
VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU, 
ÎN SPANIA

Joi dimineața, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
făcut o vizită la Institutul Na
tional de Industrie (I.N.I.) din 
Madrid — organism de stat care 
grupează un ansamblu de între
prinderi reunite în companii si 
societăți anonime. I.N.I. este, 
totodată, cel mai mare consor
țiu industrial spaniol, ponderea 
sa economică reprezentind cca 
11 ia sută din totalul produsu
lui national brut al Spaniei.

Șeful statului român este in
vitat in sala de expoziție per
manentă a I.N.I., unde gazdele 
prezintă, în fata unui panou lu
minos, principalele sectoare de 
activitate a acestui organism 
industrial si de cooperare eco
nomică internațională : petrol sl 
petrochimie, gaze naturale, 
energie electrică, siderurgie fo
tei, laminate, aluminiu), cărbu
ne. cauciuc sintetic, construct»! 
navale, autovehicule," motoare 
-Diesel*, construcții aeronautice, 
transporturi navale și aeriene, 
inginerie tehnologică curentă si 
de virf, industrie alimentară, 
artizanat, turism etc. Gazdele 
subliniază că totalul investițiilor 
companiilor coordonate de I.N.I. 
se ridică la circa 1 000 miliarde 
de pesetas anual, iar printre 
numeroasele țări cu care coope
rează acest organism se numără 
*1 România.

Sînt parcurse apoi secțiile ex
poziției, care prezintă sugestiv 
— prin panouri, fotografii, gra
fice, machete, mostre de pro
duse — diversitatea activității 
de producție si de cooperare cu 
firme, companii și întreprinderi 
din diferite tărl ale lumii.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
se interesează de ultimele nou
tăți tehnologice spaniole în do
meniul petrochimiei, al instala
țiilor pentru transportarea ga
zelor naturale, al recuperării 
materiilor prime din deșeuri, al 
energiei și al construcțiilor de 
mașini.

In discuțiile purtate cu acest 
prilej de șeful statului român 
eu ministrul spaniol al industri
ei și tehnologiei, cu conducerea
I.N.I-  a fost manifestată sa
tisfacția fată de bunele relații 
de colaborare româno-spaniole. 
Expresie elocventă a acestor re
lații o constituie și semnarea, 
chiar in timpul vizitei, a Acor
dului de cooperare dintre I.N.L 
și Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice 
Internationale al României In 
domeniile petrochimiei, con
strucției de mașini șl alte do
menii de activitate industrială. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază faptul că există po
sibilități crescinde pentru dez
voltarea in ritm accelerat a 
schimburilor și cooperării din
tre colo două țări, inclusiv pe 
terte plete, in avantajul reci- 
proc.-

La rugămintea gazdelor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a

Campionatele balcanice de volei

ECHIP^ROMÂNIEI APLAUDATE 

LA SCENĂ DESCHISĂ
$i în ziua a doua a Campio

natelor balcanice de volei, în 
sala Floreasca a luat loc un 
publ'.e numeros tineretul șco
lar — îndeosebi copii care sînt 
cuprinși in clasele speciale de 
volei — semnînd o prezentă 
notabilă. Și, acești viitori vo
leibaliști au avut, Intr-adevăr, 
ce învăța de la cele 8 echipe 
care au evoluat ieri, aplaudînd 
îndelung victoriile echipelor 
României.

Lungul^ program a fost des
chis de întîlnirea dintre repre
zentativele masculine ale Bul
gariei și Turciei. Cea de a 
doua echipă a confirmat im
presia bună lăsată miercuri, 
jucătorii săi fumizînd o repli
că viguroasă în primele trei 
seturi ale întîlnirii, în care au 
și izbutit să-și adjudece unul, 
fiind mereu în plasa adversa
rilor și dovedind atît calități 
atletice deosebite, cît și cunoș
tințe tehnico-tactice corespun- 

semnat în „Cartea de onoare* a 
Institutului.

La plecare, gazdele mulțu
mesc călduros președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru deo
sebita onoare pe care le-a 
făcut-o vizltind acest institut, 
reafirmînd dorința lor de a ac
ționa în spiritul înțelegerilor 
convenite in aceste zile, pentru 
impulsionarea cooperării econo
mice. pe multiple planuri, din
tre Spania și România, în inte
resul ambelor popoare.

★
Tot in cursul dimineții de joi, 

președintele Nicolae Ceaușescu 
a făcut o vizită la Fabrica de 
acumulatoare .Tudor* din Man
zanares, localitate situată la 170 
km sud de Madrid.

Intr-una din sălile pavilionu
lui administrativ, in fața unor 
panouri și grafice sugestive, 
gazdele prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu principalele 
realizări și preocupări ale între
prinderii, Fabrica de acumula
tori din Manzanares este una 
din cele mai moderne unități 
ale Societății .Tudor*. Ea a fost 
construită șl dată in funcțiune 
in anul 1978, fiind concepută și 
realizată la un Înalt nivel teh
nic, de proiectanții și specialiș
tii societății. Conducătorii fabri
cii arată apoi că produsele în- 
intreprinderii lor — acumulato
rii — sînt livrate in numeroase 
tărl, printre care șl României, 
și apreciază că există largi po
sibilități ca relațiile fabricii eu 
întreprinderi românești să eu- 
noască o dezvoltare și mai 
largă.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este însoțit de con
ducătorii fabricii plnă la scara 
elicopterului. Un grup de copii 
intonează cintece in einstea 
oaspeților români. Gazdele mul
țumesc eu căldură președintelui 
României pentru vizita făcută 
și îl urează drum bun. To
varășul Nicolae Ceaușescu mul
țumește pentru primirea căldu
roasă de care s-a bucurat in 
această modernă unitate indus
trială și exprimă, încă o dată, 
convingerea că, In cadrul rela
țiilor tot mal largi dintre Româ
nia șl Spania, va cunoaște o 
dezvoltare continuă șl colabo
rarea dintre fabrica .Tudor* și 
întreprinderile românești.

★
Joi dopă-amlază, președintele 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
făcut o vizită In străvechiul 
oraș al Spaniel, Toledo. In a- 
ceastă vizită fnalțil oaspeți 
români au fost insoțițl de to
varășii Gheorghe Oprea, prim 
vîceprim-mlnlstru al guvernului, 
Stefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, Nicu Ceausescu, 
de celelalte persoane oficiale 
române.

(Continuare In pop. a 4-a)

Maria Enache va 
fructifica și aceas- 
td minge pasată de 
Doina Sâvoiu, de
pășind-o pe fucă- 
toarea iugoslavi 
Iovanka Markovid 

Foto : 
L MIHAICA

zătoare. Experiența superioară 
de joc șl forța atacului volei
baliștilor bulgari le-au dat aces
tora cîștig de cauză : 3—1
(10 11, -10, 4). S-au remarcat : 
Ivanov, Tanov, Simionov de la 
învingători, respectiv Semih și 
Ahmet. A condus bine cuplul 
român : N. Ionescu — A. Di- 
nicu.
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Frumoase succese la Campionatele europene de popice-juniori

MEDALII DE AUR Șl ARGINT ÎN PROBA 
DE PERECHI PENTRU SPORTIVII ROMÂNI
• Măria iosil Wchilor $1 Ibolija «atona, clasate pc locul I la Icmlnin, au stabilit

un nou record ol Europei • șanse apreciabile la turneele indni Iutile

MARIA IOSIF-NICHIFOR IBOLYA KATONA
campioane europene In proba de perechi

AUGSBURG, 24 (prin tele
fon). Joi seara s-au încheiat în 
localitate Întrecerile la perechi, 
fete și băieți, din cadrul Cam
pionatelor europene de popice 
la juniori. Sportivii noștri au 
repurtat un strălucit succes, 
confirmind înalta valoare a 
sportului popicelor din România, 
reușind să cîștige o medalie de 
aur prin MARIA IOSIF-NICHI
FOR și IBOLYA KATONA și 
una dc argint prin cuplul Ilie 
Hosu și Alexandru Naszodi. Re
prezentanții noștri au evoluat 
cu multă precizie la proba de 
perechi, Nichlfor și Katona 
cîștigînd detașat, cu un nou re
cord european, locul I și titlul 
de campioane ale continentului, 
cu un avans de 30 de puncte 
fată de cele două jucătoare 
vest-germane, care s-au clasat

FOTBALIȘTII OLIMPICI ȘI-AU... REVĂZUT ADVERSARII
SINAIA, 24 (prin telefon). 

După patru „reprize* de ploaie, 
după meciul-școală cu Carpatl 
și antrenamentul de miercuri 
după-amiază, terenul din Sinaia 
devenise impracticabil. Cu spri
jinul organelor sportive locale 
(C.S.O. Sinaia și Caralmanul

Evident, decalajul valoric din
tre echipele feminine ale Bul
gariei și Albaniei și-a spus cu- 
vîntul, voleibalistele bulgare 
reușind să se impună detașat 
în fața tinerei garnituri alba
neze, ale cărei jucătoare au 
avut însă o aplaudată creștere 
pe parcursul partidei. N-au pu
tut evita, însă, infringerea, in 

pe locul secund. La întrecerile 
băieților, cei doi sportivi români, 
Hosu și Naszodi, au luptat de 
la egal la egal cu dublul țării 
gazdă, care a ter
minat competiția 
pe primul loc, 
pierzînd medalia de 
aur la numai două 
puncte diferență I 

Pentru frumoasa 
lor performanță 
sportivii noștri 
merită sincere fe
licitări șl credem 
că el vor avea un 
cuvlnt greu de 
spus la concursul 
individual la care 
vor participa pri
mii 20 de jucători 
și jucătoare pe baza

Bușteni), ea ți al C.J.E.F.S. 
Prahova, olimpicii au benefi
ciat, joi, de condiții foarte bu
ne de pregătire. Antrenamen
tul s-a desfășurat pe stadionul 
Caraimanul din Bușteni, pe un 
gazon bun • O oră de antre
nament tehnico-tactic, de lucru

fața unui sextet superior pe 
toate planurile. Scor : 3—0
(3, 8. 7) pentru Bulgaria. Evi
dențieri : Tatiana Bojurina, Ta
nia Gogova și Verka Borissova

Aurelian 3RE3EANU 
Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. 2-3) 

rezultatelor obținute în jocul pa 
echipe și la perechi. Pe acest 
tabel de onoare al celor mal 
buni sportivi ai „europenelor* 
se află și 7 sportivi români, 
dintre care tînăra jucătoare 
Ibolya Katona (838 p.d.) deține 
cel mai bun rezultat la fete.

