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ÎN UNELE TARI DIN AFRICA
Intilnirea la nivel înalt din GABON dintre

președinfii NICOLAE CEAUȘESCU și OMAR 
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deschizind noi perspective colaborării
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Joi. 12 aprilie, s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie e- 
fectuată in Republica Gabone- 
ză de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de to
varășa Elena Ceaușescu, la in
vitația președintelui Omu 
Bongo și a doamnei Josephine 
Bongo.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Gaboneze, Omar Bongo, 
au semnat, joi dimineață, în 
cadrul unei ceremonii care a 
avut Ioe înainte de plecare. 
Comunicatul comun cu privire 
la vizita oficială intreprinsă In 
Gabon.

Felicitîndu-se reciproc, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Omar Bongo șl-au strins mîl- 
nile, s-au îmbrățișat cordial.

La semnare au luat parte to
varășa Elena Ceaușescu și 
doamna Josephine Bongo.

La sosirea in ANGOLA, mii de oameni ai 
muncii au rostit in cor urări de bun venit

Prin rezultatele fructuoase 
eu care s-a incheiat, prin do
cumentele semnate, noua intfl- 
nire la nivel înalt româno- 
gaboneză, desfășurată. sub 
semnul stimei, prieteniei, al 
respectului reciproc, a deschis 
noi perspective colaborării șl 
cooperării bilaterale, inscriin- 
du-se, totodată, ca o contribu
ție de seamă la cauza păcii 
șl cooperării internaționale, la 
eforturile pentru promovarea 
unor raporturi eohitabtle Intre 
state.

La reședința inalților oaspeți 
români, Palatul „12 Martie”, 
sosesc președintele Republicii 
Gaboneze și soția sa. De aici, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
președintele Omar Bongo șl 
doamna Josephine Bongo iau 
loo tn mașini, escortate de
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Astăzi, de la ora 17, In sala „Floreasca“

GIMNASTE ȘI GIMNĂȘTI DIN 15 ȚĂRI
LA CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 

ALE ROMÂNIEI
Astăzi, la ora 17, sala Flo- 

reasca din Capitală va cunoaș
te din nou febra marilor com
petiții internaționale. Va fi 
momentul care va marca des
chiderea celei de a XXII-a e- 
diții a Campionatelor internațio
nale de gimnastici ale Româ
niei, întrecere tradițională care 
reunește, an de an, sportive și 
sportivi de valoare din întrea
ga lume. La ediția din acest 
an, după cum am mai anunțat, 
vor fi prezenți gimnaste și 
gimnaștl din 15 țări, cifră care 
reprezintă un prim record al 
competitieL Și-au anunțat și 
au confirmat participarea, la 
ședința tehnică desfășurată ieri 
la prinz, federațiile de specia
litate din: Anglia. Bulgaria.

Canada, K. P. Chineză. Cuba, 
R. D. Germană, R. F. Ger
mania, Italia, Iugoslavia, Po
lonia. Spania, Suedia, Ungaria, 
U.R.S.S. și, desigur, România.

In prima zi, de la ora 17, 
vor intra în concurs gimnastii, 
întrecerea feminină este pro
gramată simbătă, de la ora 
17,30, iar duminică dimineață, 
de la ora 10, vor avea loc fi
nalele De aparate. Deci, trei 
zile de interesante dispute pen
tru desemnarea învingători
lor, trei zile In care partici- 
panții vor prezenta programul 
lor liber ales pe care-I pre
gătesc pentru apropiatul sezon 
internațional. Programarea con
cursului de la București In 
preajma campionatelor eu-

ION CHEC1CHEȘ 
ropene conferă competiției 
noastre o notă în plus de in
teres, pentru că, neîndoios,

Constantin MACOVEI
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la adresa șefului statului român, scandind 
cu entuziasm „ROMÂNIA - ANGOLA", 

„CEAUȘESCU - NETO"

CLUBURILE BUCUREȘTENE TREBUIE SĂ CONTRIBUIE MAI MULT 
LĂ CREȘTEREA POTENJIALUEUI OLIMPIC ĂL SPORTULUI ROMÂNESC

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, a sosit, 
la 12 aprilie, la Luanda într-o 
vizită oficială de prietenie în 
Republica Populară Angola, la 
invitația tovarășului Agostinho 
Neto, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, și președintele 
Republicii.

Republica Populară Angola 
este a treia țară pe care con
ducătorul partidului și statului 
nostru o vizitează în acest în
ceput de aprilie, în cadrul so
liei românești de colaborare, 
prietenie și solidaritate mili
tantă pe continentul african.

Cel mai mare oraș al Ango- 
lei și, în același timp, centrul 
său politic, economic și admi
nistrativ — Luanda, a îmbră
cat straie sărbătorești. Pe stră
zile orașului, pe edificiile sale, 
dintre care multe își înalță si
luetele îndrăznețe spre cerul 
mereu albastru, de pe frumoa-

sele străzi în pantă ca și de 
pe splendida faleză dintre car
tierele Alvalade și Avenida 
Marginal, flutură stegulețele 
tricolore, se pot vedea portre
tele tovarășului 
Ceaușescu, precum și 
eu urări de bun venit 
sa inalților oaspeți.

Este ora 10,40, ora locală. 
Aeronava prezidențială, pur- 
tînd însemnele României so
cialiste, aterizează pe aeropor
tul internațional din Luanda, 
întinsul frontispiciu al aerogă
rii este dominat de portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Agostinho Neto , încadrate de 
drapelele și stemele celor două 
țări.

Pe 
citi, 
ați . ___
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președinte al Republicii Socia
liste România”.

Nicoîae 
pancarte 
la adre-

un uriaș panou se poate 
în limba română : „Bine 
venit tovarășe Nicolae
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Bucureștiul reprezintă cel 
mai puternic centru sportiv al 
țării. In Capitală se află un 
mare număr de cluburi și alte 
unități de performanță, înca
drate cu tehnicieni și specia
liști, dispunînd de numeroase 
baze sportive pentru pregătire 
și competiții. In aceste con
diții, firește, din partea clu
burilor bucureștene se așteaptă 
o contribuție substanțială la a- 
firmarea 
românesc 
Olimpice

Tocmai 
modului în care au fost înde
plinite anul trecut obiectivele 
de performanță de către spor
tivii cluburilor din Capitală, e- 
fectuată nu de mult la sediul 
C.M.B.E.F.S., s-a constituit 
într-o importantă dezbatere. 
La lucrări au fost prezenți re
prezentanți ai tuturor unități
lor sportive bucureștene, ai or
ganizațiilor cu atribuții în do
meniul sportului de perfor
manță.

O primă concluzie desprinsă 
din cuvîntul tov. Nicolae 
Stancu, prim-vicepreședinte al 
C.M.B.E.F.S., ca și din infor
marea prezentată participanți- 
lor, a fost _ aceea că din to
talul sportivilor nominalizați 
care aparțin cluburilor bucu
reștene și-au îndeplinit obiec
tivele de performanță pe anul 
1978 numai 60 la sută, cifră

sub așteptări, care exprimă 
SLABUL APORT AL UNOR 
CLUBURI DIN CAPITALA LA 
TOTALUL DE VALORI ALE 
SPORTULUI ROMANESC. In 
același timp, acest bilanț evi
dențiază serioase minusuri tn

Mihai TRANCA
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plenară a sportului 
cu ocazia Jocurilor 

de la Moscova.
de aceea, analiza A FOST ALCĂTUIT LOTUL 

REPREZENTATIV DE RUGBY
în vederea apropiatelor par

tide internaționale cu Italia, 
Spania și U.R.S.S., colegiul 
central de antrenori din ca
drul F. R. Rugby ne-a comu
nicat, prin antrenorul federal 
Valeriu Irimescu, că a alcă
tuit următorul lot lărgit : fun
dași — Tudose (Știința Petro-

ÎN ACESTE ZILE DE VACANȚĂ
5 000 DE „CETĂȚENI DE ONOARE 
Al ȚINUTULUI „TITANILOR" SPORTIVI

JJ

Cine ifi putea închipui, cu clteva siptimini In urmi, c4 ta 
vacanța de primăvară a elevilor, Semenicul va tmbrdra hla
mida iernii, invitind tineretul (cotar la schi t Dar iată c4 ne
prevăzutul s-a intimplat șl elevii din Reșița, Caransebeș, ta 
chiar și din Arad și Timișoara, și-ou luat schiurUe și au por
nit spre pirttile de sub Piatra Goznei.

Sosirea neașteptată a zăpezii l-a determinat pe neobositul 
activist voluntar tn ale sportului, Emanuel Vrăjltoru. s4 mai 
formeze o grupă de inițiere In tainele schiului, dintre copia 
reșițeni. E. Vrăjitoru are la... activul tău pesta îse de copu, de 
vlrsta șoimilor patriei și pionierilor, pe care In vacanțele de 
iarnă din ultimii trei ani i-a învățat si schieze. Zilele trecuta 
și-a strins iarăși ctțtva copii și a pornit la drum, așa cum 
se vede In imaginea de mai sus.

Copiii reșițeni l-au îndrăgit. Și asta, datorită grijH părintești 
și competenței cu care se ocupi de primii pași ai celor tineri 
In ale. .. schiului. (S. N.).

Dimineață de aprilie, dimi
neață scăldată in lumina unui 
soare răsărit din pădurea 
macarale-tum înălțate la 
riera Bucureștiului. Pentru 
piii de aici, din cartierul 
est — Titan — cărările vacan
ței duc spre un ținut, anume 
pentru ei făcut fi botezat cu 
nume de legendă : „Titanii'. 
Cine a fost o dată la „Titanii' 
va mai veni, de buni seamă, 
să-ți petreacă ceasurile de o- 
dihni aici.

Intrăm pe sub arcadele de 
porți medievale ți uităm, par
ei. de freamătul bulevardelor, 
de precipitata respirație a an- 
țului ți ne simțim, parcă, din 
nou copii. ȚiuuZul „Titanilor' 
începe cu.. poiana preșcolari
lor, acolo unde sini bircuțele 
năzdrăvane ți avioanele-rache- 
lă, căsuța rinei fi cocoșelul cu 
punguța in cioc, apoi scările 
către cer fi toboganul curajo- 
ților. Zeci de prichindei tint 
impărțiți pe grupe fi tn frun
tea lor au fost aleși conducă
tori de joc dintre „cetățenii' 
de vază ai parcului. „Hai, co
pii 1 în rînd cîte unul, după

de 
ba- 
co-
de

mine. Așa zboară fluturării...". 
Și micuții fllfiie din brațe, 
gata-gata să-și ia zborulr...

Pe aleea mărginită de șiru
rile gălbenelelor înflorite ne o- 
prește un om în virstă, de-al
casei, după vorba cu care ne 
inBmpină : „Bine ați venit la 
noi 1“ Este gospodarul parcului 
— după cum aflăm — 
care de cinci ani. de cind

omul 
a 

fost creați această grădini de 
odihni și sport, ifi petrece zi

sa 
instalațiile 

școlilor

lele aici. Sub îndrumarea 
av fost construite 
(prin atelierele școlilor din 
Sectorul 4), s-au amenajat te
renurile de sport, au fost plan
tați pomii ți arbuștii 
90 000 !), tub ochii săi 
cut copiii cartierului, 
are răgaz si stea de 
„Bună ziua, nene Mogoș ! Am 
venit cu 15 băieți de la . Școala 
21...”. „Foarte bine. Vă prezen
tați la tovarășul profesor Pă- 
trașcu”. „Nene Mogoș, am ter
minat de plantat stratul nostru

Viorel TONCEANU

(peste 
au creș
ti u prea 

vorbi.
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șani), Simion (R. C. Grivița 
Roșie) | aripi — Matei („U“ Ti
mișoara), Motrescu (Farul), Gh. 
Dinu (Știința), Aldea (Dinamo)| 
centri — Constantin (Dinamo), 
Becheș (C.S.M. Sibiu), Zafiesca 
I (Steaua); mijlocași la des-, 
chidere — Alexandru (Steaua), 
Marghescu (Dinamo) ! mijlocași 
la grămadă — Paraschiv (Di
namo), Suciu (Steaua) | îna
intași linie a treia — aripi 
— Stoica (Știința). Muraria 
(Steaua), Vlad Vasile (R. O. 
Grivița Roșie) J linia a doua 
și închizători la grămadă — 
Pintea, M. Ionescu (ambii 
Steaua), Dumitru („U“ Timi
șoara), Darăban (Dinamo), Ră
ci ulescu (R. C. Sportul 
dențesc) | linia 
lieri — C. Dinu, 
bii R. C. Grivița 
neliu '
(C.S.M. 
Munteanu 
(Farul).

