la Rm. 
Vilcea. Fidelă, in conti
nuare, crezului ei, echipa 
lui Viorel Mateianu, sfi
dând rele prejudecăți, și-a 
etalat jocul ei generos, 
de atac, generator de 
spectacol fotbalistic și, 
implicit, de optimism în 
viitorul fotbalului nostru ; 
în linii mari, un joc așa 
cum și-1 doresc toți cei 
ce îndrăgesc fotbalul, toți 
cei ce cred realmente în 
resursele reale ale jucă
torilor noștri.

în acest context, apare 
stridentă, revoltătoare, în
cercarea unora de a „pu
ne bețe în roate* aces
tei remarcabile echipe.

reprezentantă a iubitori
lor fotbalului din Baia 
Mare, a minerilor maramu
reșeni. Ne referim, desigur, 
la brigada de arbitri de
legată la partida Chimia 
Rm. Vîlcea — F.C. Baia 
Mare, alcătuită din Tudor 
Andrei (la centru), Du
mitru Dopp și Florian 
Cenea, a cărei prestație 
— sub orice critică, de 
rea credință, îndeosebi pe 
parcursul reprizei secun
de — a viciat rezultatul 
final, conducătorul jocu
lui neacordînd, între al
tele, golul perfect vala
bil înscris de Terheș în 
minutul 58, la situația 
de 0—0.

Dincolo de implicația 
directă, de relația rezul- 
tat-clasament, avînd „da
rul* să stopeze pe F.C. 
Bala Mare din cursa 
pentru titlul de campioa
nă, INCORECTITUDINEA 
tric-ului de mai sus lo
vește în munca și stră
daniile actuale ale fotba
lului nostru, orientate spre 
un făgaș nou, asigurător 
de progres, acela al jo
cului curat, combinativ, 
ofensiv, indiferent de lo
cul de desfășurare a me
ciurilor.

Astfel stlnd lucrurile, 
comisiei de resort îl
«înt necesare mai mult
discemămînt șl simț 
de răspundere în e- 
fectuarea delegărilor, lax 
federației de specialitate 
o pedeapsă exemplară 
pentru Tudcflf Andrei (re
cidivist în materie) șl tu-
șierii lui.„

UNIREA SAVENI - EXCLUSĂ DIN
• MECIUL DE DIVIZIA C (se

ria I) Unirea Săvenl — Foresta 
Fălticeni, din etapa de dumini
că, s-a Întrerupt In min. 88 (la 
•corul de 3—2) din cauza atitu
dinii huliganice a jucătorilor 
din Săvenl, care l-au lovit pe 
arbitrul de Hnle, Gh. Drlmbă, 
la semnalizarea unul ofsaid, la 
un gol marcat neregulamentar 
de echipa Unirea. Arbitrul N. 
Tlrcă (Bacău), care a fost ame
nințat de către jucătorii din Să
venl șl de unii spectatori (care 
nu aruncat șl cu pietre în arbl-
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LOTUL REPREZENTATIV
S-A REUNIT LA CRAIOVA
O N. și M. Răducanu, convocați la echipa națională •
Toate biletele pentru jocul de miercuri, epuizate in 24 

de ore & Program intens de pregătire
CRAIOVA, 29 (prin telefon). 

Prima etapă a reunirii lotului 
A de fotbal s-a desfășurat la 
București, unde au venit selec
ționații cluburilor din Capitală 
plus Coman, care a fost supus 
unui control medical de către dr. 
D. Tomescu. Diagnosticul a sta
bilit că portarul tîrgoviștean este 
indisponibil pentru încă cel pu
țin o săptămînă. între timp con
vorbirile telefonice cu Piteștiul și 
Craiova aduceau veștile că porta
rul Cristian nu este nici el apt 
de joc (lucru pe care medicul 
lotului avea să-1 constate în dru
mul București—Craiova, unde 
fotbalistul piteștean js-a prezen
tat să-1 întîlnească pe colegii din 
lot, la Intersecția șoselei Bucu
rești—Pitești cu cea de Craiova), 
în acest fel s-a deschis proble
ma rezervei de portar, care a 
fost soluționată prin convocarea 
lui N. Răducanu. în mai puțin 
de o jumătate de oră de la ape
lul telefonic al federației, inter
naționalul de la Steaua s-a și 
prezentat la sediul C.N.E.F.S. 
„Sînt mai emoționat, spunea el, 
decît la prima mea convocare Ia 
lotul reprezentativ". In privința 
Ini Bălăci, pentru orice eventua
litate. a fost convocat M. Rădu
canu, autorul unei partide de 
excepție îs etapa de campionat, 
de miercuri.