REZULTATE TEHNICE — 
perechi fele : 1. România 833 
p.d. — nou record european, 
Maria Iosjf-Nicliifor 423 —
Ibolya Kațona 403. 2. R.F. Ger
mania 802 p.d.. Gertrude Sluzl» 
412 — Marie Michel 380. 3. Un
garia 703 p.d. Zsuzsa Almîii 3'N>
— Maria Abraham 403. 4. Româ
nia 7S3 p.d.. Ioana Dogaru 379
— Elena Stan 404, 5. Austria 
782 p d. Cuplul Iidico Szasz — 
Zoia Roman cu 789 p d a o- 
cupat locul 8. Băieți : 1. R.F. 
Germania 1712 p.d., H. Bohrer 
808 — J. Fleischer 874, 2. Româ
nia 1740 p.d., Ilie Hosu 874 —• 
Alexandru Naszodi SG6. 3. Iugo
slavia 1732 p.d., Mchacs 8E3 —; 
Liovici 866... 7. C. Stamatcscu
— Al. Szekely 1637 (851 — 836).

Vineri este zi de odihnă, iar 
sîmbătă — ultima confruntară 
a competiției continentale, dis
puta pentru titlurile individuala.' 

ALEX. NASZODI ILIE HOSU
medalii de airgint in proba de perechi

cu intensitate crescută (n.n. așa 
cum au recomandat și medicii 
de la centrul „23 August*, car» 
au fost marți aici : „ședințe 
scurte, dar intensive") • Im
portant e că s-a lucrat bine, 
cu un plus de calitate compa
rativ cu trecutul. Ne mărturi
sea acest lucru și Augustin: 
„Ne-am simții mai bine și toți 
am lucrat cu mai multă poftă*. 
Exemplară atitudinea lui Au
gustin. In fiecare dimineață, el 
este primul la programul de 
înviorare. Gimnastică, alergări 
scurte în pantă. In dimineața 
de miercuri el a fost urmat pe 
„traseul» dinspre Pelișor de bu
zoi enii Stan și Al. Nicolae, de 
Ștefănescu, Cîrstea și Stancu • 
Nici o intirziere față de ora 
stabilită 9 Pentru că nu aii 
prea fost In apele lor — mai 
ales la meciul-școală de marți 
— cu Iovănescu și D. Nicolae 
s-a stat mal mult timp de 
vorbă • Pregătirile Intră In 
faza de finisare și randamentul 
lor ca șl al lui Radu II, M. 
Răducanu, Cîrstea trebuie să s» 
apropie de „parametrii optimi-. 
Se depun toate eforturile ld 
acest sens, inclusiv munca a- 
nonimă, dar atît de importantă, 
a masorului lotului, Gheorghe 
Marinescu și a masorului lui 
F.C. Argeș, Nicolae Gagiu • 
Seara, pînă tirziu, toți cel 18 
jucători trec prin milnile lor 
9 Speriata are, în continuare, 
un program special de pregăti
re, dar recuperarea lui este în
că incertă • Joi n-a făcut an
trenament nici Ivan (prezent^

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)



GIMNASTICA
LA LOCUL
DE MUNCĂ

Programul privind dezvoltarea activității 
de educație fizică ți sport pe perioada 
lovA-tORn <1 nronătirea snortivilor români■ 1976-1980 ți pregătirea sportivilor români

în vederea participării la Jocurile Olimpice din 
1980, aprobat de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., in decembrie 1976, prevede, în
tre altele, extinderea și permanentizarea gim
nasticii la locul de muncă. De atunci s-au făcut 
progrese evidente in multe întreprinderi și in
stituții. In altele însă, destul de numeroase, 
practicarea gimnasticii continuă să aibă un 
caracter întîmplător, să fie socotită un element 
minor sau chiar... o piedică in bunul mers al 
producției, stînd la periferia preocupărilor unor 
organe cu atribuții în sport sau ole unor con
duceri de întreprinderi și instituții.

Publicînd articolele din această pagină, în 
continuarea unei suite de materiale pe această 
temă majoră, ziarul nostru reamintește că ac
țiunea privind extinderea gimnasticii la locul 
de muncă trebuie să fie permanentă, bine sus
ținută, cu participarea tuturor factorilor de răs
pundere.

Obișnuita lecție 
„Flacăra roșie*.

de gimnastică la atelierul de mingi al întreprinderii bucure țtene 
Foto : Ion MIHĂICA

La „Vilceana“ Rimnicu Vilcca POSIBILITĂȚILE NU SINT INCA

OBIECTIVELE REALIZATE LA TOTI INDICATORII, FOLOSITE PE DEPLIN

NICI UN ACCIDENT DE MUNCA
De două ori pe zl, dte 5—6 

minute, pe schimburi — dimi
neața la ora 8.55, după-amiaza la 
ora 19 — muncitoarele întreprin
derii „VUceana" din municipiul 
Rimnicu Vîicea. cu profil de tă- 
băcărie șl confecții de încălță
minte, stat prezerrte la reprizele 
de gimnastică la locul de muncă. 
Trebuie să asiști la această ac
tivitate pentru a te convinge de 
•erioziiaitea pe care cei * 
o acordă unea, acțiuni de 
noscută utilitate socială, 
care din atelierele ta 
tost Introdusă — croit, 
cusut, finisat etc. — vei 
ceeeșl receptivitate față 
activitate practicată cu 
gere de mal bine 
re. Este un prim 
relevat peste tot 
etanul Constantin 
(fintele asociației _
deceniu In această funcție 
șSeescă) ține să completeze.

Notăm, de pffldă. că la „VE- 
eeana", gimnastica ta locul de 
muncă a ajuns o aotiviilate orga
nic legată de viața personalului 
muncitor de atei. Toată lumea 11 
înțelege rostul, foloasele pentru 
menținerea sănătății („Am înce
tat de mult să mal înregistrăm 
accidente de muncă*), ta spori
rea producției („Ne situăm prin
tre întreprinderile fruntașe pe 
ramură, realizlndn-ne obiectivele 
la toți Indicatorii*), In dezvolta
rea apetitului pentru spartul de 
masă (prof. C. Udrea. secretar 
al CJEFS VCcea : „Fetele de la 
.VEceana* sint printre primele 
care răspund 1a acțiunile sporti
ve inițiate ta cadrul .Daciadei*).

In materie de organizare a

de aici 
o recii- 
In ori
care a 

pregătit.
găsi a- 
de o 
eon vin
de tine-de 500

fapt demn de 
ceea oe tehnl- 
Matci, preșe- 
sportive (un 

ob-

muncă, 
spirit 

comăte-
gimnasticii la Jocul de 
totul dovedește interes, 
gospodăresc. Cu sprijinul 
tulul de partid, comitetul sin <M- 
catulul $1 consibUl asociației 
sportive inițiază periodic cursuri 
de instructoare (ultima promoție 
cuprinde 16 muncitoare, din rîn- 
drn cărora se remarcă, prin mo
dul cum știu să polarizeze aten
ția colegelor lor, Maria Burcuș, 
Elena Dodescu, Luminița Bușa si 
Cornelia Vasile), sint 
programe de exerciții 
in care cc—ctivul

alcătuite 
_______ (operație 

_ ______ colectivul de aici se 
bucură de concursul profesorilor 
de educație fizică Elena Dinescu, 
de la Școala generală nr. 1 și 
Mariana Brata, de la Liceul „Nl
colae Băloescu"), au loc sondaje 
vtalnd eficiența acestei activități. 
Datele uiMimului_______________ '
mac, realizat cu 
dred. de educație 
tatatai politehnic 
«testă faptul că .
nlcă a gimnasticii la locul 
muncă faee să se mențină, ptnă 
la Încheierea fiecărui schimb, to
nusul muscular și nervos din pri
mele două ore de lucru. Faptul, 
singur, vorbește de la sine.

Ambițios, colectivul de la „VE- 
ceama" nu consideră că a realizat 
total, caută soluții pentru a adu
ce unele îmbunătățiri acestei ac
tivități : extinderea gimnasticii
la locul de muncă și in alte ate
liere (operație care se va mate
rializa in al doilea semestru al 
anului ta curs), punerea tn func
țiune a stației de amplificare 
(prin repararea celei existente), 
procurarea unor discuri speciale 
cu exerciții etc.

stadiu ergon o- 
sprijinul oate- 
fizică a Insti- 
dta Timișoara, 

practicarea zil- 
- - - de

CAMPIONATE • C
CARNET ATLETIC

c tn cadrul primei etape a 
„Cupei României" Ja caiteg. C au 
fost înregistrate următoarele re
zultate : Km. vîicea (seria I) : 
L Prahova 116 p, 2. Vîicea 193 p, 
3. Ilfov 91 p, 4. Gorj 71 p, 5. 
Teleorman 58 p, 6. Olt 54 p, 7. 
Mehedinți 51 p (cele mai bune 
performanțe individuale 5000 m: 
Gh. Zaharia — Prahova 14:45,2, 
Gh. N-eamțu — Prahova 14:56,4 ; 
Tulcea (seria a n-a): L Vrancea 
134 p,2. Buzău 99 p, 3. Vaslui 84 p, 4. 
Tulcea 81 p, 5. ialomița 63,5 p, 
6. Botoșani 57,5 p, 7. Constan
ța H 27 p (rezultate individuale 
la fete: 190 m : I. Radu — Vas
lui 12,4, lungime — Gab. Coteț 
— născută 1964, Vrancea 5,79 m, 
suliță — A. Ceacănău — Ialomița 
38,50 m), S. Mare (seria a in-a): 
1. Covasna 136 p, 3. SaA-j Mare 
121 p, 3. Sălaj IU p, 4. Alba 
104,5 p. 5. Bistrița Năsăud 44,5