Jucătorii 
ința) și D. 
șoara) nu au fost reținuți — 
la cererea lor —, primul din
ei u-ți doctoratul, iar cel de al 
doilea fiind angrenat în exa
menele sfîrșitului de facultate! 
s-a renunțat, de asemenea, la 
M. Bucos, suspendat pe patra 
luni din activitatea competl- 
țională.

(Steaua), 
Sibiu) | 

(Steaua),

stu- 
întîi pi- 

Scarlat (am- 
Roșie), Cor- 

Ungureanu 
taloneri — 

Grigore

M. Ortelecan (Ști— 
Florea („U“ Timi-

DE CANOTAJ-FOND
Sezonul nautic se deschide, le 

Timișoara, cu Întrecerile din ca
drul campionatelor republicane 
oe oanotaj-fond. Tradiționalii 
concurs de pe Bega. care re
unește pe cei mal buni vlslașl 
șl rameri din țară (190 de echi
paje), programează In acest afir- 
șit de săprtâmtnă următoarele 
curse finale : juniori — 4 visle. 
14-1 rame, 1 visle, 1 rame, sim
plu ; junioare — <4-1 visle. 4-H 
rame, * vtsle, 1 rame, sim
plu ; seniori șl senioare (toate 
probele olimpice, pe distante 
curselor de fond).



CAMPIONATE ® CO
IN AULA TERENULUI DE SPORT

Lectorul universitar Vlad Do- 
găru ii supune pe componenta 
echipei de oină a Universității 
București, campioană naționa
lă în 1978, la aspre încercări. 
Parcă prea aspre pentru cît ar 
necesita desfășurarea unei par
tide din sportul nostru național, 
e De ce așa tovarășe lector 1 
• Stimulez spiritul de iniția
tivă al studenților ! Nu trebuie 
să vă mirați : regulamentul unui 
sport îi învață pe jucători regu
lile generale. Prin antrenamente, 
sportivii învață să aplice corect 
aceste reguli, in poziții în gene
ral normale © Și , ce legătură 
există intre aceste spuse și- 
spiritul de inițiativă ? • Un ju
cător evoluează în situații unice, 
irepetabile, el fiind pus în si
tuația de a alege întotdeauna o 
altă soluție, care însă trebuie să 
fie cea mai bună din mai multe 
posibile.

lidarea, printre altele, și a„ unei 
calități necesare viitoarelor pro- 

ale studenților în 
.. • Este exact. Dar mai 

Impunîndu-le exerciții
Cesiuni 
Drept ?... 
e ceva. —r---------- -
complexe încerc să le stimulez 
și spiritul de inițiativă și dorin
ța de afirmare. Pentru că, mă 
uit la studenții din anul Intii : 
sînt încă elevi, parcă prea mo
dești, prea ascultători, prea aș- 
teptînd să fie modelați în con
tinuare de către profesor. Eu 
vreau ca prin orele de educație

fizică să-1 fac să lase în urmă 
menta r valea de „recipient4* me
nit doar să primească. Eu do
resc să particip la transforma
rea lor în studenți • Ce e, în 
opinia dumneavoastră, un stu
dent ? © Este o flacără care 
trebuie să ardă. Și să lumineze 
în jur • E frumos spus. Mai 
mult chiar : nu văd nici o di
ferență între această definiție 
dată de un lector universitar în 
educație fizică și una oferită de, 
să zicem, un profesor de litera
tură universală... • Nici nu tre
buie să existe 1

Radu TIMOFTE

SCURT TRATAT DE ESTETICĂ

^ctZZZz Cine reușește, clștigă 
partida. Așa e și la baschet, și 
la schi, șl la fotbal, așa e și... 
la oină. • Judecind astfel situ
ațiile pe care Ie are de rezol
vat jucătorul caută rezolvări ine
dite, comite adică un act de 
creativitate... Destul de curioasă, 
totuși, această concepție conform 
căreia organizați anele antrena
mente de oină... • Nu e curioa
să. Acest mod de pregătire este 
foarte bine Înțeles dacă este ex
plicat componentilor echipei 
mele de oină, care sînt, ta ma
joritate, stuOențl la Drept • 
lertațl-mă, dar din nou nn ob
serv nlcj o legătură cu studenții 
In Drept... • M-am gtadit că 
sportul se practică — ded se șl 
învață — la fel ca Dreptul : 
din primele lecții studenții înva
ță că există legi, dar ci intre 
limitele fixate ie legi șl de re
glementări, suverană este jude
cata celui ce le aplică. E vorba 
deci, și aici, tot de un 
creativitate • Doriți să 
că, la ora de sport cu 
ții, încercați formarea și

act de 
spuneți 
studen- 
conso-

Două principii :
1. să-l învățăm pe copil să se 

autoconducă și să conducă ;
2. orice facem, orice conce

pem să aibă o anumită estetică, 
frumosul să fie prezent ta toate 
acțiunile noastre.

Un posibil cadru de aplicare :
1. mesele de " ~

care grup de 
sînt marcate 
(roșu, galben, 
cîte un nume 
etc.) ;

2. fiecare i 
cirpă de șters 
obligatorie pentru ca 
st se poată desfășura ;

3. pe pereți, Îngrijit desenat, 
regulamentul. Unul anume fă
cut pentru că partidele au loc 
pe coridoarele școlii, ta recrea
ție. Cîte mese, atîtes mid pa
nouri cu prevederile regulamen
tare.

4. la masă — doi elevi, pe 
bancă — alții doi ; în fiecare 
pauză alțl patru. De luni pînă 
simbătă, mereu altă clasă (A, 
B, C 5.a.) ; duminică se dispu
tă campionatul lnter-clase.

5. o planificare riguroasă, al
cătuită de elevi, urmărită de 
elevi ; arbitri elevi ; niciodată 
contestații.

tenis (pentru fie- 
clase cîte una) 

printr-o culoare 
alb ș.a.) sau au 
(Phonlx 1 sau 2

masă are cite o 
praful, condiție 

meciurile

Cine, de eind și unde se aplică : 
Profesorul Acațiu Feher : „Eu 

folosesc aceste .două principii 
de vreo două decenii șl. dacă 
ar fi s-o iau de la Început In
tr-ale meseriei, nu m-as abate 
de la ele, perfect valabile șl in 
sport". Profesorul A. Feher se 
află acum la Școala generală 
nr. 1 din Sf. Gheorghe, după 
oe În urmă cu dtva timp, a 
predat la școala din Micfalâu, 
din același județ Covasna.

Argumente- (dacă mai 
nevoie) :

Tot profesorul Feher :

Sf.

este

_ . _ __________ ■■■■ .Nu
este suficient să-ți faci ora și 
apoi să pleci. Dacă vrei să zici 
că nu ți-ai consumat energia de 
pomană trebuie să cauți, să gă
sești noi mijloace de a-i educa 
pe copil. El se află la virsta ma
rilor acumulări. Ne preocupă să-i 
facem buni specialiști dar și 
oameni care să știe să conducă 
șl să se autoconducă. Iubitori de 
frumos ta același timp. Frumo
sul este indispensabil ta viață. 
La virsta lor, odată înțelese a- 
eeste lucruri, nu vor fi nici 
geamuri sparte, nici gălăgie pe 
coridor, ci ordine, disciplină și... 
bună înțelegere".

Emanuel FANTÂNEANU

CLUBURILE BUCUREȘTENE TREBUIE SĂ CONTRIBUIE
(Urmare din pag. I)

modul cum s-au efectuat și 
au fost urmărite pregătirile 
componenților loturilor olim
pice în cluburile bucureștene.

în timp ce în unele 
unități de performanță (Dina
mo, Steaua, Olimpia, C.N.U.) 
«-a muncit cu răspundere, 
mulți sportivi realizîndu-și cu 
conștiinciozitate planurile de 
pregătire, activitate în care 
s-au distins antrenori ca Radu 
Huțan, Nicolae Navasart (ca
iac-canoe), Gheorghe Șuteu, 
Ion Cernea, Dumitru Cuc 
(lupte greco-romane), Șt. Pe
trov (canotaj), Mircea Bădu- 
lescu, Ion Pătru (gimnastică), 
Gheorghe Enciu, Ștefan Achim 
(haltere), Cristina Șoptereanu 
(înot), Gheorghe Fiat, Gheor
ghe Lungu (box) etc., în altele 
(Rapid, Progresul, Metalul etc.) 
PROCESUL INSTRUCTIV-E- 
DUCATIV S-A DESFĂȘURAT 
SUB NIVELUL PRETINS ÎN 
SPORTUL DE PERFORMAN
TĂ, folosindu-se metode de 
pregătire învechite, neeficiente, 
fără un volum și o intensitate 
corespunzătoare.

în aceste condiții, firește, 
devine explicabil faptul că un 
număr mare de sportivi ai clu
burilor din Capitală nu și-au

îndeplinit obiectivele de per
formanță în anul care e tre
cut. Dintre aceștia, unora li se 
mai întrevăd perspective de 
creștere, situație în care ar 
putea să-și atingă cotele valo
rice propuse încă în cursul a- 
cestui an sau In primele luni 
ale lui 1980. Aceasta, cu con
diția ca ei să se pregătească 
mult mai mult și mai bine de- 
cît au făcut-o pînă acum. Dar, 
există și o altă categorie de 
sportivi, ale căror rezultate 
s-au aflat mult sub nivelul ce
rințelor, fapt care a determi
nat înlocuirea lor în loturile 
olimpice. între aceștia îi amin
tim pe atleții Gheorghe Ghipu 

Cornel Patușinschi 
Tudorel Pîrvu 

Argentina Menis 
Alina Gheorghiu 

boxerii Haralambie 
Gheorghe Costache,

(Metalul), 
(Olimpia), 
(C.A.U.), 
(Dinamo), 
(Steaua), 
Sultan, 
Cornel Hoduț (Rapid), gimnas
tele Ofelia losub (CI. Sp. Șc. 
Triumf), Cristina Itu (Dinamo), 
trăgătorul Leonard Ionașcu 
(I.E.F.S.), - —
(lancea (I.E.F.S.) 
cîrlan (Steaua), 
(Progresul), 
canotori de 
ți Dinamo, 
lungă de 
handbal iști,

Leonard
scrimerii Gheorghe 

Roxana Co- 
Felicia Truț 

o listă lungă de 
la C.N.U., Olimpia 
o alta mult mai 

caiaciști-canoiști, 
de la Dinamo

5000 DE „CETĂȚENI DE ONOARE"
(Urmare din pag 1)

de trandafiri...". Sînt cinci bă
iețași și trei fetițe, eu obrajii 
îmbujorați și ochii numai zim- 
bet. Il privesc țintă pe nenea 
Mogoș. Iar nenea Mogoș le în
tinde mina sa aspră, muncită, 
dar caldă. „Bravo, copii ! De 
azi sînteți „cetățeni de onoare" 
ai parcului. La plecare treceți 
pe la mine să vă scriu în jur
nalul de zi. Acum, la joacă !“ 
în mărgelele ochilor aceia am 
văzut, atunci, o imensă bucu
rie. Și pensionarul Mihai Mo
goș, gospodarul parcului „Ti
tanii", spune : „Știi, dumnea
ta, de ce sînt în stare acești 
copii ? Tot ceea ce vedeți aici 
cu ei am realizat. Avem aproa
pe 5 000 de „cetățeni de o- 
noare". acum, pe timpul vacan
ței" Cum. adică, „cetățeni de 
onoare" ? „Să vedeți : a supra
veghea 5 000 de copii, a-i orga
niza pe activități, la joacă și 
sport, nu-i lucru ușor. Avem 
cadre foarte inimoase, profesori 
ca Gheorghe Pătrgșcu, Rodica 
Sabo, Maria Jipa, Victor Mari
nescu... Dar alături de ei i-am 
Învestit chiar pe copii, cu rîn- 
dul. să conducă, și joaca și 
munca, Pentru că la noi se și 
muncește. Cel care a sădit un 
pom, a. săpat o groapă pentru 
plantări, a făcut o zi de mun
că sau îngrijește un strat de 
flori este trecut în jurnalul

parcului $1 primește titlul de 
„cetățean de onoare".

