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Campionatele balcanice de volei In „Cupa României1* la tir,

FAVORITELE AU ClȘTI GAT, MIHAI DUMITRESCU,

Mii de locuitori ai Capitalei au făcut conducâtoru

lui partidului și statului nostru o primire entuziastă

deosebit de caldă, exprimîndu-și și cu acest prilej sen

timentele lor de profundă dragoste, stimă și recunoș-

tință pentru bogata activitate desfășurată de șeful sta

tului român consacrată bunăstării poporului, creșterii

prestigiului României socialiste in viața internațională

ex- 
alte

to- 
to— 

fost

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialis
te România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu s-au 
înapoiat, vineri seara, în Capi
tală, din vizita de stat efectua
tă în Regatul Spaniei, la invi
tația regelui Juan Carlos I și 
a reginei Sofia.

In această vizită, șeful statu
lui român a fost insotit de 
Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului, Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor 
terne, Nicu Ceaușescu, de 
persoane oficiale.

La aeroportul Otopeni, 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
varășa Elena Ceaușescu au
întimpinați cu multă căldură de 
tovarășii Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc. Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu. 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă. Ion Ionită. Petre Lupu. 
Paul Niculescu, Gheorghe Pană. 
Ion Pățan, Dumitru Popescu. 
Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ion 
Coman, Nicolae Constantin. Miu 
Dobrescu, Ludovic Fazekas. 
Mihai Gere, Nicolae Giosan. 
Vasile Patilinet. Ion Ursu. 
Richard Winter, Dumitru Popa, 
Ilie Rădulescu, Marin Vasile. 
Tovarășii din conducerea parti
dului și statului au venit cu 
soțiile.

în întâmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu au venit mii 
de locuitori ai Capitalei care au 
făcut conducătorului partidului 
și statului nostru o primire en
tuziastă, deosebit de caldă, 
exprimîndu-și și cu acest prilej 
sentimentele lor de profundă 
dragoste, stimă și recunoștință 
pentru bogata activitate desfă
șurată de șeful statului român, 
consacrată bunăstării poporului, 
creșterii prestigiului României 
socialiste în viata internațională. 
Cu inimile pline de bucurie, cei 
prezenți pe aeroport scandau 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul". „Stima 
noastră și mîndria — Ceaușescu, 
România", 
— Pacea 
aplauze și 
satisfacția

rodnice ale vizitei de stat in 
Spania și convingerea că con
vorbirile purtate.
la care s-a ajuns 
la dezvoltarea și 
mai departe a 
româno-spaniole. i 
bilateral, cit și pe arena inter
națională. spre binele ambelor 
popoare, al cauzei păcii și 
colaborării in Europa și in în
treaga lume.

Grupuri 
au oferit 
Ceaușescu 
Ceaușescu

Secretarul general al parti
dului. tovarășa ElCna Ceaușescu 
au răspuns cu prietenie mani
festărilor vibrante eu care ce
tățenii Capitalei i-au mtimpi- 
nat la revenirea in patrie.

Înțelegerile 
vor contribui 
adincirea pe 

raporturilor 
atit pe plan

pionieri și tineride 
tovarășului Nicolae 
și tovarășei Elena 

buchete de flori.

★

„Ceaușescu. România 
și Prietenia". Prin 
urale ei îșî exprimau 
fată de rezultatele

SCRIEȚI CIT

Intr-una. din sălile de gimnas
tică medicală, prof. Marian 
Gălbenuș și pacienții săi de di

ferite virste

DAR NU FĂRĂ EMOȚII

*■

Mircca Tutovan 
Thavica

cu jucătorul iugoslav Ljubo 
Foto ; V. BAGEAC

Vineri dimineața, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat în
treprinderea de construcții aero
nautice din Gedafe. a societății 
naționale de stat 
cielate integrată 
I.N.I. (Institutul 
industrie).

C.A.S.A.. so— 
consorțiului 

național de

★
Vineri la amiază — în ulti

ma zi a vizitei lor în Spania — 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au intilnit la Palatul Zarzuela 
din Madrid cu regele Juan 
Carlos I și regina Sofia.

In timpul întilnirii — desfă
șurată intr-o atmosferă cordială 
— a fost exprimată satisfacția 
fată de vizita efectuată în Spa
nia de șeful statului român care 
a deschis noi căi de colaborare 
pe multiple planuri între cele 
două țări, in folosul reciproc, in 
spiritul bunelor relații de prie
tenie și cooperare dintre po
poarele român și spaniol.

★
Regele Spaniei. Juan Carlos I, 

și regina Sofia au oferit vineri, 
la Palatul Zarzuela, un dejun in

(Continuare în pag. a 4-a)

Deși după trei zile de 
ceri in cadrul Camp-or 
balcanice de volei, care se des
fășoară in sala Fioroase a din 
Capitală. se și profilează echi
pele care îșî vor disputa du
minică titlurile, acestea fiind — 
atit în competiția masculină. cît 
și in cea feminină — reprezen
tativele României și Bulgariei, 
cota disputelor și a interesului 
în jurul partidelor se menține 
ridicată. Jocurile programate 
ieri, prin angajamentul deose
bit al outsiderilor, confirmă a- 
ceastă apreciere. în consecin
ță, cu toate că nu au fost con
semnate surprize, favoritele au 
trebuit să apeleze la toate re
sursele fizice și tehnico-tacti- 
ce pentru a-și adjudeca victo
ria.