6. Harghita 37,5 P (rezultate : 
F : M. Ghtie — sălaj 
T. Tiiroczi — Covasna 
5000 m : G. Marko — Co- 
15107,8).

P.
800 m 
2:09.9, 
2:13,9, 
vasna
• La sfirșital acestei săptămînl 

stat programate două importante 
competiții : ia București, pe Sta
dionul Republicii, vor avea loc 
Întrecerile concursului republi
can de primăvară al jimtorilor 
de cat. I, iar la Pitești se vor 
dispusa finalele campionatelor 
universitare de atletism.
• Simbătă și dumirtică, la So

fia. la tradiționalul concurs al 
ziarului „Narodna Mladei", vor 
hm parte șl clțiva aitieți români. 
Intre care Maria Samungi, Ibolya 
Korodi. Ioana Pecec, Adrian 
Proteasa, Carol RaduIy-ZQrgd.
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CRI

STUDIU ȘTIINȚIFIC 
REZULTATE 
CONCRETE

al U.G.S.R., au organizat, 
la Oradea șl Iași, con- 
pr ivind extinderea gim- 
la locul de muncă. Au

Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică șl Sport șl Consiliul 
Central 
recent, 
sfătulri 
nastlcll
luat parte tovarășii Nlcolae Dra- 
gason, secretar al C.N.E.F.S.. Au
rel Duca, secretar al C.C. «1 
U.G.S.R., Vasile Vaida, secretar 
al ’ Consiliului județean P.C.R. 
Bihor șl, respectiv. Gbeorghe Ci- 
libiu, secretar al Comitetului ju
dețean P.C.R. Iași, secretari al 
,C.J.E.F.S. și șefi ai comisiilor 
sport și turism ale consiliilor ju
dețene sindicale, medici, profe
sori, activiști sportivi. Partlcipan- 
țll au vizionat filme cu gimnas
tica la 
tat Ia 
fabrici 
Și lăți, 
v» din 
din Oradea, precum șl la progra- 
me-model prezentate de grupuri 
de studenți din cele două orașe.

Referatele și discuțiile au sub
liniat profundele schimbări ge
nerate de revoluția tehnico-știin
țifică, de ridicarea nivelului Ce 
civilizație șl de reducere conti
nuă a efortului fizic. S-a de
monstrat că toate acestea au 
drept urmări sporirea solicitărilor 
nervoase, amplificarea factorilor 
stresanți și poluanți, precum șl 
rafinamentul alimentar, consumul 
de cafea, tutun șl alcool. In con
dițiile apariției 
lnfluențlnd mai 
puțin negativ 
omului modern.

locul de muncă, au asis- 
reprize de gimnastică In 
de confecții din Oradea 
la întreprinderea Moldo- 
Iașl și Centrul de calcul

sedentarismului, 
mult sau mal 

starea sănătății
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De astăzi șl pînă duminică, 
in Sala sporturilor din Cluj-Na- 
poca vor avea loc Întrecerile 
Campionatelor republicane indi
viduale de juniori la tends de 
masă. Interesant de urmărit evolu
ția Evei Ferenczi și a M. Zsolt 
Bdhm, după insuccesul de la 
..mondiale-, M ;i » mai tineri
lor jucători Olga Nemeș. Lorena 
Mihai, Judsit BorbeEy, Eugen Flo- 
rescu, Dorel Onețin, Horia Pto- 
tea, Andrei Fejer ș,a.
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CAMPIONATELE BALCA!
(Urmare din pag. 1)
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In aceste condiții, gimnastica Ia 
locul de muncă constituie un 
mijloc eficient de refacere a ca
pacității de muncă, îndeosebi da
că exercițiile fizice urmăresc, — 
așa cum arăta eonf. unlv. Marin 
Btrjega — Îmbunătățirea respira
ției, a circulației singelul, a func
țiilor organelor Interne, a poziției 
corecte a întregului organism șl, 
tn general, tonificarea muscula
turii neangajate In muncă. Re
zultatele experimentului făcut In 
mal multe întreprinderi din ju
dețul Bihor — prezentate de pro
fesorul Vasile Lata — au ară
tat că Incapacitatea temporară de 
lucru a unor oameni el muncit 
din cele 9 Întreprinderi testate, 
a scăzut simțitor la bolile apa
ratului cardlo-vascular, ca șl 
morbiditatea osteo-artlculară.

Dar, pentru ca gimnastica 
locul de muncă să constituie 
mijloc eficient de refacere a
parității de muncă șL totodată, 
un factor de mărire a producti
vității muncii, este necesar să 
existe continuitate In practicarea 
el, exercițiile să fie stabilite pe 
specificul activității productive, a 
vlrstel și a sexului, să fie exe
cutate corect, pe un fond muzical 
șl să fie schimbate periodic. Așa 
a-a procedat la întreprinderea de 
ciorapi din Sebeș-Alba. unde in 
prezent aproximativ 2100 de per
soane practică gimnastica la lo
cul de muncă. Merită relevat 
faptul că personalul de la cabi
netul de cultură fizică medicală 
se preocupă șl de extinderea în 
mal multe sectoare a mesajului 
In județul Iași, după cum arăta 
lectorul unlv. Allee Luca, acti
vează cu bune rezultate o comi
sie metodică pentru gimnastica la 
locul de muncă. Buna conlucrare 
între diferitele organe eu atribu
ții In sport s-a concretizat prin 
introducerea gimnastica la locul 
de muncă tn u de întreprinderi 
«Un municipiul și județul Iași.

In Încheierea consfătuirilor, to
varășii Nlcolae Dragason, secre
tar al C.N.E.F.S., 0 Aurei Duca, 
secretar al C.C. al V.G.S.R., au 
apreciat faptul că tn prezent pes
te 500 9M de oameni al muncii 

^practică gimnastica la locul de 
muncă. S-a arătat însă că aceas
tă activitate se desfășoară Încă 
sub posibilități, deoarece numă
rul amintit reprezintă Încă un 
procentaj redus fată de totalul 
oamenilor muncii din țara noas
tră. Aceasta fiindcă organele cu 
atribuții la domeniul sportului 
nu au acționat pretutindeni pen
tru introducerea In toate unită
țile productive a gimnasticii Ia 
locul de muncă. Așa. spre exem
plu. în județele Mehedinți, Gorj, 
Bistrița. Covasna. Tulcea stnt pu
ține întreprinderi în care se 
practică această gimnastică.

Se impune, deci, ca factorii de 
răspundere cu atribuții In do
meniul sportului, îndeosebi con
siliile asociațiilor sportive, comi
tetele sindicatelor șl conducerile 
Întreprinderilor să conlucreze mal 
strtns pentru Introducerea gim
nasticii, sub forme variate șl In 
funcție de specificul muncii, pre
tutindeni tmde stnt condiții pen
tru practicarea

din echipa Bulgariei, respectiv 
Ela Tase și Tatiana Kalemi. 
Bun arbitrajul prestat de A. 
Tults (Grecia) și D. Râdalescu 
(România).

Cu deosebit interes a fost 
așteptată partida de debut a 

. reprezentativei feminine a 
României, care a pășit cu drep
tul în această competiție, in- 
trecînd intr-o manieră catego
rică formația Iugoslaviei. în 
sextetul Mariana Ionescn, Vic
toria Baneiu, Doina Săvoiu, 
Maria Eaache. Constanța lor ga, 
Marinela Turtea (Irina Petcu- 
leț) voleibalistele noastre au 
imprimat un ritm susținut jo
cului, evoluind unitar și foarte 
eficace ta toate compartimen
tele, depășindu-și adversarele 
atit in fazele de atac, cit și în 
cele de apărare (la blocaj). 
Deși victoria cu S—0 (4, 4, 1) 
este. în primul rlnd, rodul ac
tivității tuturor jucătoarelor, 
totuși punctele forte au fost 
Maria Enache. Mariana Iones- 
cu și Doina Săvoiu. Arbitraj 
bun I. Esemcn (Turcia) și 
S. Panteleev (Bulgaria).

Un joc spectaculos, de vir
tuozitate tactică a oferit repre
zentativa masculină a Româ
niei în fața celei a Greciei. 
Jucătorii noștri, Oros, Dumăno- 
iu, Tuiovan, Enescu, Pop și 
Girleanu (au mai fost folosiți 
Maca vei șj Sterea) au incintat 
prin finețea combinațiilor, prin 
clarviziunea în joc, prin sigu
ranța în execuții, impresionînti 
totodată prin forța șl precizia 
loviturilor de âtac, ceea ce fi
rește a dezarmat, pur și sim
plu, bătăiosul, dealtfel, sextet 
elen. Așadar, 3—0 (4, 5, 1)
pentru echipa României. A 
condus Toarte bine : J. Oisterșek 
și M. Popovici, ambii din Iu
goslavia.
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ATITUDINI SI...
cut In medic, cu 100 
cmc. Nu s-au observat 
schimbări ta ceea ce 
privește pulsul șl ten
siunea arterială.

Ni s-a arătat un gra
fic pe care era repre
zentată capacitatea de 
efort In producție, pe 
ore ale zilei de lucru 
la grupele martor șl 1a 
celelalte. Productivita
tea muncii scade la 
primele grupe către 
mijlocul zllet accen- 
tuîndu-se In final. In 
vreme ce la celelalte ea 
se menține ta același 
nlveL

Lăudabilă această ac
țiune a colectivului de 
profesori șl antrenori 
de la clubul Voința. 
Iată încă un argument 
care justifică faptul că, 
1a această oră. peste 
1.500 de oameni al 
muncii din 122 de uni
tăți cooperatiste din 
București fac gimnas
tică la locul de muncă, 
cu bune rezultate tn 
producție.