„Cetățean de onoare" înseam
nă, așadar, mindria de a fi con
tribuit la creșterea ținutului 
„Titanii", înseamnă dreptul de 
■ te considera acasă, dar ți 
datoria de a fi exemplu pentru 
ceilalți, de a te număra printre 
cei mai disciplinați, ți mai har
nici.

„Nene Mogoș, am clștigat 
meciul cu băieții de la Școala 
149...“. Sînt frații Constantin și 
Nicolae Popa, de la școala ge
nerală 73, „cetățeni de onoare". 
„Nene Mogoș, am terminat cu
rățenia în parcul nou", rapor
tează pioniera Alice Chichișan 
de la Școala 195, „cetățean de 
onoare"...

Parcul nou înseamnă o ex
tindere de... 8 hectare, nivelate, 
trasate cu alei, plantate eu
pomi, cu arbuști șt flori. 8 hec
tare de teren amenajate eu
sprijinul copiilor, al comitetelor 
de părinți, al profesorilor. Ur
căm, împreună cu gospodarul 
parcului și cu prof. Gh. Pă- 
trașcu pe planșeuț unui bloc 
cu zece etaje, 
Parcul se vede 
terenurile sale 
volei, de tenis 
locurile sale di 
freamăt de viață. Aproape 5 000 
de copii îji petrec aici zilele 

■ vacanței ți aproape toți sînt 
„cetățeni de onoare" ai ținutu
lui „Titanii".

Steaua, Olimpia, Rapid, Uni- 
veresitatea, I.E.F.S., sportivi a 
căror nominalizare s-a dovedit 
nejustificată, fără acoperire.

în cuvîntul său, tov. Emil 
Ghibu, secretar al Q.N.E.F.S., 
a apreciat favorabil măsura 
continuării procesului de se
lecție a unor sportivi care au 
realizat importante creșteri va
lorice la box, atletism, cano
taj, lupte, caiac-canoe, judo, 
scrimă, haltere etc. și care au 
fost recent nominalizați în lo
turile olimpice. In majoritatea 
lor, acești tineri provin din 
cluburile Olimpia, Dinamo, 
Steaua, Viitorul, Progresul, u- 
nități sportive ai căror con
ducători au fost felicitați cu 
acest prilej. Aceste noi promo
vări sînt un fapt pozitiv, o 
răsplată a muncii temeinice de
puse de sportivi și antrenori.

Analiza îndeplinirii obiecti
velor de performanță de către 
reprezentanții cluburilor din 
Capitală a prilejuit dezbateri 
temeinice, realiste, la care au 

• luat cuvîntul, printre alții, 
conducători ai unor cluburi : 
col. Gh. Drăgănescu (Steaua), 
Dorin Cioară (Progresul), Li- 
viu Mihăilescu (Rapid), Teodor 
Bolea (CI. Sp. Șc. Triumf), Ion 
Dinulescu (Olimpia), Savu 
Spătaru (Metalul), Florin Grecu 
(CI. Sp. Șc. Energia). Vorbito
rii au prezentat informări pre
cise în legătură cu situația e- 
xistentă în sporturile olimpice 
din unitățile respective, anga- 
jîndu-se, în același timp, să 
depună o muncă de control și 
îndrumare mai sistematică, 
mei eficientă.

în încheiere, au fost adop
tate măsuri concrete pentru 
fiecare disciplină olimpică în 
parte, cu sarcini precise pen-

din apropiere.
ca în palmă, cu
de handbal ți
fi fotbal, cu

? joacă : un

MODIFICĂRI SPECTACULOASE
A LA BASCHET FEMiNiN 

sportive. Dintre acestea, patru au 
fost eliminate pentru greșeli per
sonale, astfel că înuinirea a 
luat sfirșit în min. 35. (D. STAn- 
CULESCU).

RAJPaJD BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2—0 ; 86—84 (38—38)
și 71—63 (47—35). Incercindu-și
ultima șansă de a obține califi
carea in turneul final, ferovia
rele au avut două prestații bune. 
Miercuri, meciul a fost viu dis
putat, echilibrat ; joi, reintrarea 
Marianei Andrescu a suplinit 
absența Angelei Iordache, astfel 
că feroviarele au putut cuceti 
victoria necesară calificării. Coș- 
getere : Bosco 334-15, , Csikos 
164-22, respectiv Râduiescu 224-22, 
Borș 214-19.

PROURESUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
0—2 : 62—90 (32—48) și 51—88
(27—38). Victorii fără probleme 
ale studentelor ; bucureștencele, 
cu multe indisponibilități, au în
cercat doar să limiteze scorul. 
Coșgetere : Ivănescu 22, Alexan
dra 16 (miercuri), Pușcașu 
Grecu 14 (joi) 
greșul, respectiv 
Goian 234-3. (D. 
coresp.).

MOBILA SATU
ȚA BRAȘOV 2—0 : 81—77 (36—36) 
și 83—82 (40—44). Jocuri echili
brate, cu spectaculoase răstur
nări de scor. Joi, sătmărencele au 
obținut succesul printr-un coș 
înscris In ultima secundă. Coș
getere : Bălaș 264-38, Ciocan
174-14, Mihalka 164-14, respectiv 
Petric 304-34, Opriciu 164-25, Ifti- 
mie 124-16. (Șt. V£DA-coresp.).

P.T.T. BUCUREȘTI 
PLOIEȘTI 0—2 : 59— 70 
66—67 (39—28).

Clasament :
1. CRIȘUL
2. UNiV. TIMIȘ.
3. VOINȚA BUC.
4. RAPID 
5.. Polit.
6. Mobila
7. „U“ Cj.-Nap.
8. Voin(a Brașov
9. Olimpia

10. Progresul
11. C.S.Ș. Ploiești
12. P.T.T.

ÎN CLASAMENTUL DIVIZIEI
Cu meciurile desfășurate 

miercuri și joi s-a încheiat re
turul campionatului național 
baschet feminin, urmînd să 
mal dispute turneul final (între 
11 și 13 mal, la Tg. Mureș), cu 
participarea echipelor Crișul Ora
dea, Universitatea Timișoara, 
Voința București șl Rapid Bucu
rești. Au retrogradat in Divizia 
B, formațiile C.S.Ș. Ploiești și 
P.T.T. București. De menționat 
spectaculoasele modificări în cla
sament după această etapă : Ra
pid a promovat de pe locul 5 pe 
locul 4, califlcîndu-se in turneul 
final (in dauna echipei Politeh
nica), iar Universitatea Timișoara 
a trecut pe locul 2, în locul 
Voinței București. Rezultate și 
unele amănunte :

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
1—1 : 84—79 (47—36) și 87—106
(47—57). In prima zi, bucureșten- 
cele, atente in apărare și cu un 
joc „legat" în atac, au dominat, 
obținînd într-o perioadă avans 
de 14 puncte, cedat — însă — pe 
parcurs, dm care cauză finalul a 
fost echilibrat. A doua zl, clu- 
jencele, cu Doina Prâzaru-Matne 
șl Gheorghița Bolovan excelente 
sub panou șl cu Anca Floarea 
remarcabilă conducătoare de joc, 
au început să se distanțeze de la 
mijlocul primei reprize, în fața 
unei formații care a păcătuit prin 
multe neglijențe în apărare. Coș- 
getere : Roșianu 16+26, Chvatal 
21+16, Cuțov 15+10, respectiv Bo
lovan 23+19, Anca 14+18, Pră- 
zaru-Mathe 14+26, Merca 11+19.

OLIMPIA BUCUREȘTI — CRI
ȘUL ORADEA 1—1 : 82—67 (40— 
35) și 33—65 (21—40). Răspunzînd 
cu „arme" proprii orădencelor — 
joc agresiv în apărare. Intercepții, 
contraatacuri, aruncări precise de 
la semidistanță și distantă — 
baschetbalistele de . la Olimpia 
șl-au realizat ambiția de a În
vinge pe fruntașa clasamentului, 
care a fost surprinsă de replica 
adversarelor. A doua zl, absența 
jucătoarelor de bază de la Olim
pia (prezente la examene școlare) 
a anulat șansele acestei echipe, 
care a beneficiat de numai 5

de 
se

Buc.

y.

MAI MULT
tru toate cluburile din Capi
tală, atît în direcția perfecțio
nării procesului de instruire, 
cît și în munca de educație a 
viitorilor reprezentanți ai 
sportului românesc la marea 
întrecere olimpică. S-a pus ac
cent pe necesitatea creării u- 
nui climat corespunzător de 
muncă, bazat pe ordine și dis
ciplină, care să favorizeze 
buna pregătire a „olimpicilor", 
în scopul creșterii nivelului 
performanțelor lor.

★
Sportul de performanță bucu- 

reștean dispune de mari posi
bilități, încă incomplet valori
ficate. Există toate condițiile 
ca. neajunsurile constatate cu 
prilejul analizei amintite să fie 
eliminate din activitatea unită
ților sportive din Capitală. 
Este nevoie insă de o mai 
mare preocupare a conducerii 
cluburilor, de o legătură mai 
strinsă intre acestea și federa
țiile de specialitate, între an
trenorii secțiilor și cei ai lotu
rilor naționale. Este necesară 
o angajare mai fermă a tutu
ror forțelor, o colaborare mai 
strinsă cu medicina, cu cer
cetarea, al căror aport să se 
facă mai mult simțit in me
todica antrenamentului, in ali
mentația și refacerea sportivi
lor după efort.

Există toate condițiile ca, în- 
cepînd chiar cu acest sezon in 
aer liber, în competițiile in
terne și mai cu seamă în cele 
internaționale, reprezentanții 
cluburilor bucureștene 
dauge. noi plusuri de 
evoluțiilor lor și, in 
într-o serie de sporturi 
în urmă, să se obțină 
manțe la nivelul celor 
bune pe plan internațional.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
(Urmare din paa. 1)

mulți dintre concurenți și con
curente vor dori să-și verifice 
pregătirea, pentru a putea a- 
borda cu mai multă încredere 
și cu mai mult optimism vi
itoarele examene competițio- 
nale.