Așa, 
culine 
deloc . _ __  .
cea a Greciei (pregătită acum de 
antrenorul polonez G. Welcz). 
Voleibaliștii bulgari au ciștigat, 
pînă la urmă, cu 3—0 (14, 13,
12). dar reprezentativa elenă 
s-a aflat la conducere în fie
care set (I : 4—0, 5—1, 11—7 ;
II : 7—5, 12—8, 13-10 ; UI : 
7—0) și numai lipsa de decizie 
în finaluri a împiedicat-o să 
realizeze un rezultat mai bun 
și, poate, chiar să producă o 
surpriză de proporții. A fost un 
meci de mare luptă, in care a 
contat. în primul rînd, expe
riența de joc maj bogată a e- 
chipei bulgare, de la care am 
remarcat pe Vîlcev și Todorov, 
în sextetul grec, cel mai bun 
jucător a fost coordonatorul 
Laios, remareîndu-se și tră
gătorul Yiorgantis. A arbitrat 
foarte bine cuplul român 
Covaci — Gh. Ionescu.

După ce formația feminină 
a Bulgariei a cișugat la limită 
primul set in întâlnirea cu cea 
a Iugoslaviei, Borisova. Boju- 
r>n* și compania s-au impus 
net, marcind o victorie tot in 
trei seturi, 3—• (IX 1. 3), in 
fața unui sextet foarte tânăr 
și. prin urmare, dezavantajat 
din punctul de vedere al ex
perienței competiționale și al

Aurelian BRE BEA NU 
Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

IIBERA 60 ft!
„Cupa României", 

de interes a tirului 
tern, a debutat ieri, 
nul bucureștean Tunari, cu cî- 
teva rezultate bune, obținute 
in cadrul probelor de pușcă 
standard și liberă, 60 f c. în 
fruntea performerilor trebuie 
trecut dinamovistul Mihai Du
mitrescu (antrenori G. Ioanid 
și, mai de curînd, P. 
care a totalizat 599 p, 
cerea de pușcă liberă 
rilor. Acest rezultat 
probează marele talent al tînă- 
rului țintaș (are doar 21 de 
ani), dar mai ales un salt foar
te rar întâlnit in lumea tirului: 
vechiul record personal al lui 
Mihai Dumitrescu se ridica doar 
pină la 594 p... Un alt performer 
al întrecerilor inaugurale ale 
„Cupei României" a fost tot un 
tânăr, în vîrstă de 19 ani, Ovi- 
diu Cristescu, care a dominat 
autoritar (la 4 puncte diferen
ță .') proba juniorilor, el acu- 
mulind 594 p. De remarcat in
să că acest rezultat ridicat ur
mează unui alt succes, repurtat 
cu o săptămină în urmă, la 
concursul zonal, în care ținta- 
șui dinamovist a adunat 596 p! 
In fine, să-l mai remarcăm și 
pe Florin Brinduș, elev al an
trenorului Ion Stănescu, de la 
Crișul Oradea, învingător, de 
asemenea, autoritar, în proba 
rezervată juniorilor mici, cu un 
total de 595 p. La cei numai

competiție 
nostru in
ia poligo-

Șandor), 
în între- 
a senio- 
excelent

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

Azi, la ora lî.30, in Palatul sporurilor și culturii
de pildă, echipei mas- 
a Bulgariei nu i-a fost 
ușor să depășească pe STEAUA DINAMO, 

DERBYUL HANDBALULUI ROMÂNESC 
In deschidere, la ora 16, meciul feminin Confecția - Știința Bacău

MAI MULT DESPRE MIȘCARE
ne îndeamnă dr. GHEORGHE MĂMULARU,

medic șef al Policlinicii balneare Călimănești
Intr-un peisaj mirific, în 

care verdele decorului montan 
este fericit împlinit de apele 
Oltului, în cunoscuta stațiune 
Călimănești aflăm o construc
ție de o rară frumusețe arhi
tectonică, în care utilul și-a 
dat mina cu bunul gust, totul 
în slujba sănătății oamenilor 
muncii veniți la tratament și 
odihnă. Complexul ,.Cozia“ se 
numește această mîndrețe de 
clădire, în care intrăm atrași 
deopotrivă de. curiozitate și de 
dorința de a sta de vorbă cu 
o veche cunoștință, 
Gheorghe Mămularu, 
șef al Policlinicii 
Călimănești.

Două cabinete de consultații 
fac ușoară așteptarea, schim-

doctorul 
medic 

balneare

băm cîteva cuvinte cu un 
ner și soția sa, veniți să 
dea „fișele de tratament" 
să-și ia rămas bun de la 
torul curant („acum ii 
fain aici, nici domnii de 
timpuri nu ședeau ca noi, 
eu știu bine, c” _
ani aici, ~.
înăuntru și, iată, ne-a 
rîndul la... consultație.

— Stimate tovarășe Mămu
laru, vă rugăm să ne acordați 
și in acest an un interviu, mai 
ales că, sîniem siguri, avem 
multe noutăți...

— Da, așa este, „anteceden-

mi- 
pre- 

și 
doc- 
tare 

pe 
___ ___ ____ că 
că vin de mulți 

.“). curînd sînt invitați 
venit

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3)

Ieri, la antrenamentul lui Steaua, fotoreporterul 
Bageac l-a surprins pe Werner Stockl, scăpat de 
gherea colegilor săi Birtalan și Cheli, trăgind la 

de... Ștefan Orban
Palatul sporturilor și cultu

rii onorează astăzi actul final 
al campionatului de handbal, 
găzduind derbyul STEAUA — 
DINAMO, veritabil corolar al 
celui mai agitat 
start și sosire, în 
de zile, celor trei 
ne obișnuiseră cu 
la lupta pentru

sezon. între 
cele 9 luni 
echipe care 
apartenența 

_ _ _ supremație, 
Steaua, Dinamo și Minaur, li 
s-au mai adăugat două — Ști
ința Bacău și Politehnica Ti
mișoara — dînd disputei și mai 
multă spectaculozitate, suspens. 