La ora 16, autocarul cu jucă
torii reuniți la București a sosit 
la Craiova, unde s-a făcut jonc
țiunea cu grupul fotbaliștilor lo
cali reținuți pentru meciul cu

Spania. între timp, la Pitești, ur
caseră în autocar M. Zamfir și 
Boloni. Astfel, la ora 18, cînd în
tregul loc s-a deplasat la stadio
nul Central, pentru un prim an
trenament. erau prezenți 16 din 
cei 18 selection abili, deoarece se 
mai aștepta sosirea lui M. Ră
ducanu și Lucescu, a căror pre
zentare e certă.. In privința lui 
Bălăci, urmează ca noi testări fă
cute de medicul lotului, precum 
șl proba de efort de la antrena
mente, să decidă în următoarele 
zile dacă ei va putea sau nu juca 
miercuri.

Programul pregătirilor de vi
neri: antrenamente dimineață și 
după-amiază, pe stadionul Cen
tral

Alte vești de la Craiova, gaz
da partidei de miercuri. Cele 
37 000 de bilete puse în vînzare 
s-au epuizat într-o singură zi. 
Mii de alte cereri continuă să 
sosească, dar ele, din păcate, nu 
mai pot fi onorate. La sosirea 
lotului în Cetatea Băniei am a- 
sistat la o scenă frumoasă: fos
tul golgeter absolut al campio
natului nostru, I. Oblemenco, l-a 
îmbrățișat cu sportivitate și prie
tenie pe noul deținător al recor
dului eficacității, Dudu Georges
cu, urîndu-i noi succese în ma
terie de... goluri. A fost una din
tre multele acte de ospitalitate 
și căldură față de fotbaliștii tri
colori, înregistrate în entuziastul 
oraș gazdă al partidei România — 
Spania.

Eftimie IONESCU

Azi, pe Stadionul Republicii (ora 16)

LOTUL DE TINERET —
In deschidere: România - R.D.

Ieri dimineață, lotul reprezen
tativ de tineret — intrat în faza 
pregătirilor finale rentru meciul 
cu formația similară a Turciei 
din preliminariile C.E. — s-a reu
nit la Complexul sportiv .23 Au
gust* din Capitală. Grupul se
lecționaților (publicat In prima 
pagină) are aceeași componență 
de la ultima convocare. In pri
ma zi, antrenorii • V. Mateianu 
șl C. Frățilă au efectuat cu ju
cătorii un program de refacere 
șl un antrenament compensa
toriu.

Astăzi, după-amiază, „repetiția

ACTIVITATEA COMPETIȚIONALÂ
trul de tușă), a reținut carne
tele a 12 jucători de La Unirea 1

Analizlnd aceste fapte, In șe
dința de aseară, Comisia de dis- 
căplină a hotărît excluderea e- 
chlpei Unirea Săvenl din activi
tatea eompetițională. Totodată, 
Comisia de disciplină l-a sus
pendat pe doi ani pe jucătorul 
Epure, iar alțl cinci fotbaliști au 
fost suspendați pe cite < luni. 
Rezultatul meciului a fost, fireș
te, omologat cu 3—0 pentru Fo
resta Fălticeni.

SANTA CRUZ [Brazilia]
Germană (juniori de perspectivă)

generală* a lotului va fi 
făcută pe stadionul Republicii 
(cu Începere de la ora 16) în- 
tr-un joc deosebit de atractiv cu 
una din valoroasele echipe bra
ziliene — Santa Cruz; din Recife, 
campioana statului Pernambuco. 
Antrenată de celebrul jucător 
Evaristo (a jucat 13 ani In cam
pionatul spaniol, la Real Madrid 
și C. F. Barcelona), Santa Cruz 
se recomandă ca o formație re
dutabilă, de mare spectacol In 
lungul turneu întreprins In 
Africa, ea a susținut nouă jocuri, 
obțlnînd tot atîtea victorii (din
tre ele amintim : 4—0 cu Arabia 
Saudită, 3—0 cu Republica Ye
men, 7—1 cu Kuweit. 3—1 cu 
Emiratele Arabe — toate la ni
vel de reprezentativă). De men
ționat că, In acest an, Santa 
Cruz a învins, la Recile, cu 4—0, 
pe ..olimpicii* cehoslovaci.

Meciul este condus de o briga
dă de arbitri bucureștenl. avfn- 
du-1 la centru pe Gh. Betezan.

In deschidere (ora 14.15) un 
meci ai juniorilor de perspecti
vă : ROMANIA — R. D. GER
MANA.