în ce privește concursul mas
culin, pe care-1 vom urmări 
astăzi, este de subliniat partici
parea celor mai buni gimnaști 
români (mai puțin Dan Grecu, 
accidentat) și nu ne îndoim că 
disputa dintre Ion Checicheș, 
Aurelian Georgescu și Kurt 
Szilier va oferi momente de 
interesant spectacol sportiv. 
Ion Checicheș intră în între
cere cu un ascendent moral, 
obținut recent la Londra, în 
cadrul „Turneului campioni
lor", unde gimnastul român a 
avut o evoluție remarcabilă, 
apreciată elogios de mulți din
tre specialiștii prezenți în re
numita sală Wembley. Puțin a 
lipsit ca gimnastul nostru să 
se claseze pe locul I, dar și

22, 
pentru Pro- 
Gross 27+18, 
D1ACONESCU-

MARE — VOIN-

— C.S.Ș. 
(36—26) șl

să a- 
calitate 
special, 
rămase 
perfor- 

mai

DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI
locul 3 este, desigur, onorabil 
și el arată că sportivii români 
au capacitatea de a repurta 
performanțe de nivel european 
și mondial. Este nevoie însă 
de mai multă îndrăzneală, de 
mai 
țele proprii. Cu justificat in
teres 
nea. evoluția, gimnaștilor 
R. P. Chineză, a căror valoare 
este binecunoscută, prezenți 
pentru prima dată la „inter
naționale".

In întrecerea feminină. Nadia 
Comăneci și Emilia Eberle se 
detașează pe lista participan
telor și, sîntem siguri, că me
daliatele de la ultimele cam
pionate mondiale vor oferi 
publicului spectator evoluții de 
înalt nivel tehnic. în cadrul 
unei discuții. Nadia Comăneci 
și-a amintit cu plăcere de 
succesul total repurtat la edi
ția din 1973 a „internaționale
lor" noastre (5 titluri din 5 po
sibile !) și speră să poată re
peta și acum această perfor
manță.

multa încredere în fqr-
este așteptata, de aseme- 

din

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

15
15
18 
21
25
27
30
37
42

3478- 2664 
3672*3286 
3111-2865 
3164-2826
3479- 2965 
3393-3304 
3661-3358 
3220-3220 
2734-2874 
2862-3134 
2742-3802 
2507-3725
IN „CUPA F.R.I
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O NOUĂ ETAPĂ
Competiția de motocros „Cupa 

F.R.M.« continuă duminică pe un 
traseu la marginea orașului Sf. 
Gheorghe. Concursul, comtînd 
pentru etapa a treia, este des
chis tuturor categoriilor de aler
gători, în program figurînd clase 
pentru juniori mici și mari, ti
neret și seniori. Cu acest prilej 
își' va relua activitatea competi- 
țională și tînărul campion al se
niorilor, Ernest Mulner, refăcut 
după un accident. Primul start 
se va da la ora 10.

★
BRAIL A, 12 (prin telefon). Pe 

pista de zgură a stadionului mu
nicipal s-a disputat, joi după-a- 
miază, etapa a V-a a „Cupei 
F.R.M.** la dirt-track. A fost o

POLOIȘTII ROMÂNI 
IN TURNEUL DE I

Aflați de cîteva zile la duj- 
Napoca, unde luni sînt 
mate primele jocuri din 
a IV-a ediție a „Cupei 
niei“, cei 24 de poloiști 
din lotul olimpic și-au 
ficat pregătirile. Antrenorii Paul 
Niculescu și Iuliu Capșa vor al
cătui două formații, care vor e- 
volua în cadrul marelui tur
neu internațional. La ședința 
tehnică de duminică seară se va

FINALELE CONCURSULUI

progra- 
cea de 
Româ- 
români 
intensi-

într^cerd 
remarca 
gători, I 
păși în 1 
din cad 
nice în 
brăilearJ 
victorii 
Bobîlnea 
respectij 
să se n 
locul 3—I 
N. Rîurj 
neanu 1 
Sibiu), 1 
Brăila), 
p, 5—7.1 
L. K?sd 
cu (M 
(Nicolae!

I cu dJ 
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REPUB
DE JUDO AL COPI 

vîrstă (I 
la mai I 
tate. î

Deși 
concurs 
mici ju| 
sigurat 
tori din 
Platon, 
Isac și

„CRITERIUL DE PRIMÂVAR 
INTRĂ ÎN FAZA TURNEEL

Sîmbătă șl duminică, sala Di
namo din Capitală va găzdui fi
nalele Concursului republican in
dividual de judo, rezervat co
piilor.

Aflate la a VIII-a ediție, Între
cerile, pentru care s-au calificat 
280 de mici concurențl, învingă
tori în etapele de zonă, se vor 
desfășura pe două categorii de

La parcul sportiv „Progresul" 
din Capitală continuă — în con
diții climatice destul de vitrege 
(frig, vînt, umezeală) — primul 
mare turnău de tenis al sezonului 
în aer liber : „Criteriul de pri
măvară**. în sferturile de finală 
ale probei de simplu femei s-au 
calificat cele mai în formă jucă
toare, printre care campioana 
țării, ambidextra Maria Romanov, 
Camelia Chiriac și Mariana Had- 
giu (cîștigătoarea a două turnee 
de început de sezon : „Cupa 8 
Martie** și „Cupa Țării Crișuri- 
lor“). Surprinzătoare apariții 
această fază : Elena Cotuna 
Adriana

Elena
Caraiosifoglu.

Cîteva i 
de ieri : 
rescu 6—1 
jan 6—1, 
pescu 1—6,

în 
șl

rezultate mai .Importante 
M. Romanov — Beche

ri 6—2 : Chirfac — Sălă- 
6—0 ; Cotuna — E. Po- 

6—4 ; Caraiosifoglu —

s. Nuni 
GheorgH 
Cosmina 
6—4, 6—1 
s—1 : H 
6—1, 6-4 
jan — a 
— Ciunt 
Popovic) 
lescu — 
— Ioane 
Curcă 6J 
3—6, 6- 
3—6, 6—
6— 3, 6—1 
6—1, 6-
7— 5 ; 75
6— 2 ; N
7— 6 (sir 

Astăzi,
fetele j 
și prime 
nai, iar 
sferturil

CICLIȘTI ÎN INTRE!
PRIMELE DOUA ETAPE ale 

„Cupei orașelor** pentru juniori

București. Marți
băieții au alergat pe traseul în 
circuit de la complexul institu
tului politehnic, iar miercuri, pe 
șoseaua Alexandriei. în ambele 
zile timpul a fost nefavorabil. 
Iată învingătorii curselor : juni
ori mici : I. Schneider (Arad) și 
G. Porumb (Ploiești) ; juniori 
mari: Gh. Dănilă (Ploiești) și 
G. Marinescu (Voința Bucu
rești) .

1NCEPIND DE ASTAZI și pînă 
duminică, cicliștii fruntași din 
întreaga țară vor lua startul în
tr-o nouă cursă pe etape. De 
dala aceasta competiția este or-

fost găzduite de municipiul 
după-araiază,

ganizată 
pia și s 
mătorul 
14,30 etf 
— Olte: 
din fața 
aprilie, 
șoseaua 
120 km, 
ora 9,30 
Călărași

CICLIJ 
PIC — 
V. Mari 
și Tr. 
Voicu) 
mineață 
unde vc 
aprilie, 
de preg



ȚII o CAMPIONATE
L JUNIORILOR I LA HOCHEI

Dinu, Mocanu și Ene (șut de pe
nalitate) CI. sportiv școlar nr. 2 
Galați Arbitri : Fi. Gubernu, Gh. 
Mureșeanu și J. Becze. în celălalt 
joc : S.C. Miercurea Ciuc—Steaua 
9—0 (2—0, 4—0, 3—0), prin punc
tele marcate de Jakab 3, Deme
ter 2, B. Csiszer, K. Csiszer, Mi- 
kloș și Lâkatdș. Arbitri : St. En- 
ciu, A. Dibernardo — R. Dobres- 
cu.

Astăzi este zi de pauză, turneul 
continuînd mîine de la ora 9.

Andi VILARA — coresp.
MIERCUREA CIUC

La Poiana Brașov, 
„CUPA FEDERAȚIEI 

LA SCHI ALPIN
final 

ăn al 
it ieri 

doar 
și a- 

11 din
care 

:iuc a 
îchipa 
a Ga-

1-1). 
le Ba-

Ger-
Burlui,
DIN

NTRECEREA JUNIORILOR II
noarul 
ăzduit 
piona- 

com- 
u a>li- 
C.S.S. 
Bucu- 
C.S.S.

yceum 
Ga-

5. Ră-

La munte a nins din belșug. 
Sratul de zăpadă permite aes- 
fășurarea în condiții optime a 
competițiilor de schi. Profitând de 
această situație, federația de spe
cialitate a luat măsuri ca între
cerile schiorilor alpini, dotate cu 
„Cupa Federației de Schi-Bia- 
tlon“ să se dispute la Poiana Bra
șov, în zilele de 18 și 19 apri
lie, după următorul program : 
miercuri, pe Pîrtia Ruia, de sub 
teleferic, vor avea loc cursele de 
slalom special, in aouă 
pentru bărbați și femei, 
pe Pîrtia Lupului, se va 
cursa de slalom uriaș.
prezenți cei mai buni schiori ai 
țării printre care. Dan Cristea, 
Gheorghe Vulpe, Ion Cavași, Alin 
Năstase, Alexandru Manta, Da
niela Uncrop, Minodora Mun- 
teanu, Mariana Axinte etc.

a
TRAGEREA LA SORȚI A OPTIMILOR 

„CUPEI ROMÂNIEI
| • Capete de afiș: Politehnica Timișoara S.C. Bacău, Politehnica

IOTUL OLIMPIC ȘI-A
RfLIJAT PRIGATIIillE

COMAN Șl FL GRIGORE 
SINT INDISPONIBILI I

I
lași Dinamo și Sportul studențesc - F.C. Argeș

Lotul olimpic al țării noas
tre s-a reunit ieri, la prînz, 
la Pitești, în vederea pregătirilor 
pentru partida cu echipa olimpi
că a Ungariei, din preliminariile 
J.O., care se va disputa 
miercuri 18 aprilie, la Pitești. 
Azi, olimpicii vor fi supuși u- 
nui riguros control medical.

Iată componența lotului pe 
care conducerea tehnică (C. 
Drăgușin, din partea F.R.F., 
și antrenorii FI. Halagian și 
L Marica) îl are la dispoziție : 
Speriatu, Bucu — portari | 
M. Zamfir, Purima, Stancu, 
Ștetănescu, Cîrstea, Al. Nico
lae, Ivan — fundași ; Bărbu- 
lescu, Augustin, Iovănescu, 
M. Băducanu — mijlocași | 
Radu n, Doru Nicolae, Stan, 
Cămătaru — înaintași. Ieri 
s-au mai prezentat la Pitești 
portarul Coman și extrema 
dreaptă FI. Grigore, dar a- 
ceștia au părăsit lotul, plecînd 
la Tirgoviște, deoarece sînt 
indisponibili.

tn cadrul pregătirilor, sim- 
bătă după amiază, lotul olim
pic va susține un meci de ve
rificare cu Dinamo București.

Ieri, la sediul F.R.F., in pre
zența delegaților celor 16 echi
pe, a avut loc tragerea la sorți 
a

fază care se va disputa la 16 
mai Sorții au decis următoa
rele

Revenind la întrecerile propriu- 
zise, se cuvine să evidențiem 
partida care a decis echipa cam
pioana, disputată între cele două 
formații din Miercurea Ciuc. A 
fost meciul cel mai interesant, 
in care victoria a revenit echi
pei Lyceum (antrenor E. iano- 
vici) cu scorul de 7—5 doar după 
executarea loviturilor de penali
tate care au departajat cele două 
formații (în timpul regulamentar, 
scorul a fost egal, 5—5).

Clasament final: 1) Lyceum M. 
Ciuc, 2) C.S.S. M. Ciuc, 3) A.S.E. 
București, 4) Steaua, 5) C.S.S. 
Tg. Secuiesc, 6) C.S.S. Cluj-Na
poca, 7) C.S.S. Rădăuți, 8) C.S.S. 
2 Galați.

„ Rezultate din serii : C.S.S. M. 
_________ : C.S.S. Rădăuți 17—2, 
cu Steaua 4—3, cu C.S.S. Cluj- 
Napoca 10—4 (seria I). Lyceum 
M. Ciuc cu C.S.S. 2 Galați 8—1, 
CU A.S.E. Buc. 8—3, cu C.S.S. 
Tg. Secuiesc 35—0 ? 1 (seria a 
H-a).