Reuniunea de astăzi, o seară 
a premierii (Știința Bacău este 
campioană la fete, iar Steaua 
candidată la titlul masculin),

nostru Vasile 
sub... suprave- 
poarta apărată

răspuns la în-trebuie să dea răspuns la în
trebarea : Steaua sau Politeh
nica Timișoara, pe prima treap
tă a podiumului ?, dar și să ne 
întărească convingerea că me
ciul dintre Steaua și Dinamo 
râmîne adevăratul vîrf al ac
tivității competiționale a hand
balului nostru. Vizitîndu-i, ieri, 
la antrenamente, pe handba- 
liștii de la Dinamo și Steaua, 
am căpătat credința că așa va 
fi. Antrenorul emerit Oprea 
Vlase ne spunea : .... Vrem să
facem un joc spectaculos, de 
înalt nivel, care să demonstreze

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)



VALOAREA
VORBEI

DIN POPOR
Una din primele esențe de 

înțelepciune populară de care 
ia cunoștință orice copil 
în familia sa sună așa : 
cine se scoală devreme, de
parte ajunge ! E - nu numai 
un îndemn cu care mama își 
zorește copiii la trezire, ci 
chintesența unei milenare ex
periențe a țătanului, a omu
lui muncii, de pe aceste me
leaguri, pe care zorile-1 apucă 
în drum spre lucru. E chiar 
mai mult. E o indirectă veș- 
teiire a lenei ; nu zice oare 
românul cu ironie : pînă se 
gătește, soarele asfințește ? E 
— cu îngăduința ce o meri
tăm pentru dragostea purtată 
snortului — aproape o deviză 
atletică !

Asemenea gînduri ne-au fost 
stîmite de stabilirea orei ofi
ciale de vară. Decalajul a- 
cesta de o oră ne face aproa
pe mai tineri. Cînd zici : cu 
un ceas mai devreme, în
seamnă că îți atingi ținta fără 
întîrziere. fără a mai

altfel ]
întîrziere. 
tepta. Nu 
dează sportivii. Ei _ __
dlntotdeauna partizani și pro
pagandiști ai sănătății, acceptă, 
ca o regulă de viață igienică, 
valorificarea deplină a zîlei- 
lumină. El știu că timpul ri
sipit nu se mai poate recu
pera. Sau cum zice, din nou. 
poporul : vremea ce-o pierzi 
odata, n-o mai găsești 
dată !

Cu temei s-a spus că 
orar are efecte pozitive 
bugetul de timp al familiei, 
că membrii acesteia vor avea 
mal mult răgaz pentru odihnă, 
agrement, pentru activtta-e 
snortivă. Așa e și ne bucură. 
Organizații]e sportive sînt de
sigur gata să dea curs a- 
cestor disponibilități. Timp li
ber nu înseamnă in activ: ta* e 
Românul are o vorbă clară : 
trîndăvia cu mișcarea Îndată 
piere ! Ce Invitație mai con
vingătoare se poate face pe 
tărîmul educației fizice ?

La lumina zilei toate devin 
mai limpezi. Campionii stării 
de sănătate știu asta mai 
bine ca oricine. în lunile de 
vară, răsăritul soarelui dă 
startul șl ghidează antrena
mentele. Noaptea-I sfetnic 
bun numai d«că dormi. Cul
catul devreme, trezitul de
vreme, — lată reguli din te
zaurul de înțelepciune popu
lară. Și pentru a reveni de 
unde am plecat : proverbul 
„Cine se scoală devreme, de
parte ajunge** are înțelesul 
pe care orice sportiv îl ooate 
potrivi sieși. Departe ajunge 
înseamnă aici : reușește, iz
butește în ceea ce și-a pro
pus. drbîndește succese im
portante. Nu sînt, oare, aces
tea și comandamente sportive?

aș- 
proce- 
fnșlși.

altă-

noul 
ta

Victor BĂNCIUIESCU

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
în „Cupa Prietenia" la 

dirt-track 
CONCURSURI ATRACTIVE 
LA BRĂILA Șl BUCUREȘTI 

Amatorii reuniunilor motoci- 
cliste de dirt-track din Brăila și 
București vor asista la întrece
rile inaugurale ale „Cupei Prie
tenia". Deschisă tinerilor moto- 
cicliști pînă la 21 de ani, această 
prestigioasă competiție reunește 
echipe (formate din cîte doi a- 
lergători, plus o rezervă) din 
Bulgaria, R. D. Germană, 
Cehoslovacia, Ungaria, Polonia, 
U.R.S.S. și România. Formula de 
desfășurare este pe perechi. în 21 
de manșe. Prima etapă este îm
părțită în două concursuri : as
tăzi după-amiază, de la ora 16. 
pe pista Stadionului municipal 
din Brăila și mîine revanșa, la 
București, pe stadionul Metalul, 
cu începere de la ora 16. Pista 
Stadionului municipal din Brăila 
a fost utilată cu start și Instala
ții electrice de semnalizare.