A T1TUDINI
gimr.asti- 
dar, den
se face.

ur-Cu cltva timp In 
mă, la clubul Voința 
din Capitală s-a pre
zentat lucrarea științi
fică a unul colectiv 
compus din șase pro
fesori — Angela Aides. 
Profira Vflcov, Maria 
Culie, Ana Stănilă șl 
Mlhal Mureș an, sub 
conducerea vicepreșe
dintelui clubului, prof. 
Constantin Furcela. Su
btotal : 
derațli 
tlca la 
C*-.

Acest ______  _ __
mărit, timp de I luni, 
evoluția mal multor 
grupe de subiecți de la 
cooperativele Sporul și 
Cartonajul, care se În
cadrează In grupa I 
de profesii (consum 
mic de energie fizică la 
locul de muncă, poziția 
de lucru șezînd. încor
darea sistemului ner
vos central). Grupele, 
din cite 25 de subiecți, 
împărțite pe două ca
tegorii de vtrstă <13—19 
ani șl peste 40), au fost 
confruntate după 9 luni

a- 
au

„Unele conai- 
privind gimnas- 
locul de mun*

colectiv a ur-

UN RĂSPUNS 
CEL PUTIN CURIOS

cu grupele martor, 
dlcă cu cei care nu 
practicat gimnastica la 
locul de muncă.

— Ce s-a ( 
l-am întrebat 
Furcela.

— în primul 
cel care au 
gimnastica la 
muncă și-au 
vizibil, ținuta „ 
Cei supraponderali au 
scăzut cu 1—2 kg. Ca
pacitatea vitală a cres-

eonstatat t 
i pe prol.

rlnd, toți 
practicat 
locul de 
corectat, 
globali.

Nu de mult am fă
cut o vizită tn muni
cipiul Zalău. Orașul, tn 
plin avtnt industrial, 
are peste 10 întreprin
deri tn care muncesc 
mil de bărbați șl fe
mei, mal ales tineri. 
Peste tot unde am În
trebat — la Armătura, 
Ceramica, întreprinde
rea de conductori e- 
mailați, de prelucrare 
a lemnului „Steaua ro
șie* etc. — am primit 
cam același răspuns : 
.Știm, s-a preconizat

introducerea 
cil șl la noi, 
camdată, nu 
Pentru că ...*

Fără îndoială că unii 
au găsit motive .obiec
tive" care au un sin
gur defect: nu rezistă 
criticii. De neînțeles și. 
cel puțin _. curios, nl 
s-a părut Insă răspun
sul dat de tovarășul Ni- 
colac Negrea, prim-vice- 
președinte al C.J.E.F.s.:

— De ce mă între
bați pe mine 7 Adresa- “ ‘ ----- E 

ta
țl-vă sindicalului ț 
sini cu gimnastica 
locul de muncă ...

Oare, așa să fie 7

INAINTÎND 
CA MELCUL...

în sala UCECOM din 
Capitală. Prezențl: fac
tori de răspundere din 
activitatea sportivă de 
masă șl de performan
ță. din toate județele 
țării. Rapoartele conțin 
cifre, propuneri, ini
țiative.

Printre cel care au 
luat cuvîntul s-a aflat 
șl tovarășul ștefan 
Nemțeanu, secretarul 
clubului .Voința" din 
Timișoara. Rezultatele 
— în general bune.

— Cum stați cu gim
nastica la locul de 
muncă ? a întrebat to
varășul Ion Rachieru, 
care conducea ședința. 
Știu că ați fost 
cațl • 
local...

— Da, șl vrem 
chidăm această 
Am planificat 
acest an gimnastica la 
locul de muncă să fie 
practicată de 1100 de

aspru pe
criti- 
plsn

să 11- 
lipsă. 

ca m

dintineri și virsUiici 
unitățile noastre.

— Cîțl oameni 
muncii lucrează In 
ceste unități î

— Circa 12 009...
O socoteală slmnlă 

arată că doar tmul din 
zece oameni ai muncii 
din cooperația mește
șugărească timișoreană 
este .planificat* să 
practice gimnastica ta 
locul de muncă ta a- 
cest an. Mergind în a- 
cest ritm de... melc 
stnt necesari 10 ani 
pentru ca gimnastica 
la locul de muncă să 
devină o activitate de 
masă.

Nu 
mult, 
sablli 
peratist din Timișoara?

LA ROMLUX 
S-A STINS UN BEC-

al
a-

L

așteptăm prea 
tovarăși respon- 
al sportului coo-

într-o anumită peri
oadă. ta întreprinderea 
Romlux din Tîrgoviște, 
unde lucrează mii de 
femei, se făcea gim
nastică 1a Jocul de 
muncă. De trei ori pe 
săptămînă. profesoara 
Maria Chlrită. de lato 
școală din oraș, venea 
șl conducea gimnastica 
la locul de muncă.

— A aprins .becul* 
interesului pentru a- 
ceastă activitate, spu
neau unii, folosind un 
limbaj adecvat unei în
treprinderi care produ
ce corpuri’ de ilumi
nat

Dar după plecar-a 
profesoarei, .becul" in
teresului pentru gim
nastică s-a stins Înce
tai cu încetul. De ce 
oare î

el.

Grupa] realizat de 
S. NORAN, T. STAMA 

ți P. VINTILĂ

★
Ieri, la hotelul „Turist" (tin 

Capitală s-au desfășurat lucrările 
Conferinței balcanice. Cu acest 
prilej, reprezentantul federației 
iugoslave a făcut cunoscut faptul 
că Balcaniada de juniori se va 
desfășura tn localitatea Vukovar

SIMPOZION
Consiliul Național pentru 

Educație Fizică țl Sport, U- 
nlversitatea cultural-ștltațlfică 
București și Institutul de edu
cație fizică țl sport organi
zează astăzi, la ora 17, tn Sala 
mică a Palatului Bepublicil 
(str. Știrbei Vodă nr. 1) un 
simpozion cu tema : „Educația 
fizică șl sportul In Republica 
Socialistă România șl perspec
tivele dezvoltării acestora".

Simpozionul va fl susținut

de prof, iiniv. Ion Sidovan, 
rectorul I.E.F.S., vicepreședin
te al C.N.E.F.S., maestra eme
rită a sportului Lla Manoliu, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S. și 
vicepreședinte al Comitetului 
Olimpic Român, șl eonf. unlv. 
dr. Emil CEhibu, secretar al 
C.N.E.F.S.

Va urma un spectacol pre
zentat de ansamblul „Gyftina- 
sion*, sub conducerea 
Vera Proca.

Du 
pronj 
prilej 
tre d 
unul
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ÎNTRECERE DIFICILA CHIAR Șl .
J MARII PERFORMERI
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ora 10, 
La com
et", va 
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li meda- 
ii inter- 
Ltânentaili 
punos cu
tin Ale- 
1 Gingă, 
Lnu, Mi
chi, Pe- 
Lsile An
inai ti

nerii l-or colegi Nicolae zamfir, 
Gheorghe Minea, Ștefan Negri- 
șan, ion Râduțescu, Uie Matei, 
Nicolae Fasolă, Ion Stigned, Con
stantin Scuturi ci, Florea Avram, 
Ivan Savin. Am amintit d'oar nu
mele cttarva dintre sportivii cu- 
ntoscuți, care vor lupta cu ar
doare pemtiru locurile fruntașe 
ale categoriilor respective, cam
pionatele naționale cotnsț&tuind 
și un principal criteriu de selec
ție pentru lotul național și chiar 
olimpie.

Singurul dintre cun-oscvrții noș
tri campioni care nu va fi pre
zent la'acest concurs este ștefan 
Rusu, aflat în convalescență în 
urma unea intervenții chirurgi
cale (apendncectomie).

Componenții lotului național 
(chiar și multiplii medaliațf) știu 
că întrecerile pentru cucerirea 
tâtluriâor de campdoni ad Româ
niei nu sini deloc ușoare, concu
rența la unele categorii fiind 
foarte mare.
• In zilele de 1, 2 șl 3 Iunie, la 

Iași, sînt programate campiona
tele individuale de lupte libere.

Campionatul de polo :
4-3 Șl C.N. ASE - VOINȚA 6-6 I
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aruncat cu toate forțele în atac, 
izbutind o victorie pe deplin me
ritată, ieri, la Ștrandul Tineretu
lui. Dinamo a condus cu 2—• 
(Rus șl Răducanu), Gordan a re
dus din handicap (1—2), iar ace
lași Răducanu l-a mai învins o 
dată pe Rada, ieri un adevărat 
salvator al porții orădene. cu un 
șut de ia mare distanță. Cam
pionii s-au Jucat în continuare 
cu ocaziileț Nastasiu a ratat un 
penalty, iar Rus nu a reușit sâ 
înscrie, singur, de la doi metri ! 
în schimb, orâdenii na l-au ier
tat pe Spînu șl. pe rind. Gordan, 
Fărcuță și Arabagiu (cel mai fru
mos gol al meciului) au făcut ca 
echipa lor să rămină neînvinsă 
în acest tur. Scor final: 4—3
(0—0, 1—3, 1—0, 2—0) pentru
Crișul. Au condus foarte bine 
R. Schilha și V. Burdea.

Un rezultat la fel de surprto- 
zător s-a înregistra: fa meciul 
dintre C3T. A.S.E. șl Voința. 
Clujenii au condus la un mo
ment dat cu 6—2, dar studențfl 
bucureștenl au reușit &ă egaleze 
în final: 6—6 (0— L, 1—1, 1—4,
3-0).

în ultimul meci al programului 
Rapid — Progresul >—2 <3—0, 
1—0. 2—2, 3—0).