Rezultate
A.S.E. Buc. 
Rădăuți — 
C.S.S. Cluj-Napoca 
Secuiesc 11—3 (dar nu s-a jude
cat contestația introdusă de Tg. 
Secuiesc).

Telemac SIRIOPOL
Turneul final al Diviziei 

ECHIPA C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI, CAMPIOANĂ

spus 
petiția 
ir. In 
orga- 
nive- 

cheiu- 
a for
uri au- «ezuitaw 
de ar-”fciuc_ 011 : 

e s-au

îlcute, 
ce cu 
COLILfU- 
și din 
.E.F.S. 
a fo- 
jartide 

și în 
(acest 

^jenii).
<pier- 

Tile cu 
A.S.E. 
ăștiga- 
im de 
>rezen- 
L ! De 
neplă- 
:um și 
durilor 

com-

din turneul final :
— Steaua 5—4, C.S.S. 
C.S.S. 2 Galați 4—2, 

C.S.S. Tg.

ROS
e s-au 

aler- 
ut de- 
terani* 

teh- 
pildă, 

abținut 
iu și 
5-a și, 
trebuit 
Lai, cu 
>ei : 1. 
Bobîl- 
I.P.A. 

(C. S. 
Jiu) 12 
îrălla), 
’. Ian-

• P-

VASLUI, 12 (prin telefon). în
trecerile de miercuri seară din 
cadrul turneului final al diviziei 
dg junioare lă volei au desem
nat formațiile care joi șl-au dis
putat titlul național și celelalte 
locuri fruntașe în ediția 1978—79. 
In primul joc din semifinalele 
pentru locurile 1—4, dealtfel cel 
mal frumos al turneului, L.E.F.S. 
Rm. Vilcea și C.S.Ș. Constanța au 
ținut încarnată atenția întregii a- 
sistențe pină la ultimul schimb de 
mingi. In cile din urmă, vilcen- 
cele, care au tn sextet o jucă
toare de mare talent, Ioana Li- 
teanu, au cîștlgat cu 3—2 (10, 
—10, —8, 16, ÎS). în a doua par
tidă, C.S.Ș. 1 București a depășit 
ușor pe Penicilina Iași : 3—0
(7, 3, 11), echipă bine construită 
fizic, dar dezordonată șl lipsită 
de nerv In joc. In finală, C.S.Ș. 1----- ---------- — .....Buc. — L.E.F.S. Vilcea 3—0 (12,

scundă 
cadrul

să so- 
entati- 
i Rho- 
in tur- 
Dumi- 
uj-Na- 
cționa- 
i.

>uAr
ani) șl

greu-

ele de 
d mai 

ti a- 
udccă- 
Mlhai 

stantin

Rodica
6—4 ;
0—6, 

n 7—6, 
imitriu 
Almă- 
irnuțiu 
!SCU — 
Nicu- 

irăban 
var — 
Vintilă 
- Niță 
karesti 
3ceanu 
1 6—1,

6-1,
6—2,

a 8, 
finală 
?ul fl- 
- și

Olim- 
•ă ur- 
, ora

startul
; 14 

Il-a :

iprllle.

OLIM-
Savu,

d di-
Î.F.G.)
4 și 21

manșe. 
iar joi, 
disputa 
Vor fi

I
I
I

optimilor „Cupei României' intilniri :

CAMPIONATELE 
DE SĂRITURI 

PENTRU COPII
țarăCei mal tineri săritori din . _ 

— oopiii — se întrec, de astăzi 
până duminică, la bazinul .23 
August* din Capitală, în caorul 
campionatelor naționale. Iau 
te sportivi din București, 
Napoca, Oradea și Sibiu, 
îșl vor disputa întiietatea 
următorul program : 
trambulină 1 m ; sîmbătă: tram
bulină 3 m băieți, platformă fe
te ; duminică : trambulină 3 m 
fete, platformă băieți. Reuniunile 
încep, zilnic, la ora 10 șl la 
16.
de junioare Ia volei

par— 
ciuj- 
care 

după
vineri î

ora

deo-

I
I
I
I
I
I

Politehnica Timișoara 
Politehnica lași 
Sticla Arieșul Turda 
Steagul roșu Brașov 
Steaua
Sportul studențesc 
Jiul
Chimia Brazi

S.C Bacău
Dinamo București 
Gloria Buzău
Dinamo Slatina 
Metalul București 
F. C Argeș 
F.CM. Galați 
Universitatea Craiova

Partidele se vor disputa pe 
terenuri neutre. In caz de ega
litate după 90 de minute de 
joc, intîlnirile se vor prelungi 
cu două reprize a 15 minute 
fiecare. Dacă egalitatea va per-

sista se vor executa 
de la 11 m. Pentru 
din Diviziile B ți C 
jucătorului junior nu este obli
gatorie.

lovituri
echipele 
folosirea

4, 1). De această dată, spre __
sebire de meciul din serii, bucu- 
reștencele s-au impus clar. Pen
tru locurile 3—4 : C.S.Ș. Con
stanța — Penicilina laș! 3—1 (12, 
9, —11, 10).

în competiția pentru locurile 
5—8 s-au înregistrat rezultatele : 
Lie. N. Titulescu Craiova — C.S.Ș. 
Tîrnăveni 3—1, „Tricolorul* Plo
iești — C.S.Ș. Brașov 3—0 
semifinale), „Tricolorul* — 
N. Titulescu 3—2, C.S.Ș. Tîrnă
veni — C.S.Ș. Brașov 0—3 (ta fi
nale). CLASAMENT FINAL î L 
C.S.Ș. 1 București (antrenor 
Sandi Chiriță) — campioană na
țională de junioare, 2. L.E.F.S. 
Rm. Vilcea, 3. C.S.Ș. Constanța, 
4. Penicilina Iași, 5. ~ * 
Titulescu Craiova, 6. 
Ploiești, 7. C.S.Ș. 
C.S.Ș. Tîrnăveni. 
MOGA-coresp.).

£

Lie. N. 
„Tricolorul" 
Brașov, 8.

(MILUȚA

CIȘTIGÂTOR11 ZONELOR DE BOX LA JUNIORI
Recent, In patru orașe din ta

ră, Călărași, Drobeta Turnu Se
verin, Oradea »i Iași au avut loc 
Întrecerile de zonă ale boxerilor 
juniori, ciștigători 1 urmind să 
participe la turneul final al cam
pionatului național, care se va 
desfășura intre 7 și 12 mal la 
Alexandria, iată citeva amănun
te primite de la corespondenții 
noștri :

CAlARAȘI. Au fost prezenți la 
Întrecere tineri boxeri oin 9 ju
dețe ale țării care și-au disputat 
cu o ardoare deosebită șansele 
pentru calificarea la turneul fi
nal După Întreceri interesante, 
unele de bun nivel tehnic, iată 
pe cei 24 ae ciștigători : juniori 
I ; de la categoria htrlle (45 kg) 
la categoria grea (4-81 kg) : D. 
Marinescu (C.S.S. Constanța), 
Gălan (S.N.O. Constanța), “ ~ 
ghid (Toirpedo Tohan), 
mail (C.S. Călărași), D. 
(Voința Buzău), C. Dinu 
Ploiești), N Petrosaru

L.
I. Dră- 
N. Iz- 
Marcos 
(Voința 

______   (Voința 
Măcin), I. Mazuru (Metalul Tîr- 
goviște), r 
Medgidia), 
stanța), I. 
gidia), A. 
juniori II : __ _ ____
Medgidia), D. Grigore (B.C. Brăi
la), V. Bărbot (CimentuJ Medgi
dia). A. Cernica (Metalul Plo
iești), S. Miloș (Celuloza Călă
rași), I. Curte (Portul Constanța), 
Z. Culea (Celuloza Călărași), S. 
Onu (Rafinorul Ploiești), R. Aga- 
fie (St. roșu Brașov), C. Dinu 
(Voința Buzău), V. Angelescu 
(Voința Urziceni), C. Balon (B.C. 
Brăila).

CONSTANTINESCU-ooresp.

M. Coț (Zalău). D. Jianu (Olim
pia Cluj-Napoca), FI. Clooțea 
(Metalurgistul Cugir), L Bacău 
(înfrățirea Oradea), Z. Lorin cz 
(Voința Cluj-Napoca), AL Mol- 
doveanu (Ind. sîrmel C. Turzil), 
” Bungărgan (Minerul Bocșa), 

Huștiuc (Metalurgistul Cugir), 
China (C.S.M. Cluj-Napoca), 

Matieș (Simared Baia Mare). 
Fotnțea (Minerul Bihor), G. 

Mihnea (C.S.S. Sighet) ; juniori 
II : V. Ploșca (Zalău), M. Palpoș 
(Met. Salonta), C. Băluță (Glo
ria Arad), T. Tiaitiu (înfrățirea 
Oradea), V. Rus (Gloria Arad), 
G. Biucă (Viitorul Cluj-Napoca), 
G. Beaga (Metalurgistul Cugir), 
I. Hanț (Gloria Arad), T. Gabor 
(Minerul Bihor), G. Bîrla (Sticla 
Turda), V. Bota (Crișul Oradea), 
M. Maior (Metalul Salonta).

Ilie GHIȘA — coresp.

v. 
D. 
G. 
L 
C.

N.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

C, Ulnuteanu (I.M.U. 
S. Buhlea (C.S.S. Con- 
Cocoșilă (I.M.U. Med- 

. Niță (B.C. Brăila) ;
P. Drogeanu (I.M.U.

IAȘI. Ciștigători : juniori I : 
P. Tănase (Dunărea Gal.), c. 
Simion (Nioolina), D. Băjenaru 
(Nlcolina), M. Simota (NlcoOlna), 
P. Miju (B.C. Galați), Gh. Ata- 
siu (C.S. Vaslui), G. Nistor 
(Voința iași), M. Nistor (PAL 
Fălticeni), N. Răducanu (Textila 
Buhușl), M. Nlcuțâ (Nioolina), 
L. Bălan (PAL Fălticeni), L Cu
sătură (Oțelul Galați) ; luni ori 
n : N. Ghiupan (B.C. Gal.), N. 
Popa (B.C. Gal.), M. Mailoman 
(Voința Iași), Gh. Rusu (B.C. 
Gal.), V. Baboiu (Rulmentul Bîr- 
lad), V. Petrlcă (B.C. Galați), I. 
Popa (Nlcolina), Șt. Chiriță (B.C. 
Gal.), C. Cargoș (Voința p. 
Neamț), Al. Tomozel (Oțelul 
GaL), P. Don (Nicollna).

T. TUDOSIE—coresp.

I
I
I
I
I
I

DROBETA TURNU SEVERIN. 
Au luat parte aproape 200 de 
boxeri juniori din 10 județe ale 
țării. La juniori I nu 
candidați la categoriile 
și semigrea. Ciștigători, 
I : M. Nicola (C.S.M. 
Tr. Severin), C. Buicu 
putere Craiova), A. Tătulea (E- 
lectroputere Craiova), V. Irimia 

Timișoara), Gh. Vîlcea

au fost 
mijlocie 

juniori 
Drobeta 
(Electro-

(C.F.R.
(Carpați Mîrșâ), C. Gulie (C.S.S. 
Slatina), * “ * "
șița), I. Radu (C.S.S. Timișoara), 
I. Dăcăliță (Olimpia Craiova), E. 
Moraru (C.S.S Reșița) ; juniori 
II : D. Brăneanu (Voința Si
biu). I. Tîrnoveanu (Dacia Pi
tești). M. Stroie (C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin). M. Ganea (Voința 
Sibiu), D Stănciulescu (C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin), Gh. Pa
vel (Carpați Mîrșa), P. Sora (O- 
limpia Craiova), D. Ene (Caroati 
Mîrșa). Al. Ciocîrlie (C.S.M. Dro
beta Tr. Severin), L Tovan (O- 
limpia Craiova), V. Dabiia (O- 
limpia Craiova), M. Costache (E- 
lectroputere Craiova).