• PE „GIULEȘTI* meciul din
tre lotul A al Capitalei șl lotul • 
B al Capitalei, s-a Încheiat cu 
3—2 In favoarea echipei B. 1

INTRE VESTIAR Șl GAZON
• FI. Grigore, no- 

pkfoi extrem dreapta 
oi tirgoviștenilor, de
vine, pe zi ce trece, 
un jucător complet, 
unul dintre puținii 
înaintași „de sprlr.t" 
©ere nu uită faza de 
apărare. Duelul Iul 
cu Lucuță, In meciul 
Dinamo — G S. Tîr- 
goviște, a fo^t unul 
din momentele fru
moase ele focului * 
Fundașul dinamovist 
Aorin Cheran rămîne.
cum se spune. un 
„bătrin" cu mari ca
lități fizice. Din pă
cate, acest atlet foar
te potrivit pentru ’* 
cui simplu r ..r>n- 
că uneori ta meandre
tehnice care trădează 
on anume... complex 
In aceasta direcție. 
Dacă Florin Cheran 
va rămîne la jocul 
simplu, el va putea 
reintra orlcînd în 
„familia tricolorilor". 
• Dumitru, Ieri de 

dimineață, la convo
carea lotului: „îmi
pare bine că porta
rul nostru, Răducanu, 
a revenit în lot. Imi
pare râu, Insă, că, 
față de masivele 
mișcări de portari, 
l-am uitat pe lorda-
che, care, în momen
tul de față, deține o 
formă cu totul deose
bită-,

e Pe culoarul de 
la stadionul „1 Mai" 
din Rm. Vîlcea îna
intea medului Chimia 
— F. G Bala Mare, 
antrenorul Viorel Ma
teianu, către Marcel 
Pigulea: „Dragă Mar
cele, știu că aveți

■sare nevoie de punc
te, dar noi ne vom 
apăra șansele corect, 
jucătorii mei intră pe 
teren cu gindul ia 
victorie. Cu toate 
acestea, Iți doresc 
succes". La sfîrșltul 
medului, deși Viorel 
Mateianu era foarte 
nemulțumit de arbi
trajul prestat de Tu
dor Andrei, a avut 
tăria morală să-l 
stringă mina krf M. 
Pigulea. Un gest de 
adevărat fa ir-play, a 
Principalii vlnovați al 
anulări! golului înscris 
In condiții perfect re
gulamentare de băî- 
mă rea nul Dragomlres- 
cu, In min. 58 oi 
partidei Chimia Rm. 
Vîlcea — F. G Baia 
Mare, au fost sible- 
nii Todor Andrei — 
foarte aproape de fa
ză - șl tușierul Du
mitru Dopp, oare a 
semnalizat strigător 1a 
cer o Imaginară po
ziție de ofsaid ta un 
atcccnt boimâreen. In 
ziaru’ nostru de ieri, 
d intr-o greșeală de 
recepție telefonică, a 
apărut „cu qreșeli" 
doar FI. Cenea. In 
realitate, atît D. 
Dopp, dl fi FI. Ce
nea. au avut presta
ții slabe, avantajînd 
- fără vreo posibili
tate de tăgadă — e- 
chipa qazdă.

a De ce n-a jucat 
miercuri Dobrin I Ter- 
m inînd u-și suspenda
rea, totemaționalul 
piteștean avea drept 
de joc Io partida cu 
A.S.A., el trecînd sl 
testele obligatorii sta-

Doru Nicolae, Tn formă excelentă și in partida de miercuri; 
tnscrie al treilea gol piteștean, după ce a făcut șah-mat 
întreaga apărare a echipei A.S.A. Foto : Dragoș NEAGU

biftte de federație. 
Totuși, Dobrin nu a 
luoat. De ce ? Florin 
Hatagian: „Pentru că 
Dobrin nu este încă 
ta punct cu preqăti- 
rea. Se va pregăti și 
va Intra, In deplină
tatea forțelor sale, 
In meciul următor, cu 
F. C. Bihor". Dobrin: 
,,M-am antrenat, eram 
apt să joc și vroiam 
muh să joc". Din 
această divergență de 
opinii, la care s-c 
adăugat și cea a pre
ședintelui clubului
Barbu, care a susținut 
punctul de vedere al 
lui Dobrin, la Pitești 
exista miercuri o sta
re aproape conflictua- 
lă, defavorabilă, în 
ultimă instanță, echi
pei F. G Argeș, can
didată cu șanse reale 
ta titlu și anul aces
ta. Fără să ne ames
tecăm ta treburile in
terne ale acestei e-

chTpe, ne exprimăm 
opinia că F. Q Ar
geș are — mal mult 
ca oridnd — nevoie 
de aportul solidar al 
tuturor factorilor im
plicați. Hatagian este 
un antrenor excelent, 
Dobrin râmîne... Do
brin, cel mai bun fot
balist pe ©are l-a 
avut vreodată Piteștiul, 
Iar Barbu un condu
cător de fotbal care 
faoe progrese vizibile 
într-un domeniu aflat 
încă în mare suferin
ță la noi. Argeșul are 
nevoie de toți trei, 
uniți FRĂȚEȘTE la o 
treabă grea. Dezbina
rea nu este în nici 
un caz o soluție, 
pierd toți trei și mai 
ales pierde echipa I