în urma mai multor teste, an
trenorii Ion Bobîlneanu și Cor
nel Voiculescu s-au stabilit asu
pra cuplului Ionel Pavel — Gicn 
Scarlet, iar ca rezervă a fost de
semnat Stelian Postolache. Meta
lurgistul bucureștean Gheorghe 
Marian, care se anunța ca al 
doilea om al echipei noastre, s-a 
accidentat ușor în cursul unui 
antrenament.
BARAJUL PENTRU DIVIZIA 

A LA RUGBY
In cea de a doua etapă a 

rajulul pentru promovarea ir. 
vizia A la rugby, disputată
pe stadionul Olimpia din Capi
tală. și tot ta cuplaj. Vulcan 
București a Întrecut pe Locomo
tiva Buzău eu 15—12 (6—6). AU 
marcat: M. Mihai (Lp.. drop) 0 
Buga (3 dropuri) pentru Învin
gători. respectiv. Gomoescu (în
cercare $1 2 Lp.) și Apostol
(transformare). A fost un med 
frumos, ta care avantajul a 
aparținut inițial, rugbyșttior bu- 
koleni. trectad. ta final, de par
tea bjcureșteniior. Foarte bun 
arbitrajul brigăzii conduse de C. 
l'drea.

în al doi:ea meci al cuplajului. 
Constructorul Constanța a dispus 
de Electromotor Timișoara cu 
14—» (4—41. Realizatori: Stoica
(încercare). Spinoche (încercare 
și Lp.) și Pirvu (drop). A condus 
foarte bine Th. Witting.

întrunit Vulcan și Constructo
rul au totalizat cîte două victo
rii. etapa a IH-a nu se va mai 
disputa, aceste formații calificta- 
du-se pentru cea de a doua par
te a barajului, ta 
tatitai cu ultimele 
In campionatul 
(T. ȘT.| 
Mîine în etapa 

campionatul i
UN CUPLAJ 

INTERES IN 
COPILULUI

Campionatul de rugby, deși cu 
patru etape înainte de final, pa
re a-și fi aflat miercuri ciștigă- 
toarea : Steaua, care prin victo
ria (norocoasă) în fata lui Dina
mo a luat un avans de patru 
puncte în clasament, practic im-

ba- 
Dl- 
tot

posibil de recuperat de către 
principalele sale rivale. Mîine, în 
deschiderea interesantului cuplaj 
din Parcul Copilului, Steaua va 
întîlni o adversară tradițională, 
R.C. Grivița Roșie, care acum 
nu-i poate pune, în mod normal, 
probleme insolubile. în „vedeta" 
cuplajului, Dinamo — învinsa me
rituoasă de miercuri — întilneștc 
Știința Petroșani, o altă prezum
tivă candidată la podiumul de 
premiere. Dar cu studenții este 
o altă poveste. Ei au pierdut în 
timpul săptămînii. la Iași, cu un 
scor incredibil : 0—34 J, ceea ce 
este, să recunoaștem, prea de tot 
pentru o... candidată la titlu ! 
Sau. poate, recentul .voiaj“ din 
Franța. în mijloc de campionat, 
să-și fi spus cuvintul... Oricum, 
preț cam mare plătit de studen
ții din Valea Jiului, care ne lă
saseră anul acesta cu impresia 
fermă că atacă titlul. în turneul 
1—8 etapa mal programează par
tidele : Rapid — Politehnica Iași 
(interesantă de urmărit compor
tarea echipei moldovene după 
performanța de miercuri) si Fa
rul — R.C. Sportul studențesc. în 
grupa 9—16 se vor juca meciuri
le : Știința Baia Mare C.S.M 
Sibiu ; Rulmentul Bir Iad — Mi
dia Năvodari ; Politbenica Cluj- 
Napoca — Universitatea Timișoa
ra : Minerul Gura Humorului — 
C.F.R. Brașov.

RAPID-DINAMO, UN 
DERBY CARE POATE 
INFLUENȚA SOARTA 
TITLULUI LA POLO

Ultima ețapă din turtii IV

care se vor 
două clasate 
Diviziei A.

a Xl-a din 
de rugby,
DE MARE 
PARCUL

SÎMBATÂ
ATLETISM : Stadionul Republi

cii, de la ora 15 : campionatul 
republican de primăvară pentru 
juniori I.

HANDBAL : Palatul sporturilor 
și culturii, de la ora 16 : Con
fecția — Știința Bacău (f. A.), 
Steaua — Dinamo (m. A).

VOLEI. Sala Floreasca, de la 
ora 15,30 : Albania — Iugoslavia 
(f), Turcia — Grecia (m). Bulga
ria — Iugoslavia (m), meciuri 
în cadrul Campionatelor balca
nice.

DUMINICA
ATLETISM : Stadionul Republi

cii, de la ora 8,30 : campionatul 
republican de primăvară pentru 
juniori I.

DIRT-TRACK : Stadionul Meta
lul, de la ora 16 : „Cupa Prie
tenia".

FOTBAL : Teren Progresul, o- 
ra 11 : Progresul Vulcan — Me
talul București (Div. B) ; stadio
nul Dinamo, ora 11 : Autobuzul 
— Rapid (Div. B) ; teren ICSIM, 
ora 11 : ICSIM — Voința (Div. 
C)- ; teren Triumf, ora 9 : Auto- 
mecanlca — Tehnometal (Div. 
C), ora 11 : Vîscoza — Sirena 
(Dlv. C) ; teren Abatorul, . ora 11: 
Abatorul — Mecanica fină (Div. 
C) ; teren T.M.B., ora 11 : T.M.B.