Adrian VASÎUU

In „Regata Gând’
PATRU VICTORII 
ROMANEȘTI LA 
CAIAC-CANOE
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In Belgia a avat loc concursul 
international de caiac-csnoe 
„Regata Gând*. In nota tranelar 
rezultate obținute în acest an. 
sportivii român: au cucerit vic
toria în următoarele probe: 
K 4 (f) S00 m 1:55.14 ; K 1 (O 
500 m — Maria Nicolae 1:16.44 ; 
K 2 (f) SOO m — Maria Nlcouae, 
Amfisa Avram 2:02.6 ; K 2 (b) 
500 m — Policarp Malihin, Berta- 
nim Barbamfi 1:43.16.
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BILETE PENTRU MECIUL 
DE HANDBAL

STEAUA - DINAMO
Pentru meciul de handbal 

dintre Steaua și Dinamo, care 
va avea loc stmbătă. de la 
ora 17.30, la Palatul sparturi
lor șl culturii dri. Capitală, 
biletele pot fi procurate — 
începînd de astăzi, ora 13 — de 
la Agenția Casei Centrale a Ar
matei. Pentru această tetîrilre 
sînt valabile numai legitima
țiile eliberate de C.N.EF^-. 
de culoare roșie, gri șl verde 
(Ziariști), precum și cele eu 
ștampila „Handbal*.
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,,Topul“ jucătorilor după 30 de etape

ÎNAINTAȘII ÎNVINȘI DL.. APĂRĂTORI
• lider. Romilă, mijlocaștil devenit... libero • Condruc ți Ariciu, 
campionii riscului, printre fruntași • „fiătrinul" Dembrovschi —

200 de
In aceste zile de 

a campionatului, să 
puțin 
ment 
vorba 
ținut . 
acumulate pe parcursul 
30 de etape. Iată 
ment :

1. ROMILĂ
2.
1 
C 

mai 
6-7. 
puțin) si B. Grigore 207 p. 
Ivan 204 p. 9. Simionaș 
med mai puțin) 203 p. 10-11. 
Kallo (două meciuri mai pu
țin) și Ariciu 202 p ;

12-14. Ene (două meciuri mai 
puțin). Cheran (un med mai 
puțin) și Bigan 201 p. 15. Dem- 
brovsdu 200 p. 16. M. Răducanu 
199 p, 17. Cazan (un meci mai 
puțin) 198 p, 18-21. Dinu (trei 
meciuri mai puțin), Sameș 
(două meciuri mai puțin), B6- 
loni (două meciuri mai puțin) 
și Terheș 197 p. 22-26. Iovănescu 
(două meciuri mai puțin), Bel- 
deacu (două meciuri mai pu
țin). M. Zamfir (un meci mai 
puțin), Naom și Biro I 195 p 
etc.

întrerupere 
reflectăm 

unui clasa-pe marginea
plin de semnificații. Este 
de topul jucătorilor, ob- 
prin adiționarea notelor 

celor 
clasa-acest
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ă locuri 
P. Un- 
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cat. I:
20,50 a

1.000 lei ; cat K : 56 1 5W kl ; 1 
cat. L : 447,75 a 100 lei ; cat M : I
5.804.75 a 40 lei.

FAZA a Ii-a : Categoria 1:3. 
variante 25% a 17.500 lei ; cat 2: 1
5.75 variante a 10.600 lei sau, la | 
alegere, o excursie de două Jo
curi în R.S. Cehoslovacă — R.P. ■ 
Ungară și diferența în numerar; I 
cat. 3 : 12 a 3.000 lei ; cat 4 : | 
39,25 a 1.CO0 lei ; cat 5 : 79 a 500 
lei ; cat. 6 : 529.75 a 200 lei ; cat. ■ 
7 : 8.681,25 a 40 lei ; cat. 8 : 584.25 I 
a 100 lei ; cat 9 : 4.928,50 a 40 let |

FAZA a UI-a : Cat B : 10 a 
2.000 lei ; cat. C : 47,25 a 1.060 ■
lei ; cat. D : 1.760,25 a 40 Jet

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 18 MAI 1979 .

Categoria 1 : 3 variante 166% | 
(autoturisme Dacia 1306) șl 2 va
riante 25% a 17.500 lei ; cat. 2 : ■
6.75 a 14.314 lei; cat. 3: 23.75 a I
4.068 led : cat. 4 : 53.50 a I
1.806 lei ; cat. 5 : 153.25 a 630
lei ; cat. 6 : 352,25 a 274 lei ; cat. ■ 
X : 2.107,25 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 118.596 I 
lei. 1

Autoturismele „Dacia 1300“ de - 
la categoria 1, realizate pe va- I 
riante 100%, au revenit partid- I 
panților : SOFIA BUIUCA din 
Constanța, VIOREL BENTA din - 
comuna Banpotoc, județul Hu- I 
nedoara și MIHAI BARBOSU din I 
Iași. I

CINE ARE INTERES
CA DINULESCU SĂ FIE TUSIER ?

puncte!
țin). Socotim insă că „prima 
participării șută la sută- este 
pe deplin meritată.

— în acest clasament. fun
dașii dețin 12 locuri, mijlocașii 
— 9, înaintașii — 4, iar porta
rii. in mod surprinzător. un 
singur ioc. Acest portar este 
Ariciu. considerat in general 
ca fiind un... „aventurier al 
porții*, dar care, după cum se 
vede. îndeamnă la reexamina
rea noțiunii de risc în activi
tatea unui portar.

— Avansul mare al fundași
lor se explică prin faptul că 
înaintașii — maladie veche — 
se sustrag deseori de la joc, 
ceea ce nu este și nu poate fi 
caracteristic apărătorilor. O altă 
temă de meditație.»

— Loturile A și olimpic, date 
recent publicității, cuprind cite 
șase jucători din cei care fi
gurează in clasament. în lotul 
A se află Romilă. FI. Grigore, 
Dinu, Sameș, Boioni și Terheș, 
iar în lotul olimpic sînt pre
zent! Stancu, D. Nicolae. Ivan, 
M. Răducanu. Iovănescu și M. 
Zamfir.

— într-un clasament al me
diilor, ordinea ar fi: L Con- 
drtse — 7,39, Dinu — 7^9, 
Kallo — 7,21, D, Nicolae — 
7,20. Romilă — 7.16.

— Echipa selecționată i 
clasamentului nostru ar fi 
următoarea : Ariciu — Cheran, 
Condruc. Stancu, Ivan — Ro
milă, Simionaș. Kallo — FI. 
Grigore, M. Răducanu, D. Ni- 
eolae. Nu se poate spune că a- 
cest clasament al cifrelor este 
șl un selecționer... orb.

— Cei numai patru înain
tași prezenți in clasament ar 
forma o linie care rm și-a spus 
Eid pe departe cuvintul : FI. 
Grigore. M. Râducann. Terheș. 
D. Nicolae.

Vă rugăm să comentați în 
continuare, stimați cititori».

Ioan CH1RILÂ 
Adrian VASILESCU

215 p
212
211
med

FI. Grigore
Stane u
D. Nicolae 209 _________
puțin). 5. Ciupi tu 208 p,

Condruc (două meciuri mai
8.

(un

(un

Acest clasament este. am 
putea spune, o primă de regu
laritate și hărnicie. Dealtfel, 
cercetind lista, constatăm că In 
aceste 26 de locuri figurează 
jucători ..care iși dau sufletul 
pe teren*, ceea ce obligă des
tule talente (nesusținute prin 
efort) să coboare un afara 
clasamentului*. •

— Prezenta Iui Remită și ■ 
următorilor doi jucători se da
torează unei participări de 
sută la sută. Acest trio ar fi 
putut să Ce depășit in primul 
rind de Condruc (două meciuri 
mai puțin), de D. Nicolae. Ka
lla. Simianas. Ene șl Dinu 
(care are trei meciuri mai pu-

Subiect vechi, dezbătut și 
reluat de nenumărate ori în 
ședințe. în presă. Arbitrii 
cei mai buni — prea puțini, 
din păcate — să fie folosiți 
la meciurile cele mai inte
resante, mai echilibrate, 
MAI GRELE!

Rațiunea este evidentă : 
există toate șansele ca ase
menea partide să fie rezol
vate in spiritul corectitudinii 
și al fair-play-ului, după 
cum sînt măturate — a pri
ori și a posteriori — toate 
suspiciunile născute ade
seori de asemenea întilniri.

Reluînd această temă cu 
înverșunarea demnă de im
portanța cauzei, ne lovim de 
un imobilism, de un 
conservatorism, de 
o lipsă de reacție 
ți de o indiferen
ță de-a dreptul
revoltătoare. Tovarășii de 
la federația de ’ fotbal 
care se ocupă cu acea
stă delicată problemă 
zîmbesc. sînt de acord for
mal cu punctul nostru de 
vedere, zic „da, da“ și 
fac NU. Exemple ? Am pu
tea da zeci. Dăm numai 
două, foarte grăitoare. A- 
cum un an, la un meci de
cisiv de Divizia B. Gloria 
Buzău — F.C.M. Galați, ar
bitru de centru era N. Geor
gescu (conducător de joc 
modest, cu destule greșeli 
la activ), iar tușier era Di- 
nulescu (arbitru excelent, 
de cotă internațională, mult 
apreciat de întreaga lume a 
fotbalului nostru). Cine a 
..sucit* astfel distribuția bri
găzii de arbitri de atunci, 
de la Buzău, nu știm. Nu 
mai punem în discuție fap
tul că „centralul" a făcut 
atunci o greșeală mare (zia
rul nostru scriind la vre
mea respectivă și despre 
ciudățenia alcătuirii brigăzii 
de arbitri si despre presta
ția ei) Punem altă proble
mă : potrivit cărei gîndiri, 
cărui temei, Dinulescu a fost 
pus tușier (știindu-se bine că 
tușiend influențează mult 
mai puțin desfășurarea jo
cului In comparație cu „cen
tralul") pe lingă un condu
cător de joc mult mai slab

decît el ? S-a gîndit invers ! 
De ce s-a gindit invers ? 
ASTA-I TOATA PROBLE
MA.