A Traian lonescu — 
Angelo Niculescu = 
remiză. Traian lones
cu, „cu albele" (pe 
teren propriu) n-a gă
tit „mutarea" decisi

vă pentru obținerea 
victoriei, în timp ce 
Angelo Niculescu „cu 
negrele" (în deplasa
re* a reușit, apârîn- 
du-se exact, să nu 
piardă. Și astfel, doi 
dintre cei mai buni 
tacticieni al fotbalu
lui nostru au trebuit 
să se mulțumească cu 
o echitabilă egalitate, 
care răsplătește, de 
fapt, și eforturile ju
cătorilor ambelor e- 
chipe. a Antrenorul 
Petre Gavrilescu, din 
cadrul centrului de 
juniori și copii Sport 
dub Bacău, desfășoa
ră, cu modestie, de 
multă vreme, o mun
că plină de pasiune 
in formarea unor fot
baliști de performan
ță. Printre „produ
sele" sale se numără 
trei dintre lucătorii 
de bază a! fotului 
băcăuan : Cărpuci»
Chitaru și Andrie».



PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din vaa. 1)

O expresie a puternicei a- 
tractii pe care o exercită parti
dul în mase o constituie faptul 
că peste 18,57 la sulă din popu
lația majoră si 25,09 la sută 
din populația activă a tării se 
află în rîndurile sale. Ca ur
mare a orientării consecvente 
a Comitetului Central pentru 
întărirea caracterului de clasă 
sî a nucleului muncitoresc al 
partidului, în cursul anului 
1978 au continuat să se înregis
treze* o serie de modificări cu 
caracter pozitiv Astfel, la 31 
decembrie 1978. rîndurile parti
dului cuprindeau 1495 253 de 
muncitori, ceea ce reprezintă 
52,61 la sută din totalul mem
brilor. Peste 1 287 000 (45,30 la 
sută) din membrii partidului 
își desfășoară activitatea în 
industrie, construcții si tran
sporturi. 688 760 (24.24 la sută) 
în agricultură. 143 000 (5,04 la 
sută) în circulația mărfurilor, 
iar 224 000 (7,90 la sută) lu
crează în domeniul ocrotirii 
sănătății. învătămintului, știin
ței. artei sî culturii.

Compoziția națională a parti
dului corespunde structurii 
populației din tara noastră, 
exprimînd elocvent justețea 
politicii naționale a partidului 
de egalitate deplină în drep
turi a tuturor oamenilor mun
cii. fără deosebire de naționa
litate.

C.C. al P.C.R. a evidențiat 
faptul pozitiv că a crescut ca
litatea membrilor de partid, 
munca politico-educativă și or
ganizatorică consacrată întări
rii rîndurilor partidului fiind 
Îndreptată cu precădere spre 
primirea în partid a celor mai 
conștient! si înaintați oameni 
ai muncii. îndeosebi muncitori 
sî țărani, animați de spirit re
voluționar. cu înalte calități 
moral-politice și profesionale, 
care militează cu hotărîre pen
tru aplicarea în practică * 
Programului partidului. care 
au probat Prin fapte, prin în
treaga lor activitate că merită 
ne deplin înaltul titlu de mem
bru al Partidului Comunist 
Roman.

Totodată, Plenara a apreciat 
că este necesar să se intensi
fice activitatea politico-ideo- 
logică, de educare a membri
lor partidului, precum și ac
țiunile. de ridicare a pregătirii 
profesionale a cadrelor, în spe
cial a celor cu munci de răs
pundere în diferite domenii 
economico-sociale.

2. — Plenara C.C. al PC.R. 
■ hotărît preschimbarea docu
mentelor <le partid — carnetul 
de partid, fișa de control și 
cartea de evidență personală 
—, care urmează să-si încete
ze valabilitatea la sfirsitul a- 
nului 1980.

Eveniment politic deosebit 
de important în viața organi
zațiilor de partid, a tuturor 
comuniștilor, preschimbarea 
documentelor va trebui să du
că la întărirea continuă a par
tidului, a coeziunii si unității 
sale în jurul Comitetului Cen
tral, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Această acțiune 
trebuie să determine în toate 
organizațiile partidului ridica
rea spiritului de răspundere și 
disciplină comunistă, creșterea 
nivelului politic și ideologie al 
fiecărui membru al partidului 
în vederea exercitării Ia un 
nivel tot mai înalt a rolului 
conducător al partidului nostru 
în societate.

Acțiunea de preschimbare a 
documentelor de partid urmea
ză să se desfășoare în perioa
da 1 ianuarie — 31 decembrie 
1980.