Automatica (Div. C) ; teren 
Danubiana, ora 11 : Unirea Tri
color — Luceafărul H București 

• (Div. C).
HANDBAL. Sala Progresul, de 

la ora 10 : C.S.Ș. 2 București — 
Voința Galați ; Sel. de junioare 
a U.R.S.S. — C.S.Ș. Vaslui.

LUPTE. Sala de atletism de ia 
complexul sportiv .23 August*, 
de la orele 10 șl 17 : finalele cam
pionatelor naționale la greco-ro
mane.

POLO. Ștrandul Tineretului, de 
la ora 11 : Progresul — C. N. 
A.S.E.. Rapid — Dinamo, meciuri 
In cadrul Diviziei A.

RUGBY. Stadionul Parcul co
pilului, de la ora 9,30 : R.C. Gn- 
vlța Roșie — Steaua (Dlv. A). 
Dinamo — Știința Petroșani (Div. 
A) : stadionul Gtuleștl, ora 16 : 
Rapid — Politehnica Iași (Div. 
A) : stadionul Olimpia, de la ora 
9 : Locomotiva Buzău — Electro- 
timiș Timișoara, Constructorul 
Constanta — Vulcan București 
(meciuri In cadrul turneului de 
baraj pentru promovarea în Di
vizia A).

VOLEI. Sala Floreasca, de la 
ora 8,30 : Iugoslavia — Turcia 
(m). România — Bulgaria (f). 
România — Bulgaria (m). me
ciuri în cadrul Campionatelor 
balcanice.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ATI JUCAT LA PRONOSPORT’ 
Astăzi este ULTIMA ZI pentru 

depunerea buletinelor la atracti
vul concurs Pronosport de mîlne. 
27 mai 1979, care cuprinde nu
meroase partide echilibrate din 
campionatul de fotbal al Divi
ziei B.

MAI MULTE VARIANTE JUCA
TE ASTAZI — MAI MULTE PO
SIBILITĂȚI DE A VA NUMĂRA 
MÎINE PRINTRE MARII 
GĂTORI I
NUMERELE 
TRAGEREA

25

69 74 28 51 10 60 48 49 31.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
907.591 lei, din care 118.596 lei 
report categoria 1.

CIȘTI-

EXTRASE 
„LOTO" 

MAI 1979 '
Extragerea I : 35 50 63 24 37 

53 79 84 59. Extragerea a Il-a :

LA 
DIN

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 20 MAI 1979

Categoria 1 : 3 variante 25% 
a 27.609 lei ; categoria 2 : 5 va
riante a 16.565 lei ; categoria 
18 a 4.602 lei ; categoria 
66,50 a 1.246 lei; categoria 
288 a 200 lei; categoria 
2.075,75 a 100 lei.

3 :
4 :
5 :
6 :

, al
Diviziei A (seria I) la polo pro
gramează mîine două partide de
cisive pentru configurația clasa
mentului primelor patru, care se 
vor întrece, în continuare, în tur
neul final pentru locurile 1—4. 
Dinamo, actualul lider, va juca 
miine cu Rapid (Ștrandul Tinere
tului, de la ora 12) intr-o partidă 
condusă de arbitrii internaționali 
R- Timor și R. Schilha, iar la 
Cluj-Napoca. Voința va primi re
plica Crișului Oradea (arbitri V. 
Medianu și N. Nicolaescu). O vic
torie a feroviarilor, posibilă după 
felul cum au evoluat Dinamo și 
Rapid în etapa de joi, ca și un 
succes (ipotetic) al orădenilor, la 
Cluj-Napoca, ar relansa splendid 
acest final de campionat, în care 
cele patru formații vor continua 
disputa cu punctele acumulate în 
meciurile directe, clasamentul lor 
fiind următorul :
1.
2.
3.
4.

11 7 2 2 86—61
11 4 3 4 79—73
11 2 5 4 60—66
11 3 2 6 59—84

IN FINALELE

Dinamo 
Voința 
Rapid 
Crișul

START
CAMPIONATELOR DE 

LUPTE GRECO-ROMANE
Mîine dimineață. la sala de 

atletism de la complexul sportiv 
August* din Capitală, se re

unesc cei mai valoroși luptător i 
de la stilul greco-romane pentru 
desemnarea campionilor naționali 
ai acestui am Concursul începe 
la ora li. Cea de a doua reuni
une este programată duminică, 
de Ia ora 17.

întrecerile continuă tn cursul 
zilei de luni și urmează să se 
Încheie marți la prinz. Compe
tiția se va disputa pe trei saltele, 
la startul acestui ultim act al 
campionatelor fiind prezenți a- 
proape 153 de luptători.

CONCURSUL DE 
PRIMĂVARĂ AL 

ATLEȚILOR JUNIORI 
Astăzi, de la ora 15 și mîlne, 

de la ora 8,30, pe Stadionul Re
publicii se desfășoară Concursul 
republican de primăvară al ju
niorilor mori. La întreceri vor fi 
prezenți cei mai valoroși repre
zentanți ai „promoției ’79“ a ju
niorilor noștri. Concursul va tre
bui să arate valoarea acestor a- 
tleți în perspectiva imediată a 
unor mari competiții internațio
nale, între care șl campionatele 
europene de la Bydgoszcz, la 17— 
ÎS august, și posibilitatea lor de 
a atinge, in viitorul apropiat, un 
înalt nivel competitiv. în același 
timp, concursul de primăvară al 
juniorilor de cat. I, ca și cele
lalte două care l-au precedat, ne 
va arătă modul în care s-au rea
lizat, în cadrul diferitelor secții 
de atletism, depistarea și pregăti
rea tinerelor talente.