Gh. MANAFU și M. FOCȘAN 
— coresp.

A. Păsărică (C.S.S. Re

ORADEA. Boxeri din 10 județe 
au fost prezenți la „zona" din 
localitate. Ciștigători. Juniori I :

• Telefoanele misteri
oase ! 7 I Clnd arbi
trii intrau pe gazonul 
stadionului din Timișoa
ra, a sunat telefonul de 
la vestiare. O persoană 
s-a recomandat a fi _de 
la federație", a dat șl 
un nume, după oare s 
cerut ca „I. Rus să fie tre
cut tușier, iar la centru să 
conducă M. Fediuc". Tot 
miercuri, la prinz, la 
Arad, tot din partea fe
derației (coincidentă, a 
tost folosit același nume), 
la telefonul din camera 
observatorului • federal, 
Gh. Limona, se cerea a- 
cestula .să nu permită 
intrarea tn teren a lui 
Boloni. care, joi, să se 

la federație", 
telefoanele nu 

luate In 6eamă. 
ce se pretează

prezinte 
Desigur, 
au fost
Iată la ___________
unii.. • Record de inefi
cacitate la meciul „Poli* 
Timișoara — F. C. Ar

in repriza secun- 
raportul 

la poartă 
Si pe 
printre

F.
re*, 
dă 
k>r
3—2. 
afla, 
du n. care 
clasamentul 
împreună cu_________
Stan. • Înaintea me
dului C. S. Tirgoviște — 
F.C. Bihor discuțiile ca
re se purtau in tribună 
duceau. In mod curios... 
spre o remiză t Dispu
ta din teren a contrazis 
trasă ciudatele anticipări. 
S-a jucat cu multă am
biție, bărbătește, pe un 
teren greu șl. ptnă la 
urmă, tîrgoviștetnîi au 
obținut cele abuă punc
te. • Trei indisponibi- 
llăți la C.S. Tirgoviște 
care II dau de gîndit 
antrenorului Nicolae Pro- 
ca, în perspectiva me
dului pe care ii are de 
susținut la Hunedoara, 
cu Corvinul, tn etapa a 
26-a. Este vorba de Co
man, căruia 1 s-a redes
chis rana 
piciorului 
taru, care 
congestie

șuturl- 
a fost 

teren se a- 
alțil, și Ra- 
canduce ta 
golgeterilor, 

buzoianul

de la coapsa 
drept, de Pi- 
a contractat o 
pulmonară șl

de n. Grigore — rupere 
de fibre musculare în 
finalul meciului cu F.C. 
Bihor. • Primind flori, 
la începutul partidei 
pentru cei 29 de ani îm
pliniți In ajun. Mar cu a 
mulțumit, ta replică, pu
țin mai tirziu, printr-un 
goi aplaudat de «tribu
ne*. El a trecut de ci
teva ari pe lingă... a- 
plauze și In repriza se
cundă cind. considerînd 
(ca mulți al»i fotbaliști 
ai noștri, dealtfel) că 
și-a îndeplinit «norma*, 
s-a Jucat cu alte bune 
ocazii... • Nici 10 000 de 
spectatori, miercuri, in 
ovalul «Centralului* cra- 
iovean ! Cifră surprinză
tor de mică — pentru 
cei la curent cu rețetele

meciul de 
la vestiar, 
llmplel se 
Dinu, care 
iele Iar — a dovedit o 
oarecare răutate In joc. 
nu pentru că le-a mar
cat două goluri, ci prin 
manifestări cam nespor
tive ale acestuia față de 
el. Exceptând această 
conduită — care, dacă 
așa au stat lucrurile In 
realitate, nu poate fi de
cât de reprobat —. evo
luția lui Dinu In parti
da de miercuri merită 
toată aprecierea. Apor
tul lui substanțial (prin 
rolul ofensiv' jucat In re
priza secundă șl golurile 
înscrise) la victoria e- 
chipel sale ne face cu 
atât mal mult să regre-

pe .Dinamo*, 
jucătorii O- 
pllngeau de 

— cupă spu-

INTRE VESTIAR Șl GAZON
obișnuite la partidele 
disputate de studenții ol
teni pe propriul teren — 
explicată astfel de orga
nizatori : .Timpul inclus 
a reținut acasă vreo 
10 000 de suporteri. Alți 
20 000, dintre cel prezenți 
cu o săpMmlnă in urmă 
la meciul cu Spania, au 
renunțat, probabil, pen
tru o vreme, să mai 
nă la fotbal ...“ • 
butant la un meci 
Divizia A, arbitrul 
Capră din Simeria__
descurcat miercuri des
tul de bine ia partida 
Dinamo — Olimpia Sa- 
tu Mare (unde a oficiat 
la linie). In orice caz 
mal bine decît experi
mentatul O. Streng din 
Oradea, care s-a dovedit 
nesigur tn câteva situa
ții, nesemnalizînd — prin
tre altele — un ofsaid 
al lui Dudu Georgescu 
care a premers cu cite
va faze înscrierea celui 
de al doilea gol al di- 
namoviștllor. • După

vi- 
De- 

de 
N.
s-a

ROMILA II, 
AUTORUL GOLULUI 23 000

Cu cele 21 de goluri înscrise în etapa a 
2£-a, totalul golurilor marcate pînă în pre
zent ta Divizia A a ajuns la 23 005. ie
șeanul Romilă n are satisfacția de a fi 
autorul golului cu nr. 23 000. Iată-i și pe 
ultimii marcatori al „golurilor-mii* : 20 000 
— Nistor, ta partida F.C. Bihor — F. C. 
Constanța (ediția 1975—76) ; 21 000 — Au
gustin, ta meciul Jiul — A.S.A. Tg. Mureș 
(ediția 1976—77) ; 22 000 — Roșea, ta tatîl- 
nlrea Politehnica Timișoara — C.S. Tîr- 
govlște (ediția 1977—78).

UA'r/APRlUE’79 
tragere excepțională

NUMAI CINE JOACA POATE CIȘT1GA
• Autoturisme „Dacia 1300* 
sau „Skoda 120 L • Premii 
în bani de 50.000, 25.000, 10.000 
etc. • Excursii atractive în 
U.R.S.S. — Finlanda sau R. P. 
Bulgaria — Grecia. FORMU
LA TEHNICA AVANTAJOA
SA : se efectuează 5 extrageri 
în 2 faze ; în total se extrag 
42 de numere. CELE MAI 
MARI ȘANSE le au biletele

de 15 lei varianta, care PAR
TICIPA LA TOATE EXTRA
GERILE. Consultați prospec
tul tragerii la agențiile Loto- 
Pronosport, care vă oferă și 
bilete gata completate. MAI 
MULTE BILETE JUCATE — 
MAI MULTE ȘANSE DE CÎȘ
TIG ! ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR — 
luni 16 aprilie 1979.

tăm că în urmă cu o 
săptămînă, la Craiova, 
antrenorii reprezentati
vei naționale nu au re
curs (ca una din posibi
lele variante) la aceeași 
soluție realistă și efica
ce — trecerea lui Dinu 
la mijloc — la care au 
apelat acum (în mod 
inspirat) Ion Nunweiller 
și Tănase Dima • O 
parte din publicul băi- 
mărean a lăsat o impre
sie penibilă. Nemulțumiț 
de sterilitatea unui atac 
care n-a fructificat decît 
o șingură ocazie din ce
le multe create, în lo
cul cuvenitelor încurajări 
a adoptat 
probabilă, 
la stînă... 
dine față 
clasată în ___
a clasamentului, __
evoluții în general spec
taculoase, elogiate nu o 
dată în coloanele presei 
sportive. • în meciul 
cu Gloria Buzău, înain
tașii băimăreni executau 
la aceeași fază fixă a- 
ceeașl manevră : la lo
viturile de aut ei se pla
sau automat, în spatele 
fundașilor adverși, ex- 
oloattaâ prevederea re
gulamentului care ex
ceptează asemenea situ
ații de sancțiunea ofsai
dului. Tactica nu a dat 
roade miercuri, dar ea 
vorbește de la sine des
pre preocuparea perma
nentă a Iui Viorel Matc- 
lanu de a diseca fotba
lul pentru a-1 descoperi 
secretele. • F. C. Baia 
Mare, «rutinîndu-se", a 
înregistrat primul caz de

o atitudine re
fl uierînd ca 

Cită ingratitu
de o echipă 
prima treime 

după

abatere de la rigorile 
vieții sportive : Radu 
Pamfil. Conducerea clu
bului n-a ezitat să ia o 
măsură disciplinară se
veră, suspendindu-1 pini 
la sfîrșitui campionatu
lui, • Nu știm din ce 
motive (unii vorbesc de... 
.plătirea unor polițe-) 
fobaliștiî ieșeni au în
ceput foarte nervoși me
ciul cu S.C. Bacău. Unii 
dintre ei, preocupați mai 
mult de duelurile cu ad
versarii direcți, nu s-au 
mai concentrat la joc. 
Așa ne 
printr-o 
pare 
cui fără 
liditate 
vorbind 
ripostele băcăuanilor, 
înregistrat o serie 
faulturi, de durități, 
nele sancționate cu car
tonașe galbene (5), altele 
cu lovituri libere, de ar
bitru. Mai rău este că 
s-au produs și acciden
tări (Antohi, Simionaș, 
Vamanu). Punctul pier
dut de gazde trebuie, 
mai cu seamă, astfel ex
plicat ! • Băcăuanii au 
venit la Iași fără doi 
oameni-cheie pentru par
tidele îp deplasare: Ca- 
targiu, „șeful* defensi
vei, și Cărpuci, omul de 
închidere a culoarelor 
spre propria poartă. Dar 
Lunca și Solomon II i-au 
înlocuit cu succes pe 
„specialiști*. Plus pu
terea de luptă și co
eziunea în joc, elemen
te esențiale în obținerea 
egalului, chiar în inferio
ritate numerică ! • A- 
par noi și noi specia
liști pentru postul de 
„libero*. După • Dinu, ia- 
tă-1 pe Mihai Romilă. 
ieșeanul a evoluat re
marcabil în ultimele 
jocuri, în acest rol nou 
pentru el. Miercuri, la 
Iași, Romilă II a fost 
cel mai bun jucător de 
pe teren. Și-a împins 
mereu echipa în atac, a 
dat pase excelente de 
20—30 m. șl a Înscris un 
gol de o rară spectacu
lozitate. Ce ne facem 
însă că înregistrăm nu
mai retrageri din liniile 
de atac sau mediane spre 
cea de apărare și nici 
un „itinerar- invers (așa 
de necesar fotbalului 
nostru) ? • în prezent, 
nu mai puțin de cinci 
jucători din lotul de ba
ză a-1 echipei A.S.A. sînt 
„producție Chimica Tîr- 
năveni*. Este vorba de 
Vunvulea, Bdloni, Faze- 
kas, Unchiaș și Bozeșan. 
Aproape o jumătate de 
echipă !

explicăm — 
autohandica- 

deci — jo- 
varietate și se

in atac. Nemai- 
și 

am- 
de 
ti

că, apărind

A

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI CIȘTIGURI 
LA LOZ IN PLIC

beta-Tr. Severin ș.a., la care se 
adaugă mult mai numeroasele 
clștigun de 5.000, 2.000 lei etc.