3. — Plenara a apreciat că 
directa conducere de către Co
mitetul Central al P.C.R. și de 
către organele locale de partid, 
a întregii munci de selecțio
nare și promovare a cadrelor 
de partid, de stat și economi
ce, ale organizațiilor de 
masă și obștești, a asi
gurat realizări de seamă 
în acest domeniu, imprimînd 
activității desfășurate un ca
racter principial, organizat și 
unitar. S-a manifestat o exi
gență sporită în stabilirea, a- 
nalizarea și examinarea propu
nerilor de cadre pentru toate 
domeniile de activitate în. ve
derea promovării în funcții de 
răspundere a acelor comuniști 
și oameni ai muncii care întru
nesc criteriile politice, profe
sionale și morale, au dovedit 
în practică inaltă conștiință 
politică, capacitate de munca.

competență și spirit de răs
pundere.

Plenara a subliniat că prin 
înalta pildă pe care o dă se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însuflețește sutele de mii de 
cadre de partid și de stat, le 
inspiră încredere deplină în 
forțele și resursele de energie 
creatoare ale oamenilor mun
cii, ale întregului popor.

Plenara a hotărît să se acor
de în continuare o preocupare 
deosebită și exigență sporită 
activității de selecționare, creș
tere și promovare a cadrelor, 
pentru ridicarea în funcții de 
conducere a unor oameni com
petent, cu înalte calități poli
tice, profesionale și morale, a 
căror viață și comportare la 
locul de muncă și în societate 
corespunde intru totul princi
piilor eticii și echității socia
liste, care să acționeze cu dă
ruire revoluționară pentru în
făptuirea politicii partidului. 
De asemenea, se va acționa 
permanent pentru promovarea 
cu prioritate a muncitorilor, 
concomitent cu promovarea 
cadrelor din rîndul celorlalte 
categorii de oameni ai muncii, 
precum si a tinerilor, a unui nu
măr mai mare de femei în 
toate domeniile de activitate, 
în organele șî aparatul de par
tid și de stat, în conducerea 
organizațiilor de masă și ob
ștești, a ministerelor, a celor
lalte. instituții, a unităților eco
nomico-sociale. întreaga acti
vitate de selecționare și pro
movare a cadrelor de partid, 
de stat, ale organizațiilor de 
masă, să se desfășoare in con
tinuare pe baza planului unic 
de perspectivă, sub conducerea 
nemijlocită a C.C. al P.C.R., 
a organelor locale de partid.

4. — Analizind modul în care
se acționează pentru aplicarea 
hotărîrii C.C. al P.C.R. referi
toare la scrisorile și audiențele 
oamenilor muncii, plenara a 
relevat că activitatea desfășu
rată în acest domeniu în 
cursul anului trecut s-a îmbu
nătățit, afirmîndu-se tot mai 
larg principiile democrației 
noastre socialiste, organele și 
organizațiile de partid manifes- 
tînd o răspundere și o preo
cupare sporită pentru rezol
varea propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor popu
lației. ,

C.C. al P.C.R. a constatat cu 
satisfacție că un număr tot 
mai mare de oameni ai mun
cii din toate categoriile soci
ale se adresează cu încredere 
organelor de partid șî de stat, 
conducerii partidului, ceea fe 
reflectă întărirea tot mai pu
ternică a legăturilor dintre 
partid și popor, creșterea spi
ritului de răspundere șî atitu
dine Înaintată a cetățenilor 
față de problemele pe care le 
ridică construcția socialismu
lui în țara noastră, adeziunea 
lor la politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, hotărîrea lor de a face 
totul pentru infăptuirea nea
bătută a hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea, a Programului 
partidului.

Ținînd seama de însemnăta
tea prevederilor hotărîrii și 
legii pris'ind rezolvarea propu
nerilor, sesizărilor, reclamați
ilor și cererilor oamenilor 
muncii, plenara a indicat mă
suri menite să asigure desfă
șurarea acestei activități în 
condițiile cele mai bune, exa
minarea și rezolvarea la ter
men a problemelor ridicate în 
scrisori șî audiențe de către 
populație, respectarea întocmai 
a atribuțiilor și răspunderilor 
ce revin în acest sens cadre
lor de conducere din unitățile 
economico-sociale și ale orga
nelor și organizațiilor de par
tid, de stat și obștești, valori- 
fieîndu-se pe deplin cadrul 
organizatoric și instituțional 
de manifestare largă a mase
lor celor ce muncesc în viața 
economico-socială, de partici
pare activă a lor la conduce
rea tuturor domeniilor vieții 
societății noastre.

5. — Plenara a aprobat în
tru totul activitatea internațio
nală a partidului și statului 
nostru, politica externă de pa
ce, de largă conlucrare între 
toate națiunile lumii.