După un an. un exemplu 
absolut sinonim. In meciul 
de duminică de la Satu 
Mare, dintre Olimpia și S.C. 
Bacău. Dinulescu a fost din 
nou tușier. într-o partidă din 
acest final incandescent in 
care toată lumea fotbalului 
nostru vrea corectitudine si 
vrea dreptate. Din 4 (patru) 
brigăzi bucureștene care au 
condus în etapa trecută. Di
nulescu n-a fost delegat Ia 
centru la nici una dintre 
ele. Ce poți să înțelegi din 
asta ?

De ce se dă la 
o parte omul cel 
mai potrivit de la 
locul potrivit ?

Cine răspunde de
aceste devieri ?

Ei bine, cine răspunde să 
fie tras — odată pentru tot
deauna — la răspundere !

Să vadă lumea că se ia 
— prin fapte — o atitudine.

într-o recentă si foarte 
importantă ședință de lucru, 
președintele federației de 
fotbal susținea că în rezol
varea unor probleme de 
fond ale fotbalului nostru 
este nevoie de spri
jinul C.N.E.F.S., de autori
tatea unor înalte organe de 
decizie. Sîntem întru totul 
de acord cu acest punct de 
vedere, dar iată că rămin 
probleme micL în fond — 
care pot și trebuie să fie 
rezolvate si pararezolvate în 
curtea federației —, proble
me care rezistă (supărătoa
re) în calea ploii și a vin- 
tului, a cuvîntului spus Ia 
ședințe, a cuvîntului scris 
de pomană de zeci de ori.

Pînă cînd ?
Avem un singur Dinu

lescu.
Cit mai mergem așa ?
Dinulescu la tușă. Drago- 

mir Ia centru !
Pe cine prostim cu „deș- 

teptăciunile" astea 7

Marius POPESCU

ASTĂZI SE REUNEȘTE 
LOTUL REPREZENTATIV

• Âo mai rămas doar dnd iintre jucătarii care aa erehat In sedef 
efl Spania • Marți, jac Pe rerificare o F. C. H Galați

După cum se știe, la 1 iunie, 
la Berlin, echipa reprezenta
tivă a țării noastre va susține 
un joc amical cu selecțianata 
R. D. Germane. în vederea a- 
cestei acțiuni, antrenorii Coa- 
sUntin Ceraâiann și Gheorghe 
SUucu au convocat II jucători 
care se vor prezenta astăzi, la 
ora 11. la sediul FJLF. Iată 
componența lotului : Iordache 
(Steaua) și Stefaa (Dinamo) 
— portari ; Tîlihoi (Univ. Cra
iova), Dinu (Dinamo), Păltiai- 
șan (Politehnica Timișoa-a), 
Koller (F.C. Baia Mare), Sa
meș și Anghelini (ambii Stea
ua) — fundași ; Romilă (Poli
tehnica Iași), Boioni (AS.A. 
Tg. Mureș), Sabău (F.C. Baia 
Mare) și Custov (Dinamo) — 
mijlocași ; Țălnar, D. Georges
cu (ambii Dinamo). FI. Grigore 
(C. S. Tlrgoviște). Terheș (F.C. 
Baia Mare). Fanici (A.S.A. Tg. 
Mureș) ți Oiihaia (Sportul 
studențesc) — înaintași. După 
reunirea componenților latului, 
în jurul orei prinzului, „trico
lorii* se vor deplasa eu auto
carul la Galați, localitate în 
care vor urma un stagiu de 
pregătire centralizată. Pentru 
simbătă. duminică si luni sînt 
prevăzute cite două antrena
mente, iar marți lotul repre
zentativ va susține pe stadionul 
Dunărea un joc de verificare 
cu liderul seriei I a Diviziei 
B, FC.M. Galați. Miercuri lo
tul urmează să revină in Capi
tală. iar pentru joi este pre
văzută plecarea la Berlin.

Această partidă cu R.D. Ger
mană este de fapt ultimul joc 
ai tricolorilor din acest sezon, 
sezon care a adus puține satis
facții iubitorilor fotbalului din 
țara noastră. Tocmai din aceste 
motive, in lot au fost menți
nuți doar cinci dintre jucătorii 
care au evoluat în partida cu

Spania (Sameș. Dinu, Romilă. 
Boioni ți D. Georgescu), in 
rest apeîindu-se la jucători ooi 
printre tricolori (Sabău. Cus- 
tcv. Țât-j- ți Chihaia). De 
fapt, otaectirul principal al ln- 
tHairii cu R. D. Germană este 
verificarea unor jucători pen
tru echipa națională, in ideea 
îmbunătățirii jocohii în con
diții de deplasare, Însăilarea 
— ta cadrul colectivului — a 
sentimentului de dăruire, anga
jament ți responsabilitate.

Gheorghe NERTEA

SPICIAIIȘII STRĂINI LA
Așa după cum s-a mal a- 

nunțat, în prezent se desfă
șoară în Capitală prima par
te. cu o durată de trei săptă- 
mîni (pînă la 2 iunie), a 
cursului de formare a antre
norilor de fotbal, le care par
ticipă un număr de aproxi
mativ 70 de cursanți. foști ju
cători divizionari A ți B. în 
cadrul programului cu carac
ter teoretico-metodic se vor 
face ți o serie de expuneri 
de către doi cunoscuți specia
liști străini. Astfel. în cursul 
după-amiezii de azi. de la ora 
18. va conferenția. în sala

Ckiada Cat. VUcea — Politehnica lăți. Un derby din' subsolul cla- 
tasnmalui condus de arbitrul G. Dragomir, renumit prin... gafele^ 
sale. 10 fotbaliști in jurul unui conducător de joc care seamănă 
derută, care gesticulează fără rost, confundind terenul cu o scenă. 
Cui foiosețte acest teatru ? Foto : Vasile BAGEAC

CURSUL ANTRENORILOR
C.N.LFR. din str. Vasile 
Conta (etajul 8). prof, univer
sitar Joseph Mercier de Ia 
Institutul Național a! sportu
rilor din Paris sosit ieri In 
București. Subiectui conferin
ței : „Aspecte importante ale 
mucii antrenorilor de fotbal". 
Pentru luni 28 mai, între o- 
rele 10 ți 12 este prevăzută 
o nouă Intîlnire. tot în sala 
CJ1.E.F^„ cu specialistul 
francez și cu un alt oaspete 
de peste hotare, prof. Nicola 
Comucci, director tehnic al 
pregătirii cadrelor de la Cen
trul tehnic al Federației ita
liene de fotbal. .

OLIMPICII ȘI-AU REVĂZUT ADVERSARII
(Urmare din pag. 1)

totuși, la teren), care a acuzat 
o accidentare în meciul de 
marți (involuntară, pentru că 
jucătorii lui G. Raksi și-au res
pectat rolul de sparing-parte- 
ner și n-au alergat după un 
rezultat „de senzație" cu olim
picii) • Joi, tot lotul a vizio
nat filmele realizate de Ion

Voica la meciurile echipelor 
olimpice ale Ungariei și R. D. 
Germane și partida Ungaria 
(selecționata olimpică)—U.R.S.S. 
(B), completate cu comentariile 
celor care au urmărit la fața 
locului aceste jocuri • Joi du- 
pă-amiază, olimpicii au parti
cipat la o excursie prin fru
moasele locuri din împrejuri
mile orașului Sinaia.

ȘTIRI.W • ȘTIRI...
• ORA OFICIALA A MECIU

RILOR UE LA 27 MAI. începînd 
de duminică 27 mai, meciurile 
din diviziile B și C vor începe la 
ora 11. Partidele de Divizia A vor 
Începe la ora 18,30, iar sferturile 
de finală ale Cupei României (13 
iunie) se vor disputa de la 
ora 17,30.
• SCHIMBARE DE ANTRENOR 

LA U.T.A. De la începutul a- 
cestei săptămîni, divizionara A 
U.T.A. are un nou antrenor in 
locul lui Ion Ionescu. Este vorba 
de Nicolae Dumitrescu, care a 
mai funcționat cu ani în urmă la 
conducerea tehnică a acestei e- 
chlpe.
• ȘOIMII SIBIU — CHIMIA 

RM. VILCEA 5—1 (2—0). Au în
scris Rusu (min. 23 și 35), Puf es
eu (min. 46), Bîrsan (min. 48), 
Bratu (min. 55). respectiv Băr
buță (min. 60, din penalty). (I. 
BOȚOCAN-coresp.).
• COMBINATA AVÎNTUL l R-

ZICENI-UNIREA GÎRBOVI — DI
NAMO BUCUREȘTI 3—4 (0—0).
Joc amical disputat în comuna 
Gîrbovi (jud. Ilfov). Au marcat: 
Neîu Constantin (3), respectiv 
Dudu Georgescu (3) și Drago ea. 
(M. TABARCEA — coresp.).

a F.C.M. GALATI x— UNIVER
SITATEA CRAIOVA 2—1 (0—G).
Meci interesant, disputat în fața 
a aproximativ 20 000 de specta
tori. Au marcat: M. Olteanu
(min. 62) și Bejenaru (min. 66, 
din 11 m). respectiv Cîrțu (min. 
56). T. Siriopol — coresp.



VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU, 
ÎN SPANIA

(Urmare din pag. 1)

La Intrarea In oraș, prin 
rirăvecbea poartă Visagra, pre
ședintele Nieolae Ceaușeseu și 
tovarășa Elena Ceaușeseu au 
fost Intimpinatl de primarul 
orașului Toledo, Juan Ignacio 
Me Mesa Ruiz, împreună cu 
consilierii municipali, care le-a 
urat un călduros bun venit. In 
mod simbolic, primarul oferi 
tnaltilor oaspeți români cheia 
orașului.