Cel mai popular sistem de joc. 
Lozul în plic, aduce cu regu
laritate mari și numeroase s.a- 
sifacții. Iată numele cîtorva din
tre cei mai recer.țl pârtiei panți 
care au cîștlgat pentru că... 
au jucat : Bentaru Neacșa (Bu
zău), Ceucă U. Romică (com. 
Andrieșeni, jud. Iași) și Irimie 
Petru (Aiud, jud. Alba) — cite 
un autoturism .Skoda 105 L“, 
A visai on Gheorghe (Ploiești) — 
un autoturism .Skoda 105 S“. Ci
te un cîștig de 20.000 lei jiu ob
ținut : Someșan Emil 
jud. Mureș), Ecobici 
(Drobeta-Tr. Severin). 
Constantin (Ploiești), 
Dumitru (Bacău) ș.a. 
cîștig de 10.000 lei : 
Constantin (corn. Runcu, 
Dîmbovița). Petre F. j 
(com. Vlăcjeni, jud. —1------ ,.
Scheftsik Emilia (Lipova, jud. 
Arad), Jurcan L. Doina (Bucu
rești), Roșianu Constantin (Dro-

NUMAI CINE JOACA POATE 
CIȘTIGA 1

Tragerea Loto de astăzi. 13 a- 
prllie 1979, se televizează in di
rect începind de la ora 18,15.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 6 APRILIE 1979

(Reghin. 
Eugenia 

Grigore I. 
Voiculescu 
; cite un 

Chiorniță 
. lud- 
Anghel 

Ialomița).

Categoria 1: 1 variantă 25% — 
autoturism „Dacia 1300“; Catego
ria 2: 1 variantă 100% a 23.661 1ei 
șl 12 variante 25% a 5.915 lei; Ca
tegoria 3: 19.25 variante a 4.917 
lei; Categoria 4; 34.50 a 2.743 lei; 
Categoria 5: 193,50 a 439 lei; Ca
tegoria 6: 385,75 a 245 lei; Cate
goria X: 2.204,50 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 110.729 
Iei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la Categoria 1 a fost obținut de 
buraga ADRIAN, din Pașcani, 
județul Iași.



VIZITA TOVARĂȘULUI
Simbătă fi duminică, la Brașov

>71 m
ELE

NICOLAE CEAUSESCU TROFEUL INTERNAȚIONAL „CARPAȚI" LA SABIE
BASCHET • In meci feminin, 

la Tours : Ungaria — Franța 
77—72 (35—41).

Sala
va

ÎN UNELE TARI DIN AFRICA
Plecarea din GABON

(Urmare din pag. 1)
motocicliști, îndreptîndu-se 
spre Aeroportul internațional 
„I.eon M’Ba".

Ca și in momentul sosirii, 
la aeroport se aflau numeroși 
locuitori ai capitalei gaboneze, 
care au rezervat dincare au rezervat, din nou oas
peților români vii și impresio
nante manifestări de stimă șl 
respect, de simpatie șl priete
nie. , ,

In Salonul oficial, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este . 
de reprezentanții presei 
neze să facă o declarație.

In atmosfera plină de 
zi asm și bucurie de pe 
port a avut loc apoi ceremo
nia oficială a. plecării înalților 
oaspeți români.

In momentul despărțirii, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
mulțumește președintelui Omar 
Bongo pentru primirea căl
duroasă și ospitalitatea mani
festate de poporul gabonez, 
pentru rezultatele fructuoase 
ale convorbirilor avute, pentru 
zilele plăcute petrecute îm
preună.

rugat 
gabo-
entu- 
aero-

La rîndul său, președintele 
Omar Bongo mulțumește cu 
căldură pentru vizita solilor 
poporului român și urează to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu suc
cese depline în continuarea vi
zitelor lor pe meleagurile afri
cane.

Apoi, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Omar 
Bongo își iau un călduros, ră
mas bun, își string mîinile 
prietenește, se îmbrățișează.

Cu aceeași cordialitate își iau 
rămas bun, își string mîinile 
cu căldură tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Josephine 
Bongo.

De pe scara avionului, to
varășul Nicolae Ceaușescu _și 
tovarășa Elena Ceaușescu răs
pund cu prietenie manifestări
lor pline de entuziasm, ale ce
lor aflați pe aeroport și salută, 
din nou, pe gazde in semn de 
rămas bun.

La ora 9,15, aeronava prezi
dențială decolează, indreptîn- 
du-se spre Luanda, capitala 

Republicii Populare Angola.

Sîmbătă și duminică, 
Sporturilor din Brașov 
găzdui competiția internaționa
lă de sabie dotată cu „Trofeul 
Carpați". Aflată la a treia edi
ție, întrecerea, organizată de 
C.J.E.F.S. Brașov, în colabora
re cu federația de scrimă, va 
reuni pe 
Bulgaria, 
Germană, 
Sovietică

planșe sabreri din 
Cuba, Polonia, R.D.
Ungaria, Uniunea 

și România.

Prima zi va fi destinată 
probei individuale, duminică 
urmînd a se desfășura proba 
pe echipe. In ambele zile pro
gramul începînd de la ora 9. 
După cum ne-a informat an
trenorul brașovean Mihai Tl- 
cușan, din comisia de organi
zare, Uzina de tractoare din 
localitate va pune, de aseme
nea, In joc o cupă transmisi
bilă pentru întrecerea echipe
lor.

ȘAHIȘTI ROMANI ÎN TURNEE J a

• Turneul internațional femi
nin desfășurat în localitatea po
loneză Bydgoszcz a. fost cîști- 
gat de maestra sovietică Nina 
Gurieli cu 11 puncte din 14 
posibile. TInăra șahistă ro
mâncă Viorica Ilie, care în ul
tima rundă a pierdut partida 
cu Nana Ioseliani, s-a situat pe 
locul trei cu 9,5 puncte.

urmat de Haik (Franța) 
Marele maestru român 
Ciocâltea, care In runda 
a remizat cu Rodriguez , 
se află pe locul 8, cu 4*/, p.

Sosirea in ANGOLA

• După patru runde, In tur
neul masculin de șah de la 
Zalaegerszeg (Ungaria), conduc 
Barczay (Ungaria) și Velikov 
(Bulgaria), cu cîte 3 p, urmați 
de Theodor Ghițescu (Româ
nia) și F. Portisch (Ungaria) 
— cu cîte 21/, p. In runda a 
patra, Theodor Ghițescu a re
mizat cu Barczay, rezultat con
semnat și In partida Emil Un- 
gureanu — Ftaknik (Ceho
slovacia).

(Urmare din pag. 1)

Mii de oameni ai muncii, ■- 
flați în incinta aeroportului, ca 
fi pe terasa aerogării, veniți în 
Îniîmpinarea înalților oaspeți, 
agilă stegulețele celor două 
țări, buchete de flori, își ma
nifestă într-un mod exuberant 
bucuria de a avea în mijlocul 
lor pe conducătorul partidului 
și statului român, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Purtînd îm
brăcăminte specific locală, viu 
colorată, mulțimea imprimă at
mosferei ce domnește aici o 
notă cu totul aparte. Se scan
dează „România — Angola", 

Ceaușescu — Neto“, se rostesc 
<n cor urări de bun venit la 
adresa șefului statului român.

In întîmpinarca înalților oas
peți, la scara avionului prezi
dențial vin tovarășul Agostinho 
Neio, tovarășa Maria Eugenia 
Neto. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Agos
tinho Neto se îmbrățișează cu 

! căldură.
L Are loc ceremonia sosirii.

Nicala» 
președintele 

iau Ioc intr-o
Președintele 

Ceaușescu și 
Agostinho Neto 
mașină deschisă, îndreptîndu-se 
spre reședința oficială pusă la 
dispoziția oaspeților pe durata 
vizitei lor în Angola,

Coloana oficială străbate un 
adevărat culoar viu. Zeci de 
mii de cetățeni ai capitalei, a- 
flați de o parte și de alta a 
șoselei, flutură stegulețe, ova- 
ționînd urări de bun venit.

Joi, după-amiază,' au Început 
la Luanda convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar. general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Agostinho Neto, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
președintele Republicii Popu
lare Angola.

Convorbirile, desfășurate în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie și deplină înțelegere re
ciprocă, continuă.

• In turneul de la Zagreb, 
după 10 runde, conduce Ko- 
vacevici (Iugoslavia) — 7 p,

ULTIMELE VERIFICĂRI
înaintea cm.

DE HOCHEI [GRUPA A]
• în cadrul pregătirilor pentru 

campionatul mondial de hochei 
pe gheață (grupa A), oare va 
Începe mllne la Moscova, repre
zentativele Finlandei șl S.U.A. 
au susținut la Helsinki un joc 
de verificare. Hochelștil finlan
dezi au terminat Învingători cu 
4—1 (4—1, 2—4. 2—4), prin punc
tele realizate de Lltma, Koskllahtl, 
Marjamakl *1 Rautakalllo. Golul 
echipei americane a fost Înscria 
de Strobel,
• Intr-un med amical disputat 

la Goteborg, selecționata Suediei 
a Întrecut ou 4—1 O—L 1—3, 
3—4) formația Canadei. Golurile 
au fost marcate da Gustavsson 
(2), Labaaten, Holmgren, Walfin 
si Naslund, respectiv Libett (2), 
Walter șl Maruk.

15 - 22 aprilie, la București, C.E.

POLONIA-ECHiPA PUTERNICA LA GRECO-ROMANE
Simpla citire a numelor com- 

ponenților echipei poloneze de 
lupte greco-romane va lăsa, 
credem, să se înțeleagă spe
ranțele sportivilor noștri la 
campionatele europene de la 
București : Roman Kiorpacz 
(48 kg), Witold Maldachowski 
(52), Piotr Michalik (57), Kazi
mierz Lipien (62), Andrzej Su- 
pron (68). Andrzej Franas (74), 
Jan Dolgowicz (82), Roman 
Wroclawski (90), Roman Bierla 
(100) și Henryk Tomanek 
(+100). Dintre aceștia numai 
Franas, Maldachowski și Mic
halik nu posedă medalii euro
pene sau mondiale, dar toți 
sînt în formă bună, ne asi
gură antrenorul federal Janusz 
Tracewski. Atuurile principale 
ale lui Tracewski sînt: cam
pionul olimpic Kazimierz Li
pien, Andrjez Supron și vice- 
campionu] european Jan Dol
gowicz. Acesta din urmă 
așteaptă cu nerăbdare re- 
întîlnirea cu luptătorul român 
Ion _ Draica, față de care avea 
pînă nu demult un complex 
de inferioritate. Părerea ex- 
perților este că, la București, 
una dintre cele mai interesante 
partide ale campionatului eu
ropean va fi tocmai întîlnirea 
Draica — Dolgowicz.

Eugeniusz Najmark, antreno
rul lotului de lupte libere, are 
aspirații ceva mai modeste: 
„Voi fi satisfăcut cu 2—3 me
dalii* — ne-a declarat el. în 
lotul său figurează un singur 
favorit, un luptător ieșit din 
comun, care poartă porecla de 
„Herculele polonez*. Este vorba 
de Adam .Sandurski, care mă
soară 2,14 m și are 148 kg. 
Practică luptele doar de patru 
ani, dar a și primit „Centura

Corespondenta din Katowice

de aur* pe 1978, oferită de 
ziarul „Sport“-Katowice ce
lui mai bun luptător polonez 
al anului. El se antrenează a- 
cum în U.R.S.S. și, dealtfel, 
va sosi la București împreună 
cu lotul sovietic. Singura pro
blemă pentru conducerea dele
gației poloneze este dacă să-l 
folosească pe Sandurski la 
lupte libere sau la greco-romane^ 
întrucît și la acest din urma 
stil s-a dovedit mai bun decît

6% P. 
Victor 
a 10-a 
(Peru),

NASTASE IN TURNEUL
DE LA MONTE CARLO

PARIS, 12 (Agerpres). — în 
turul II al turneului de tenis de 
la Monte Carlo, Iile Năstase urma 
să-l tnttlnească pe australianul 
Geoff Masters. Acesta, acciden
tat, nu s-a prezentat la teren, 
astfel eă Năstase s-a calificat 
pentru sferturile de finali, 
care va tntOni pe Alexander 
us trai la), care l-a eliminat 
Vllas cu 4—«, 7—«, 7—4.

la 
(A- 

pe

VIITOARELE EDIȚII ALE CI. 
H TENIS DI MASA
VIENA, 12 (Agerpres). — Co

mitetul director al federației 
europene de tenis de masă a 
stabilit ca anul -viitor, campio
natele europene să se desfășoa
re In orașul elvețian Berna. în 
anul 1982, campionatele conti
nentale se vor disputa la Buda
pesta.