Politica externă, principială 
a partidului și statului nostru 
corespunde pe deplin hotărî
rilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R., intereselor vitale ale 
întregii noastre. națiuni, con
strucției socialiste in România, 
progresului și bunăstării po
porului, aflîndu-se in con
cordanță deplină cu cauza ge

nerală a socialismului, repre
zentând o contribuție de cea 
mai mare însemnătate la în
tărirea prieteniei și colaboră
rii tuturor națiuniior, la pro
movarea păcii și progresului 
în întreaga lume.

Plenara C.C. al P.C.R. dă o 
înaltă apreciere contribuției 
hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la elabo
rarea și înfăptuirea liniei poli
tice generale a partidului și 
statului. Plenara apreciază că 
prin înalta sa competență și 
marele prestigiu de care se 
bucură pe toate meridianele, 
prin acțiunile sale neobosite, 
desfășurate în spiritul unei 
profunde principialități, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
adus și aduce un inestimabil 
aport la soluționarea proble
melor majore cu care este con
fruntată omenirea contempora
nă, la făurirea unei lumi a 
păcii și progresului pe plane
ta noastră.

Plenara a exprimat hotărîrea 
partidului și statului nostru de 
a promova în continuare, cu 
consecvență, liniile directoare 
ale politicii externe stabilite 
de Congresul al XI-lea, de 
Programul partidului, acțio- 
nînd cu toată energia, și con
secvența pentru sporirea ro
lului României socialiste în 
lupta pentru socialism, progres 
social, destindere și pace in 
lume.

In legătură cu activitatea in
ternațională a partidului, ple
nara a adoptat, in unanimi
tate, o hotărîre care se dă 
publicității.

6. — Ținînd seama de sta
rea sănătății tovarășului Manea 
Mănescu si la cererea sa, ple
nara a hotărit eliberarea din 
funcția de prim-ministru al 
guvernului Republicii Socia
liste România.

Plenara a desemnat, in una
nimitate, la propunerea Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., pe tovarășul 
Iile Verdeț in funcția de prim- 
ministru al guvernului Repu
blicii Socialiste România.

Plenara a ales, in unanimi
tate, pe tovarășul Dumitru 
Popa ca secretar al C.C. al 
P.C.R.

Plenara a cooptat ea mem
bru al C.C. al P.C.R. pe tova
rășul Ilie Rădulescu șl l-a 
ales, în unanimitate, ea secre
tar al C.C. al P.C.R.

Plenara a cooptat ca mem
bru al C.C. al P.C.R. și a ales 
in unanimitate pe tovarășul 
Nicolae Constantin ea membru 
supleant al Comitetului Poli
tie Executiv al C.C. al P.CJL 
și l-a desemnat pentru func
ția de președinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării și 
de viceprim-ministru al guver
nului

★
In cuvîntul lor, tovarășii de

semnați și aleși in înalte func
ții de partid si de stat au 
mulțumit Comitetului Cen
tral, secretarului genera! al 
partidului, pentru deosebita 
încredere acordată, angajindu- 
se să acționeze cu toată ener
gia și răspunderea pentru în
deplinirea, în cele mai bune 
condiții, a marilor sarcini în
credințate, pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru 
transpunerea în viață a Pro
gramului de edificare a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat, în numele Comite
tului Central al partidului, al 
său personal, pe tovarășii de
semnați și aleși în diferite 
funcții și le-a urat succes în 
activitatea lor, exprimîndu-și 
convingerea că vor acționa în 
așa fel, împreună cu colecti
vele respective, cît șl în ca
drul conducerii partidului, în- 
cît să-și îndeplinească în cele 
mai bune condițiuni sarcinile 
încredințate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea ca to
varășii promovați în funcții 
de răspundere, toate cadrele 
de conducere să întărească spi
ritul de muncă colectivă, de 
colegialitate, acționind toi mai 
ferm pentru realizarea Pro
gramului adoptat de Congresul 
al XI-lea, veghind permanent 
la creșterea rolului partidului 
în toate domeniile, a unității 
și forței sale, aceasta consti- 
tuind chezășia îndeplinirii cu 
cinste de către partidul nostru 
a misiunii istorice ce-i revine 
în societatea noastră socialistă.

a
INTENSA ACTIVITATE INTERNAȚIONALA IA FOTBAL
Ca de obicei, și mijlocul aces

tei săptăminl a fost marcat de 
numeroase meciuri oficiale și a- 
micale. în C.E. (seniori) — gru
pa a 2-a, Belgia si Austria au 
terminat la egalitate (1—1), prin 
golurile mărește de 
Eiek (min. 21 din 11 
pectiv Krankl fmin. 
mentul grupei: 
1—2. Portugalia

Austria
3. Belgia
4. Scoția
5. Norvegia

Următorul meci: z 
Belgia (2 mai). Jocul dintre Sco
ția și Belgia, nedisputat la 7 fe
bruarie, va fi reprogramat.