Gazdele invită pe oaspeții 
români să viziteze citeva din 
monumentele arhitectonice ale 
orașului : catedrala, bazilica 
Sanio Tome, vechea sinagogă, 
easa memorială ..El Greco*. 
Cnsiozii acestor inestimabile co
mori arhitectonice prezintă oas
peților români operele de artă 
acumulate de-a lungul seeolelor, 
dintre care unele de valoare 
Inegalabilă : tezaurul de aur al 
catedralei, galeria celebrelor 
pinze ale Iui El Greco. între 
care capodopera sa „înmormîn- 
tarea contelui de Orgaz*. interi
oarele catedralei. Ia care artiști 
4tn diferite țări ale Europei au 
lucrai timp de mai bine de 200 
•e ani.

Vizita inaltilor oaspeți români 
la Toledo a prilejuit numeroase 
și spontane manifestări de sim
patie fată de șeful statului 
român din partea locuitorilor 
acestui oraș. Oaspeții români 
sînt invitat! într-unul din ve
chile magazine eu obiecte de 
artizanat toledane. unde un 
meșter execută pe Ioc citeva 
încrustați! eu aur pe o mică 
tipsie metalică.

Tovarășul Nieolae Ceaușeseu 
si tovarășa Elena Ceausescu au 
dai o înaltă apreciere, in timpul 
vizitei, grijii en care autorită
țile locale si custozil monumen
telor artistice pun in valoare 
acest inestimabil tezaur de artă 
națională și universală al cărui 
depozitar este si rămine Toledo.

★
Joi seara, președintele Nieolae 

Ceaușeseu și tovarășa Elena 
Ceaușeseu au participat la un 
dineu oferit in onoarea lor de 
guvernatorul civil al provinciei 
Toledo, Ignacio Lopez Del 
Hierro, și soția sa.

In cursul dineului, care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă de 
caldă prietenia, s-au rostit 
scurte toasturi.

la C. E. de haltere

ALTE NOI RECORDURI MONDIALE
Dumitru Petre a ratat două încercări șl a ieșit din concurs

con-
Petre, 

tării cu 
măcar, 

său din 
putea 

Dar, a-

VARNA, 24 (prin telefon). — 
Lupta pentru primele locuri la 
categoria mijlocie (82,5 kg), din 
cadrul C.E., a reunit din nou, 
practic, pe cei mai buni spor
tivi ai lumii. Pe podiumul de 
concurs au evoluat 20 de hal
terofili din 19 țâri, printre care 
recordmani și campioni mon
diali. Misiunea tinurului nostru 
reprezentant Dumitru Petre a 
fost deosebit de dificilă, fiind 
debutant în competiția conti
nentală. Din păcate, încercările 
sale nu au reușit la „smuls*, 
ratând de două ori, la 145, apoi 
la 150 kg și a ieșit din 
curs. Ne așteptam ca 
deținătorul recordului 
150 kg, să-și egaleze, 
cei mai bun rezultat al 
țară (150 kg) cu cere 
ocupa valorosul loc 3. 
sememea neșanse la haltere sfnt 
obișnuite... Surpriza con
cursului a constituit-o însă re
cordmanul și campionul mon
dial, I. Vardarian. care a ratat 
de trei ori la smuls (160 kg), 
părăsind întrecerea pentru cla
samentul general. Vedeta serii- 
a fost bulgarul B. Blagoev care 
a corectat două recorduri mon
diale.

Clasamentul categoriei mij
locie : L B. Blagoev (Bulgaria) 
380 kg — record mondial (v.r. 
377,5 kg), 2. P. Rabzewsky (Po
lonia) 352,5 kg, 3. D. Paliacik 
(Cehoslovacia) 340 kg, 4. A. 
Stark (Ungaria) 340 kg, 5. N. 
Bergmann (R. F. Germania) 
335 kg, 8. K. Groh (R.F.G.) 330 
kg ; smuls : 1. Blagoev 1723 kg 
— record mondial (vx. 171 kg),
2. Rabzewsky 155 kg, 3. Stark 
150 kg ; aruncat : 1. L Varda- 
rian (U.R.SJS.) 207,5 kg, 2. Bla
goev 2073 kg, 1 Rabzewsky 
1973 kg.

r

Clasamentul pe națiuni, după 
cinci categorii : 1. Bulgaria
174 p. 2. Polonia 130 p, 3. 
U.R.S.S. 87 p. 4. România 87 p, 
5. R. D. Germană 85 p, 6. Un
garia 65 p.

Vineri se întrec halterofilii 
de la categoria semigrea, unde 
va concura și sportivul nos
tru, Vasile Groapă.

!on OCHSENFELD

PUNCT FINAL ÎN „CURSA PĂCII" 1979
BERLIN, 24 (Agerpres). — 

Cea de-a 32-a ediție a tradi
ționalei competiții cicliste 
„Cursa Păcii* s-a încheiat joi. 
La Berlin, cu victoria tînărului 
rutier sovietic Serghei Suhu- 
rucenko, care a parcurs 1941 
km (14 etape) in 47h03:56,0.

Dintre cicliștii români, primul 
s-a clasat Mircea Romașcanu, 
pe locul 13, la 10:30,0 față de 
cîștigător. Aflat la un moment 
dat pe locul trei in clasamen
tul general, Romașcanu, de o 
mare regularitate în cursele cu 
plecarea în bloc, a pierdut în 
două etape contracronometru 
tot avantajul acumulat în eta
pele de munte. T. Vasile, ve
teranul formației noastre s-a 
situat In final pe locul 18, dar 
el are meritul de a fi luptat 
cu o exemplară dăruire pentru 
echipă, sosind în 9 etape cu 
plutonul fruntaș. In primii ze-

Dupâ returul finalei Cupei U.E.F.A.

ARBITRUL MARCHEAIA PENTRU... BORUSSIA !

nEUROPENELE**
BASCHETBALIȘTILOR
ATENA, 24 (Agerpres). — 

Au continuat meciurile turneu
lui final din cadrul campiona
tului european masculin de , 
baschet (grupa B). Rezultate s 
Spania — Grecia 89—88 (51—• 
46) ; Polonia — Finlanda 83—7S~ 
(37—38) ; Franța — Suedia 
59—58 (33—31). în clasament pe 
primul loc se află Spania, cu 
7 puncte din 4 meciuri, urmată 
de Franța — 6 p (un joc mal 
puțin), Polonia — 6 p (4 par
tide), Grecia - 5 p, Suedia — 
5 p și Finlanda — 3 p. ,

ce. Sub așteptări, aportul ce
lorlalți 4 componenți ai echipei 
L Valentin, C. Cojocaru, T, 
Drăgan, C. CSrje.

Ultima etapă, cea de-a 14-a,' 
Neubrandenburg—Berlin (134

(medie 
același

. 2. Sujk» 
JanMewtei 
S. Plkku»

Neubrandenburg—Berlin 
km) a revenit lui Bernd Drogaa 
(R.D.G.) in 3h00 :22,0 
orară 44,500 km). In ____
timp cu învingătorul, pe locul 
10, s-a clasat T. Vasile.

Clasamentul general Individuali 
1. Suhurucenko (U.R.S.S.); 2. Pe
terman (R.D.G.) la 6,27 * --------
(Polonia) la 6,41; 4. 
(Polonia) la 6,42;
(U.R.S.S.) la 7,17 etc.

Clasamentul general
1. U.R.S.S. 141*1 25,10; ________
la 6,15; 2. R.D. Germană la 1O.4BJ 
4. Cehoslovacia la 17,58; I. Bul
garia la »,«; l. portugalia la 
2131; 7. România la 34,32; 6 Fran
ța la 34,46; 2. Elveția la 40,29; ia. 
Belgia la lh 30,21; 1L Italia; lt 
Danemarca ; 12. Ungaria; IM.' 
Anglia; 13. Cuba; 14. iugoslavia.

pe echipei
2. Polonia

\ BOXERUL GH. COSTACHE- 
LOCUL 2 LA TURNEUL 

INTERNAȚIONAL DIN CUBA
La prestigiosul turneu inter

național de box „Cordova Car
dio4, încheiat recent la Hava
na, au fost prezențl și patru 
pugiliști români : Alexandru 
Turei (semimuscă), Ion Stama- 
teseu (ușoară), Ghcorglte Cos- 
ta-ehe (semimijlocie) și Costică 
CSuracu (semigrea). I. Stama- 
tescu și C. Chiracu au fost în
vinși la puncte în primele me- 
dwi susținute cu Aguilar și, 
respectiv, Sixto Soria.

Alexandru Turei l-a depășit 
dar la puncte (5—0) pe mon
golul Nima iar în partida ur
mătoare a fost invi > la punc
te (4—1) de Hernandez (Cuba).

O excelentă comportare a a- 
Vut-o tinărul boxer rapidist 
Gheorghe Coslache, care a ob
ținut trei victorii consecutive 
(două înainte de limită), cali- 
Bclndu-se în finala concursu
lui în primul meci, Coslache 
l-a scos din luptă (abandon) 
tn prima repriză pe cubanezul 
Martinez, In turul următor, 
pugilistul român a obținut o 
victorie asemănătoare in fața 
unui alt reprezentant al bo- 
■nilui cubanez, Quintana. In 
■emifinala competiției, Gh. 
Costache l-a depășit clar la 
puncte (5—0) pe Montoya (Cu
ba), iar în finală el a fost de
clarat învins la puricte, cu o 
decizie de 4—1, în fața viee- 
eampionului olimpic, Andres 
Aldama (Cuba).