•
specialiștii acreditați. In afară 
de Sandurski (+lOo kg), lotul 
polonez la stilul liber va cu
prinde pe : Jan Falandys (48 
kg), Andrzej Kudelski (52), 
Wieslaw Konczak (57), Jan 
Szymanski (62), Stanislaw Chi
linski (68), Ryszard Scigalski 
(74), Henryk Mazur (82), To
masz Busse (90) și Boguslaw 
Naumowicz (100).

ANDRZEJ KOSTYRA

i

• RUBRICA NOASTRĂ — așa cum ușor 
se poate observa — Ișl are „eroii* săi pre
ferați. Clțlva dintre aceștia reapar ta pri
mele rinduri ale episodului de față, cu cele 
mal recente prezențe ale lor de prlm-plan. 
• NADIA COMANECI a dovedit din nou 
că este „campioana campioanelor* gim
nasticii, trlumfînd la Londra, sub cupola 
sălii Wembley, ta primul mare concurs al 
anului. O urmează, cu ambiții șl har, co
legele ei de echipă Dumltrița Turner și 
Anca Kiss, pe locuri fruntașe într-o altă 
Întrecere, desfășurată pe țărmurile Balticei, 
la Riga. « MARVI3 FRAZIER Jr., noua 
„stea* a ringurilor americane, cel care pare 
sortit să perpetueze numele tatălui său pe 
lista marilor campioni de box, este un po
sibil adversar al de mult consacratului as 
cubanez Teofilo Stevenson, ta două me-

FOTBAL • în preliminariile 
turneului olimpic : Austria — 
Turcia 1—4 (0—0). • La Ceske
Budejovice, * .......
„Turneului _________
Cehoslovacia — Grecia 3—4 (2—0). 
Cehoslovacia 3-a calificat p»ntru 
turneul final, • Clasamentul fi
nal al turneului de la Bagoad : 
Irak — 13 p. Kuweit — 9 p. A- 
rabta Saudltă — 4 p, Bahrein — 
8 P.

NATATIR • Ia concursul de 
tool de la Berlin. Barbara Krau
se (H-D. Germana) a ciștiga» 
proba feminină de 144 m liber cu 
timpul de 54,13, iar coechipiera 
sa Ulrlke Tauber ,-a clasat pe 
primul loc ta proba de 104 m 
spate, ta 1:04,71. • In cadrul
campionatelor internaționale ale 
Japoniei, de la Tokio, australlan- 
ca Tracey Wickham ■ terminat 
Învingătoare In două probe : 304 
m liber — 2:04,35 și 804 m — 
8:44,42.

PATINAJ • Concursul interna
țional feminin de patinaj viteză 
desfășurat pe patinoarul de la 
Alma Ata a fost aomlnat de 
sportivele sovietice, clasate pe 
primele trei locuri. A dștlgat 
Olga Pleșkova, care a acumute» 
la poliatlon 178,206 p. Ea a ter- 
minat învingătoare la: 1 500 m Ak 
— 2:12,34 ; 1 000 m — 1:26 și 3 004 
m — 4:42,98.

ȘAH • tn prima rundă a tur
neului de la Montreal, Karpov a 
remizat cu HUbner, Tal l-a În
vins pe Spasski, Liubojevid a 
ctștlgat la Larser 
Kavalek — Timm 
remiză.

In
U.E.F.A.*

prellmiriarille
(juniori) :

partida 
încheia»

In turneul de
Co onor*

la Tul
iră to-

TENIS •
sa (Oklahoma), Connora l-a in- 
vlna cu 7—4. 4—8 pe englend
John James. Alte rezultate: Wil
kinson — Walthall 4—4, 6—3 : Fi
lial — Gonzales 4—4, 4—1 ; Tel»- 
scher — Crawford 7—4, 4—7. 4—L 
• In primul tur al turneului fe
minin de la Hilton Head Island 
(Caroltaa de Sud) : Goolagong— 
StoU 4—4, 4—4, 7—4 ; Marslkava 
— Smith 4—4. 4—4 ; stove —Ru
ssel 4—3, 4—3 ; Austin — Desfoe 
4—4, 4—2 ; Reid — Hunt 4—3.
4—L

VOLEI • La Ankara, ta 
neul feminin pentru .Cupa 
mă verii* : Turcia— Elveția 3—8; 
R. F. Germania — Belgia 3—4 ; 
Franța — Suedia 3—2.

La Nottingham fi Viena

ture 
Pri-

Cili MAI FRUMOASE JOCURI DIN PRIMA MANȘA
A SEMIFINALELOR CUPELOR EUROPENE IA FOTBAL
Competițiile europene de fot

bal, rezervate echipelor de club, 
se apropie de faza finală. După 
meciurile de miercuri — din pri
ma manșă a semifinalelor — la 
2S aprilie, vom cunoaște echipei* 
finaliste ta cele trei întreceri. Prin 
prisma rezultatelor de alaltăieri, 
se profilează finale Inedite, cu 
participarea unor formații care 
n-au mal fost ta lupta directă 
pentru cucerirea trofeelor.

în C.C.E., ambele partide din 
semifinale au fost de toată fru
musețea, ta special cea dintre 
Nottingham Forest șl F.C. KSln 
(3—3), care a cunoscut o specta
culoasă evoluție a scorului. Vest- 
germanll au condus ta mln. 30 
cu 2—4 I “ ' "
Gooi șl 
Blrtles a 
27). După 
la ctrma 
două ori ___ _
șl Robertson (mln. 47).__ _ _
mln. 80 F.C. Kflln egalează prin... 
japonezul Ogudera, abia Intrat pe 
teren ta locul iul Glowacz l Co
respondentul Agenției „France 
Presse* tșl intitula astfel cronica: 
Med magnific al formației din 
K61n«. La Viena, ta fața a 80 ooo 
de spectatori, F.C. Austria (cu 
mulțl internaționali în echipă — 
Baumgartner, frații Bara, Pro- 
haska, Obermayer, Parits, Scha- 
chner) nu a putut trece de Malmfi 
F.F. (o formație cu puține nume 
consacrate). Jocul a fost de Înalt 
pivei. „Dar ce păcat de frumuse
țea atttor acțiuni, dacă — spu-

(autorii golurilor Van 
Dieter Mailer), apoi 
redus din scor (mln. 
pauză, englezii au fost 
jocului, Înscriind de 
prin Bowyer (mln. 52) 

Dar ta

nea radioreporterul vienez Eddy 
Finger — nu s-a marcat nici un 
gol, Iar suedezii au acum prima 
șansă do a se califica pentru 
finală*.

In Cupa cupelor, Fortuna 
Dusseldorf nu a Întrecut atlt de 
ușor pe Banlk Ostrava cum arată 
scorul (3—1). La pauză, ceho
slovacii conduceau cu 1—4 (Ne
mec), tasă după pauză, gazdele 
au remontat surprinzător (Karl 
Allots—2 șl Thomas Allofs), ul
timul gol fiind Înscris abia ta 
mln. 90 I La Barcelona, 100 OM de 
spectatori au încurajat frenetic 
echipa gazdă, din care n-au lipsit 
vedetele Asensl, Rexach, Krankl, 
Neeskens, dar catalanii n-au pu
tut ciștiga declt la limită (1—0) 
ta fața temerarei S.K. Beveren. 
această formație belgiană cu ju
cători anonimi, care a avut ta 
portarul Pfapf pe cel mal bun 
om de pe teren. Lui Krankl — 
strașnic marcat — nu l-a reușit 
nimic, singurul gol al fotbaliștilor 
spanioli venind doar tn urma unui 
penalty, transformat de Rexach 
(mln. 66).

La Belgrad, ta Cupa U.E.F.A. 
Steaua Roșie nu a putut învinge 
declt cu 1—0 pe Hertha (gol mar
cat de Savlcl ta mln. 7), deși a 
fost net superioară. Duelul dintre 
cele două echipe vest-germane 
Duisburg șl Monchengladbach s-a 
terminat la egalitate, dar se pare 
că prima șansă de a se califica 
in finală aparține Borusslei, mai 
matură șl omogenă.

1. O.

ciurl pentru titlul amator absolut Anume, 
ta această vară, la Jocurile Panamericane 
din Porto Rlco șl ta cea viitoare, la Olim
piada de la Moscova. Doi puglllștl de cu
loare vor Încrucișa mănușile pentru supre
mație. • FRANCESCO MOSER (accent pe 
ultima silabă l) poartă mal departe stindar
dul ciclismului italian ta fruntea plutonului 
super-rutierilor. S-a dus ta Belgia ca să-1 
bată pe Boger De VlacmlncK acasă, ta 
cursa Gent-Wevelghelm, apoi tn Franța 
pentru a ciștiga bătălia „Infernului din 
nord*, Paris—Roubaix. a BJORN BORG, 
Învins și fluierat de public la Milano, vic
torios șl aplaudat la Rotterdam, va 11 unul 
din „ce! 8* pentru Dallas, finala circuitului 
W.C.T„ la sfirșitul aosstel luni. Sigur cali
ficați par șl foștii laureațl Jimmy Connora, 
Arthur Ashe șl Vitas Gerulaltte, precum șl 
unul viitor, John McEnroe. Dar ta cursă 
mal rămta șl alții, printre care „eternul* 
candidat la titlu Iile Năstase. Monte Carta 
șl Houston, ultimele etape, vor decide. • 
MAIA CIBURDANIDZE, noua campioană a 
șahului sovietic șl ■ celui mondial, a fost 
Învinsă de ttaăra sa compatrioată Elena 
Katallbekova ta meciul Moscova — R.S.S. 
Gruzină, tn schimb, ex-camploana lumii. 
Nona Gaprtadașvlll, juctnd ta echipa mas
culină, Învinge pe marele maestru mos-

covlt Iuri Razuvaev. Ce să mal zid 7 a 
LESTER PIGOTT, cavalerul fără teamă șl 
reproș al marilor curse de galop, a descins 
victorios pe hipodromul Longchamps din 
Paris pentru a-1 conduce pe Trilion spre 
potoul victoriei, ta „Prlx d’Harcourt*. Un 
jocheu englez șl un armăsar francez pri
mesc onorurile. • ȘI PENTRU SECVENȚA 
FINALA, mal multe nume de vedete deo
dată. Stat cele ale campionilor vitezei pe 
pistele de bazin, naiade șl delfini. Dar 
tnotlnd tn stilul „liber*, unde — surprinză
tor 1 — două nume de Înotători americani 
dispar de pe tabelul recordurilor lumii ta 
probe clasice, pentru a face loc concuren- 
țllor lor sovietici: la 204 m Serghel Opllakov 
(1:49,83) detronează pe Bruce Furate* 
(1:S0,29), iar la 400 m Vladimir Salnikov 
(3:51,41) la locul iul Brian Goodell (3:41,44). 
• CA TOTDEAUNA, ultimele secvențe slnt 
rezervat* programului viitor. Vom acorda, 
de data aceasta, exclusivitate campionatu
lui mondial de hochei, care reunește la 
Moscova, Intre 14 șl 27 aprilie, elita *- 
esstul sport. Șl ea de obicei. Intre echi
pele U.R.SJ., Cehoslovaciei șl Suediei *e 
va da lupta pentru medaliile de campioni.
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