în gr. a 4-a, la Eindhoven, 
Olanda a dispus cu 3—0 (0—0) de 
Elveția. Au înscris : Kist (min. 
51), Metgott (min 84) și Peters 
(min. 90). Clasament :

der 
res- 

Clasa-

1. Olanda
2. Polonia
3. R. D. Germană
4. Elveția
5. Islanda

Următorul meci: 
lonia (18 aprilie).

în preliminariile

0 
o 
o
Q
*

0 12—1 
0 4—0
1 3—4
3 1—8
V 1—8

I
4
1
0
•

4
2
2
3
3

R.D.G. — Po-

_ _________  _ olimpice: Spa-
— Olanda 3—0 CI—0); Israel 

Belgia 0—2 (0—0).
Balcanică- : Yannina
Partizan

Austria

„Cupa 
(Grecia) — 
(1—0).

Meciuri 
— U.R.S.S.

Tirana 3—4

amicale : 
(echipe 

0—0; Iugoslavia — R.D.G. 
pe de tineret) 2—0 (1—0).

Bulgaria 
olimpice) 

(echlr

• IERI, în preliminariile 
turneului U.E.F.A. (juniori), la 
Hodmezovasarhely : Ungaria — 
România 2—1 (2—0).

C.E. DE
(Urmare din pag 1)

reații celor mai mari compe
tiții internaționale.

Cei mai înzestrați și mai 
valoroși reprezentanți ai ge
nerației actuale de luptători 
români au acum, cu prilejul 
întrecerilor de la București, 
misiunea de cinste de a conti
nua frumoasele tradiții ale a- 
cestei discipline și, cunoscîn- 
du-le talentul, capacitatea de 
dăruire, ambiția de a realiza 
performanțe cît mai înalte, nu 
ne îndoim că ediția 1979 a 
campionatelor europene de 
lupte greco-romane și libere 
va îmbogăți considerabil stră
lucitoarea colecție de medalii, 
transcrisă în pagini de aur în 
noua istorie a sportului româ
nesc. Este ceea ce așteptăm 
de la Constantin Alexandru, 
Mihai Boțilă, Ion Păun, Ștefan 
Rusu, Ion Draica, Gbeorghe 
Rașovan, Gheorghe Bircu, Gi
gei’ Anghel, Tiberiu Seregely, 
Vasile Pușcașu, de la toți cei 
20 de luptători români, selec
ționați în cele două echipe ale 
țării noastre.

Drumul spre podiumul de 
premiere de la Palatul spor
turilor și culturii va fi Insă 
extrem, de dificil, ținînd sea
ma atât de marele număr al 
concurenților, cît — mai alea 
— de valoarea multora dintre 
aceștia. In așteptarea expirării 
termenului pentru înscrierile 
nominale, să amintim doar că, 
pînă ieri, au confirmat parti
ciparea sportivi din 19 țări 
(multe cu echipe complete la 
ambele stiluri), cifră care, 
fără îndoială, va crește tn zi
lele următoare.

Complexitatea pregătirilor li
nei competiții de o asemenea 
anvergură reclamă, firesc, e- 
forturi cu totul deosebite, mo
tiv pentru oare conducerea 
C.N.E.F.S., Comitetul de orga
nizare, federația de speciali
tate, ca șl alți factori cu atri
buții In domeniul luptelor an 
luat din tâmp măsurile nece
sare care să asigure condiții 
optime de desfășurare acestor 
campionate, așteptate cu mult 
interes nu numai de federa
țiile europene, ci și de cele 
de pe alte continente.

De la Comitetul de organi
zare am aflat, de pildă, că 
programul întrecerilor se va 
desfășura pentru prima oară 
(in cîte două reuniuni zilnice) 
numai la cinci categorii în 
prima zi (48 kg, 57 kg, 68 kg, 
82 kg, 100 kg), iar luptătorii 
de la 52 kg, 62 kg, 74 kg, 90 
kg și +100 kg vor intra în 
concurs numai in ziua a doua, 
urmînd ca primii cinci cam
pioni să fie cunoscuți în ziua

LUPTE
a treia. Ceilalți cinci campioni 
continentali de greco-romane 
vor fi desemnați în ziua a pa
tra. După același sistem se va 
desfășura și confruntarea de 
la stilul libere, în zilele de 
19—22 aprilie. Meciurile se 
vor disputa pe trei saltele „tip 
F.I.L.A.", iar tabelele electro
nice pentru comunicarea re
zultatelor vor fi cele realizate, 
în premieră, la Institutul Po
litehnic, din București. Sem
nalăm totodată lăudabila ini
țiativă a organizatorilor de a 
asigura prezența unui mare 
număr de sportivi și antrenori 
din toate județele țării (pe 
baza unor abonamente în va
loare de 50 de lei pe toată du.- 
rata competiției), precum și ac
cesul gratuit al elevilor la toa
te reuniunile de dimineață.