Intre participanții de astăzi și 
miine îi vom putea urmări pe 
Sorin Tirichiță, recent recordman 
național de juniori la greutate, cu 
17,96 m, care deține poziția a 3-a 
în bilanțul european 1979, Gh. Co- 
jocaru la lungime, Mihai 
la triplu, Gyorgy Marko la 5000 
m, Aurelian Tarbă la 110 
Eugen Popescu și Ion Buliga 
înălțime, Mihai Roman la ciocan. 
Dintre fete, se remarcă sulițașa 
Doina Maxim (55.96 m în acest 
an), sări to area Monica' Matei 
(1,78 m la înălțime), hurdlera 
Elena A florii, semifondistele 
Mitica Junghiatu, Eugenia Nicola, 
Ana Nagy-Turoczi, aruncătoarei 
de greutate și disc Dorina Șumă- 
lan- etc.

Etapa a H-a a grupei A din 
cadrul competiției pe echipe do
tată cu „Cupa României" se va 
desfășura pe Stadionul Republicii 
din Capitală, la 16—17 iunie și nu 
la Pitești, așa cum se stabilise 
inițial. în același timp, pe „Re
publicii* va avea loc și concursul 
pe echipe de probe, ca și dis
putele seriei I a grupei B.
CICLISM - CUPA VOINȚA
• Prima zi a „Cupei Voința“ a 

reunit joi după-amiază, pe velo
dromul din Șoseaua Ștefan 
Mare, peste 50 de pistarzi. 
rezultatele primei zile de con
curs : 200 M LANSAT, juniori 

1. S. Oprescu (Olimpia) 
D. Borobeică (C.S.Ș. 1)

3. D. Mitrache (C.S.Ș. 1)
juniori mari — 1. I. Gache 

2. G. Marinescu
3. C. Gherghina

; SEMIFOND (ju- 
__2—2)» 30 ture —

C. Paraschiv (Olimpia) 31 p, 2. 
Jelev (Olimpia) 21 p, 3. M. 

................. 16 p ; juniori 
1. Fl. Popescu

2. S. Oprescu (O-
3. M. Ileana 

VITEZA (turneu)
1. I. Gache 3 v, 

- - - 3. g.

SĂ VEZI SI SĂ N■i
(rișul a jucat ca un

olimpicii sfii!) ca

Ene

mg, 
la

cel 
lată

mici
13.4,
13.5, 
13,6 ;
(Dinamo) 12.2, 
(Olimpia) 12,7, : 
(C.S.Ș. 1) 12,8 ;
niori mari + seniori)
1. “ ~
C.
Toma (Olimpia) 
mici, 20 ture — 
(C.S.Ș. 1) 30 p, : 
limpia) 13 
(C.S.Ș. 1) 11 p; 
juniori mari — 
2. G. Ion (C.S.Ș. 2) 2 v, 
Marinescu 1 v ; juniori mici — 
1 Fl. Popescu 13,4, 2. D. Boro- 
beică. 3. G. Oprescu. întrecerile 
continuă astăzi, de la ora 15,30, 
cu probele 2000 și 4000 m urmă
rire individuală (juniori și se
niori), viteză și semifond. (Gh. 
ȘT.).

HANDBAL, DIVIZIA B
MASCULIN. Seria I : Unirea 

Tricolor Brăila — Metalul Vastui 
S0—14 (14—6). Tractorul Brașov —

2.

P.

lider, Di

o cchip
Am trăit s-o vedem șl pe 

asta : Dinamo, o echipă cu 
jucători de 14 karate, cu toții 
selecționați in lotul olim
pic (!), întrecută chiar la. 
București de „mînjii1* Crișului 
din Oradea ! Gordan, Garo- 
feanu, Rada, Arabagiu, Făr- 
cuță, Racz mal buni decît 
„7“-le lui D. Popescu, Nasta- 
siu, Răducanu, Rus și Spînu! 
Să vezi și să nu crezi.

Am subliniat. în mai multe 
rfnduri. în ultimele luni, câ 
echipa antrenată de Nicolae 
Rujinschi joacă un polo mo
dem. că băieții lui sînt deo
sebit de ambițioși și dornici 
să se afirme cît mai repede. 
De aici însă pînă la victoria 
asupra liderului, formație de 
care a despart cîteva trepte 
valorice, este însă un drum 
prea lung. Și totuși

DINAMO A PIERDUT FĂ
RĂ DREPT DE 
pierdut pentru că 
chipă joacă slab, 
ratează lovituri de 
irosește ocazii pe

APEL ! A 
Întreaga e- 
pentru că 
la 4 metri, 
care și in-

Univers-jla/toa Iași 22—21 (13—11), 
Comerțul Constanța — C.S.U. Ga
lați 20—11 (7—3), Redonufl Să vi
ne ști — Dinamo Brașov 18—15 
(11—7). Seria a II-a : H.C. Minaur 
n Baca Mare — Sideful Jimboflia 
27—18 (13—9), NWiamonia Făgă
raș — Utilajul Știința Petroșani 
37—18 (17—4), A.S.A. Tg. Mureș — 
Independența Sibiu 18—25 (9—11), 
Oltul Sf. Gheorghe — C.S.M. 
Reșița 17—24 (8—16). FEMININ.
Seria I : Vulturul Plodești — Ol
tul Sf. Gheorghe 21—9 (8—3), 
Confecția Vaslui — Relonul Săvi- 
nești 10—10 (5—2). Seria a II-a î 
Voința Sighișoara — Unirea me
tal lemn Craiova 9—8 (4—5),
C.S.M. Sibiu — Energetica Tr. 
Severin 7—6 (4—5), Uni verși itatea 
Cluj-Napoca — Constructorul 
Hunedoara 24—11 (12—4). (Cores
pondenți : M. Radu, G. Tamaș,
M. Florea, V. Săsăranu, I. 
nescu, N. Marcu,
N. Costin, ' “
V. Lazăr, 
Trujan).