în legătură cu acest ultim 
meci, antrenorul Luea Romano 
ne-a declarat că elevul său

• ÎN TIMP CE SE STING ECOURILE fi
nalei reeditate a ultimului .Mundial*, la 
capătul căreia argentinienii și-au păstrat 
neatins panașul de campioni .In extremis”, 
lată că alte vești vin să se așeze eu ma
juscule pe agenda fotbalistică Internațio
nală. Să le enumerăm aici, într-o scurtă 
succesiune de flash-urL • CRUYFF, MA
RELE ABSENT al celor .„ două finale, 
nu are Intenția să rămlnă în continuare pe 
băncile tribunal. Retragerea sa a fost în
treruptă oficial, el apărtnd deja sub culorile 
echipei nord-amerlcane Loe Angeles Azteca. 
a ÎN ACEEAȘI EMISFERA șl-a făcut debutul 
o altă „fostă glorie” a fotbalului european, 
temutul atacant miinchenez Gerd MQller. 
El joacă acum la echipa din Fort Lauder
dale (Florida), unde a debutat mareînd un 
gol Iul Toronto (Canada). Simțul porții nu 
se pierde ușor I a MAI PUTIN SENZA
ȚIONAL, dar demn de menționat, un alt 
viitor debut. Acela al fostului internațio
nal brazilian Jos6 Allafinl, care (la 41 de 
ani 1) îșl va face reintrarea tn rlndurlle 
echipei elvețiene Chiasso. Altafinl n-a mal 
pus piciorul pe balon de trei ani. • IN 
FINE, o veste mai puțin tn tonuri roz. 
Franz Beckenbauer a suferit o nouă ope

rație de menise. Intr-o clinică din New 
York. Operație grea, eu durata de aproape 
45 de minute. Va mal fl „Franzl” cel de 
altă dată 7 Greu de presupus. • SA 
SCHIMBAM DECORUL porților dreptun
ghiulare ale fotbalului cu acelea purtînd 
două săgeți spre cer, ale rugbyulul. Re
centul congres al F.I.R.A., ținut la Stock
holm, a făcut bilanțul sezonului trecut șl 
a prefigurat parametrii celui viitor. Din 
totalul de 14 echipe, cite vor activa tn 
viitoarea ediție a campionatului european. 
6 candidează direct pentru titlu. în această 
grupă A — In care este prezentă, bineînțe
les, șl echipa țării noastre — citeva impor
tante mutații. Promovează formația Maro
cului, dînd astfel o tentă .africană” acestei 
oompetlțll puse sub titulatura vechiului 
continent. Apoi, remarcabilă ascensiunea

echipei Uniunii Sovietice, care urcă la lo
cul trei, de la prima sa apariție tn grupa 
de elită a întrecerii. a „PREMIERA* șl în
tre corzile ringului- Iugoslavul Mate Parlov, 
fost campion mondial profesionist la cate
goria seml-grea, se pregătește cu asiduitate 
pentru a trece la .grea”. El a susținut un 
meci neoficial cu Italianul Zarnon, pe dis
tanța a 6 reprize, după care acesta din 
urmă a declarat presei, limpede : „Parlov 
lovește foărte tare 1* • UN ADEVARAT
ASALT COLECTIV are loc, tn aceste zile, 
asupra piscurilor Himalaiei. Austriecii — 
conduși de experimentatul șef de coloană 
dr. B. Klausbruckner — urcă la 6501 m. 
pe vlrful Lhodse. Spaniolii, prezență mai 
rară, ajung pe Dhaulagiri (8172 m), sub 
conducerea lui Ignacio Al day a. In fine, 
pe cel mai înalt vlrf muntos din lume 
Everest (8 348 m), urcă pentru prima oară 
In Istoria alpinismului doi Iugoslavi, H. 
Zaplotniel și A. StremfelL • CĂDERE DE 
CORTINA — după un aplaudat „show” la 
Las Vegas. Pe scena Iul „Caesar'9 Palace”, 
Frank Sinatra a jucat șah cu campionul 
mondial Anatoli Karpov. Agențiile de pre
să nu ne transmit rezultatul partidei...

Radu VOiA

Boxenri romda 
Gh. Costache, me
daliat ev argint la 
turneul internatio
nal „Cordova Car
din'*, fotografiat
împreună ci mul
tiplul campion 
mondial și olim
pie, TeotUo Ste

venson. 
Telefoto : 
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s-a situat cel puțin la valoarea 
adversarului și că pentru pre
gătirea sa fizică superioară (a 
dominat ultima parte a intil- 
nirii) ar fl meritat victoria.

Oricum, prezența unui tinăr

pugilist român In finala tur
neului „Cordova Cardin* repre
zintă un frumos succes, pentru 
care merită felicitări atît el, 
cit și antrenorii clubului Ra
pid. (M. TR.). 1

Rar s-a intîmplat ca după 0 
finală de cupă europeană co
mentariile să fie dedicate în
vinșilor, iar marea majoritate 
a elogiilor tot lor. Dar lucrul 
acesta se petrece, in mod justi
ficat, după meciul de miercuri 
de La Diisseldorf unde, cum 
afirmă aproape în unanimitate 
cei prezenți, admirabila forma
ție din Belgrad, Steaua roșie, 
a fost învinsă numai și numai 
prin eronata decizie a arbitru
lui italian A. Michelotti, care 
a dictat un penalty în mod 
cu totul nejustificat la faza din 
min. 18 cînd, se poate spune, 
cel care a faultat a fost Si
monsen și nu fundașul central 
iugoslav Jovin, cum a apreciat 
conducătorul meciului. Cu acel 
singur gol realizat din lovitură 
de pedeapsă de internaționalul 
danez (plus... autogolul lui Ju- 
risici din partida-tur), Borussia 
a cîștigat (mai mult prin șan
să) Cupa U.E.F.A. 1979. Finalul 
partidei de pe Rheinstadion nu 
va fi uitat multă vreme. A- 
proape toți cei 40 000 de spec-

TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM a Tradițio

nala competiție internațională 
„Cursa de 34 de ore de la Cas- 
teliet* a fost cfștigată ia această 
ediție de echipajul Jean Pierre 
Beltotse—Henry Pescarolo (Fran
ța). Pe locul doi s-a clasat, la 4 
ture, echipajul Gordon Spice (An
glia) — Marie Martin (Belgia).

CICLISM a După 7 etape, tn 
Turul Italiei continuă să condu
că italianul Francesco Moser, ur
mat de coechipierul său Giuseppe 
Saronnl — la 22 sec. șl norve
gianul Knut Knudsen — la 24 
see. Etapa a 7-a (Chletl — Pe
saro) a revenit lui Van Heerden, 
cronometrat pe distanța de 258 
km cu timpul de Sh 42:50.

FOTBAL • In finale „Cupei 

tatori, cuceriți de efortul ge
neros al Stelei roșii, au încu
rajat-o frenetic. Dar șansa n-a 
fost cu Petrovici, Sa vi ci și cei
lalți. Cel puțin cinci ocazii 
mari de gol (între care și o 
„bară* a lui Muslin) au avui 
fotbaliștii din Belgrad ! Dar 
n-au putut nici măcar să ega
leze și să-și deschidă drum 
spre prelungiri. Borussia s-* 
apărat cu disperare și. astfel, 
golul marcat mai mult de Mi
chelotti decît de Simonsen i-a 
adus trofeul european. Arbitrul 
se joacă (și nu de puține ori) 
cu soarta meciurilor. Cum a 
făcut-o și în returul finalei 
Cupei U.E.F.A. de alaltăieri I

BORUSSIA MONCHENGLAD- 
BACH : Kneib — Hannec 
Vogts, F. Schăffer, Ringels — 
Kulik (Koppel), W. Schaffer^ 
Wohler — Simonsen, Gores,' 
Lienen. STEAUA ROȘIE : Stoi-, 
novici — Jovanovid, Jovir^’ 
Muslin, Miletovid — Blagoe- 
vici, Jurisid. Petrovid, Milo- 
vanovid (Șes’tld) — Savici, Mi- 
loslavljevid. ;

Bulgariei* Marek Stanlre DLmiJ 
trov — Ț.S.K.A. Sofia 1—6 (0-0) 
• Pa „Wembley“: Anglia — Ța
ra Galilor 0—0 a In finala „Cu
pei Turciei”: Fenerbahce Istan
bul — Allay Izmir 2—0 a La 
Vlena. tn Turneul U.E.F.A., pen
tru juniori: Austria — Norvegia 
2—0. a In etapa a a>-a 
a campionatului Ungariei meciul 
derby dintre Ferencvaros șl 
Dozsa Ujpest s-a Încheiat la ega
litate : 1—1. Alte rezultate : Vasas 
— Honved 2—1 ; Tatabanya — 
Salgotarjan 1—1 ; M.T.K. — Pecs 
1—0 ; Dlosgyor — Videoton 0—1. 
Pe primul loc în clasament con
tinuă să se afle Dozsa Ujpest cu 
45 p, urmată de Ferencvaroa cu 
41 p și Dlosgyor cu 3S p. a Cu
noscutul fotbalist olandez Johan 
Cruyff a debutat în campionatul 
ligii nord-amerieane In formația 
„Aztecs” din Los Angeles, care 
a învins cu 3—0 (2—0) echipa 
Rochester. Cruyff a marca* 1 
goluri.

ȘAH a In runda a treia a 
turneului internațional feminin 
de la Plotrkow Trybunalskl (Po
lonia), maestra româncă LlgiA 
Jlcman a învins-o pe Zaharovska 
(Cehoslovacia). In clasament con
duce LJdla Semenova (U.R.S.S.) 
cu 3 puncte.

TENIS a în turneul Internațio
nal feminin din Berlinul Occiden
tal, optimi de finală: Sylvia Ha- 
nlka — Sue Barker 4—6, 6—3, 
6—4; Caroline Stoll — Jeanna 
Duvall 6—2, 6—2; Regina Marsl- 
kova — Ann Stuart 6—4, 6—3; 
Renata Tomanova — Maries Krue
ger 6—4, 0—0. Azl, In „sferturi* 
Virginia Ruzlci " o va întîlnl pe 
Sylvia Hanlka a La Foro Italic® 
din Roma au continuat campiona
tele Internaționale ale Italiei Iată 
principalele rezultate înregistrate: 
Panatta — Scanlon 6—4, 6—2 ; 
Stockton — FMlol 6—3, 6—2 ; Ba- 
razzuttl — Warwick 6—2, 6—4 ; 
Bertolucci — Smld 6—4, 5—7, 7—6; 
Vilas — Dent 6—2, 4—6. 6—4 ;
Higueras — Maher 6—3. 6—3.