După aceste informații de 
ordin tehnic și organizatoric,’ 
să continuăm cu alte cîteva 
privind loturile noastre repre
zentative. Sportivii români, 
care au participat la mai mul
te turnee internaționale de ve
rificare — unde au obținu^ 
după cum se știe, rezultate re
marcabile — își vor continua 
pregătirile la Poiana Brașov. 
Conducerea tehnică este urmă
toarea : antrenor coordonator 
la cele două stiluri. Ion Cor- 
neanu; pentru greco-romane l 
Ion Cernea, Nicolae Pavel, Sî- 
mion Popescu, dr. Nicolae Plo- 
ieșteanu ; libere (două grupe): 
Vascul Popovid, V. Iorga (1), 
Ion Crîsnic. Ion Bătrîn, Petre 
Coma» (2), dr. Nicolae Lazăr.

In încheierea acestui prim 
panoramic înaintea campiona
telor europene de la București, 
SA DORIM SPORTIVILOR 
NOȘTRI ACUMULĂRI CALI
TATIVE SUBSTANȚIALE IN 
PERIOADA CARE URMEAZĂ 
pentru ca tn sărbătoreasca săp- 
tămină a luptelor de la Pala
tul sporturilor din Capitali 
el să reediteze strălucita com
portare de la ediția de anul 
trecut a C.E.: OPT MEDALII 
(între care patru de aur) la 
greco-romane și CINCI ME-i 
DALII la libere.

TURNEUL DE ȘAH 

DE LA LONE PINE
NEW YORK, 29 (Agerpres). — 

In runda a 4-a a turneului in
ternational de șah de la Lone 
Pine (California) marele maestru 
român Florin Gheorghiu a re
mizat cu Llberson, rezultat con
semnat șl ta partidele Bee — 
Șamkovici șl Sosonko — Selra- 
wan. Cîștlgtad partida cu ZaJtt- 
sman, marele maestru V. Korei- 
nol conduce în clasament, cu 3.S 
puncte, urmat de FL Gheorghiu, 
cu 3 puncte.

• TELEX • TELEX 0 TELEX © TELEX ©
BASCHET • Pentru a doua 

oară oansecurtiv, Levski Spartak 
Sofia a cucerit .Cupa Liliana 
Ronchettl” (feminin), dlspunlnd 
In finală cu 79-69 (34—29) de for
mația Marita Plovdiv. A arbitrat 
cuplul Chiraleu (România) — 
Szeczy (Ungaria).

HOCHEI • La Helsinki, ta 
med amical: U.R.S.S. — Finlan
da 8—1 (4—o, 1—o, 3—1) : au 
marcat Skvorțov (2), Harlamov, 
Makarov, Balderis, Kovin, A. șl 
V. Golikov, respectiv Lehtonen.

PATINAJ • Cu prilejul medu
lui U.R.S.S. — R. D. Germană 
(123—101), disputat la Alma Ata, 
ttnăra Andrea Mitscherlich a 
realizat timpul' de 4:33,62 pe 
3000 m, stabilind un nou record 
al R.D.G. șl cea mal bună 
performantă mondială a sezonu
lui. • Dumitri Agiobin (U.R.S.S.) 
a stabilit un nou record mon-

Chal pe 3000 m — 4 :04.00 (vr. 
Eric Heiden 4:06,01).

SCRIMA • Intr-un med inter
national de spadă, echipa R. F. 
Germania a învins cu scorul da 
9—4 selecționata Austriei.

ȘAH • In prima rundă a tur
neului feminin de la Bydgoszcz 
(Polonia), - Lia Bogdan a învin- 
s-o pe sovietica Nina Guriell, iar 
Margareta Teodorescu a remizat 
cu maghiara Eva Kanakas. Alta 
rezultate : Vreeken — Michel
1—0 ; Stadler — Kowalska 1—0.

tenis • tn turneul de la 
Milano : A. Pattison — L Năs- 
tase 5—7, 6—4, 6—3 ; B. Borg —
A. ZugareiM 6—3, 6—1 ; McEnroe
— A. Jarrett 4—6, 6—1. 6—2 ; A. 
Panatta — J. L. Clerc 6—2, 7—6. 
• La Stuttgart : W. Flbak — M. 
Cox 7—6, 2—6, 6—4 ; V. Amritnaj
— F. McMillan 6—7. 6—4, 7—5 | 
P. Slozil — R. Probst 6—1, 6—1 ]
B. Teacher — J. Kodes 6—3. 6—2.