„CUPA 
TENIS ÎN

G. 
Săsăranu, I. Io- 

. I. Tănăsescu, 
A. Szabo, Gh. Briotă, 

V. Secăreanu, I.

CIMENTUL" LA 
FAZELE FINALE

(prin telefon). în ca-DEVA, 25
drul circuitului turneelor de te
nis organizate de echipele divi- 
zionare A. în localitate se desfă
șoară „Cupa Cimentul", la care 
iau parte seniori și senioare din 
întreaga țară. Meciurile se dispu
tă De 6 terenuri, în organizarea 
foarte bună asigurată de C.J.E.F.S. 
Hunedoara și de asociația sportivă
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A.

,,CUPA ROMÂNIEI'
(Urmare din pag. 1)

16 ani, Brînduș se anunță un 
mare talent al tirului nostru 
cu pușca.

REZULTATE TEHNICE : puș-

că stane 
1. Eva 1
593 p, 2 
namo) 5 
șa (Dins 
Ilovici

1.
P,
P,

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

actualele posibilități ale hand
balului nostru. Vrem, desigur, 
să ciștigăm. Avem atu-ul de a 
lupta decontractați, dar parte
nerii noștri mizează pe • for
mă superioară in acest stirțit 
de sezon*. Și iată ce gindeșle 
maestrul emerit al sportului 
Cornel Oțetea : „In orice con
diții s-ar disputa, meciul 
Steaua — Dinamo este un 
mare derby, o intilnire de in
teres maxim. Sper că el va 
scoate în relief valoarea jocu
lui acestor două echipe, sper 
că formația pe care o pregă
tesc împreună cu colegul meu 
Otto Telman va cițtiga meciul 
— și, prin aceasta, titlul na
țional —, sper, de asemenea, că 
acest derby al handbalului ro
mânesc se va disputa in con
diții de perfectă corectitudine*.

Ambele echipe au pregătit 
intens acest meci, jucătorii fi
ind deciși să dea totul pentru 
a realiza un spectacol de zile

PROGRAMUL ULTIMEI ETAPE -------------
Simbotă

CONFECȚIA — ȘTHNTA BACĂU (Ora 16) 
STEAUA — DINAMO BUCUREȘTI (ora 17,30) 

_______ meciuri se dispută în Palatul sporturilor șl culturii 
din Capitală. Repriza a Il-a a meciului Steaua — Dinamo va fi 
transmisă în direct de Studioul de televiziune.

Duminica
FEMININ : Constructorul Bala Mare — Progresul, Mureșul Tg. 

Mureș — Universitatea București, Hidrotehnica Constanța — 
Universitatea Timișoara șl Rulmentul Brașov — Rapid.

MASCULIN : Universitatea Cluj-Napoca — Gloria Arad, Poli
tehnica Timișoara — Universitatea București, Universitatea 
Craiova — C.SM. Borzești și Știința Bacău — H.C. Minaur Baia 
Mare.

Feminin :
Masculin : 
• Ambele

mari. După cum se știe, echi
pei Steaua ii este necesară o 
victorie sau un meci egal in 
intilnirea cu Dinamo pentru a 
cuceri titlul. In cazul unei 
Infrîngeri, medaliile de aur 
vor fi cucerite de Politehnica 
Timișoara (în condițiile în care 
va cîștiga partida cu Univer
sitatea București, pe care o 
dispută pe teren propriu), iar

Dinamo București își va asi
gura locul III (altfel depinzind 
de rezultatul meciului Știința 
Bacău — H. C. Minaur Baia 
Mare).

Așadar, finalul campionatu
lui programează o etapă fier
binte, hotărîtoare pentru par
tea superioară a ierarhici. 
Ce-și poate dori mai frumos 
un ’ campionat ?

fOBMÂȚIA D. POPA - PERfORMERA REUNIUNII
Deși programul reuniunii des

fășurată joi după-amiază se pre
zenta destul de „subțire" (79 
ooncurenți în 8 cuirse), calitatea 
spectacolului n-a avut de suferit. 
Cu excepția ultimei alergări 
(asupra căreia vom reveni), 
toate celelalte probe au oferit 
întreceri disputate, cu sosuri 
strînse și cîștigători obligați să 
facă apei ia ultimele resurse 
(șapte dintre ei și-au îmbunătă
țit recordul) pentru a putea ter
mina pe primul loc. Dintre for
mații, cea antrenată de D. Popa 
și-a ,,knokajut“-at adversarele, 
ea cîștlgînid 4 din ede 8 probe 
și pierzind-o de justețe — cu 
Suvana — pe cea de a 5-a. Popa 
a deschis seria victoriiilor, adju- 
decîndu-și prima alergare a zilei, 
cu Bărbița, tot el a trecut pri-

muil potoul și în cursa următoa
re, cu Polux, L Florea a reali
zat cu Senrtâmenitial „hat- 
trick“-uil formaiției, iar I. G. Ni- 
cuiLae a rJdiiicat la patru niumăruil 
succeselor, cîșitigîn.d cu- Cavama 
ulitima probă a zilei, dar valoa
rea maxcaită de aceasta — 1:40,8 
— nu-i dădea dreptul La victorie 
dacă restul concurent ii or ’ *
fi susținiut corect șansele. 
ZULTATE ’
1. Băirbița
2. VivăLdi.
120. Cursa 
Popa) rec.___ _
Trucaj. Simplu 20, ordinea 
event 40, triplu eiștigător
Cursa a IH-a : 1. Sentomenrtal (I. 
Florea) rec. 1:31,0, 2. Tufica, 3. 
Orestal. Simplu 30, ardrimea 80, 
event 70, triplu câștigător 45, or-

și-ai
KB- 

TEHNICE : Cursa I : 
(D. Papa) rec. 1:40,8, 
Simplu 18, ondiiinea 

a II-a : 1. Palux (D. 
1:41,6, 2. Veterana, 3.

70, 
128.

dtoea triplă 75. Cursa a IV-a : 1. 
Simptom (Gv. Solcan) rec. 1:3O,4, 
2. Reforma. Simplu 82, ordinea 
1830, event 250. Cursa a V-a : 1. 
Horoscop (N. Nscotoe) rec. 1:32,2,
2. Ruinda, 3. Roditor. Simplu 37, 
ordinea 100, event 70, ordinea 
triplă 429. Cursa a Vl-a : 1. Abil 
(G. Tănase) rec. 1:27,6, 2. Incași
3. Rin. Simplu 23, ordinea 130,
event 50, triplu clștâgătar 56, or
dinea triplă 218. Cursa a Vil-a : 
1. Turica (I. Oaină) rec. 1:28,7, 2. 
Stivam, 3. Stolart. Simplu 30, ordi
nea 70, event 60, ordinea triplă 
135. Cursa a VIII-a : 1. Cavama 
(I. G. Niouflae) rec. 1:40,8, 2.
Herda. Simplu 30, ordinea 170, 
event 150. Retrageri : Nervin.

Gh. ALEXANDRESCU
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SI-AU CONTINUAT

Astăzi, un ultim joc de verificare

V.

OLIMPICII"

PREGĂTIRILE

S-A REUNIT LOTUL REPREZENTATIV
© 16 JUCĂTORI SiNT DE
Șl ANGHELINI VOR SOSI
LÎMGĂ DUNĂRE © MARTI

F.C.M.
...Iordache, Ștefan, Tililtoi, 

Păltinișan. Dinu, Sameș, Kol
ler, Boloni, Custov, Sabău, FI. 
Grigore, Țălnar, D. Georgescu, 
Fanici, Terheș și Chihaia, a- 
ceștia sînt cei 16 componenți 
ai noului lot reprezentativ care 
ieri, la ora 11. s-au prezentat 
la sediul F.R.F. Ieșeanul Ro- 
milă urmează să sosească di
rect la Galați, iar stelistul An- 
ghelini a cerut o păsuire, fiind

... j ' "i susținerea unor

acțiunii : meciul a-
1 iunie, de la Ber-

PÎNĂ CÎND?" sau „CU CE SCOP?"

angajat in 
examene.

Obiectivul 
mical de la ___ _____________
lin. cu selecționata R. D. Ger
mane. Deși are un caracter a- 
mical, partida cu selecționata 
R. D. Germane reprezintă un 
prim test, o primă verificare a 
unui lot în care au survenit 
unele modificări. în acest sens, 
Stefan Covaci, vicepreședinte 
al F.R.F. și antrenor responsa
bil al loturilor reprezentative, 
a ținut să precizeze jucători
lor : „Să învățăm din greșelile 
săvirșite in meciul cu Spania, 
să le eliminăm și să pornim la 
drum cu încredere. Avem po
sibilitatea să arătăm că putem 
să ne reabilităm și că printr-o 
pregătire atentă putem face 
față unui adversar puternic. 
Vă cer să priviți cu toată se
riozitatea meciul cu R. D. Ger
mană și, din această clipă, să 
considerați că echipa națională 
își începe o nouă etapă1*.

Doctorul Dumitru Tomescu, 
medicul lotului reprezentativ, 
ne-a făcut cunoscută o situație 
îmbucurătoare : „Ca niciodată, 
toți jucătorii convocați la lot 
sînt apți de joc, nu avem nici 
un caz de indisponibilitate".

Ieri la amiază, cei 16 jucă
tori. au plecat spre Galați, o- 
rașul în care se va efectua pre
gătirea. De ce a fost ales Ga- 
lațiul ? Răspunsul ni l-a dat

Lotul olimpicilor și-a conti
nuat ieri pregătirile 
meciului retur cu 
similară a Ungariei, 
namentul condus de 
FI. Halagian și loan 
participat toți componenții lo
tului : Coman, Speriatu, Bucu, 
M. Zamfir, Ștefănescu, Stancu, 
Cîrstea, Ivan, Purima, A. Ni- 
colae, Iovănescu, Augustin, M. 
Răducanu, D. Nicolae, Radu n, 
Stan, Cămătaru, A. Rădulescu.

A fost un antrenament com
plex, reușit.

Sîmbătă după-amiază, lotul 
va întîlni, într-un ultim joc de 
verificare, o divizionară A bucu- 
reșteană, după care, seara, va 
pleca cu avionul, la Oradea, 
unde va rămîne pînă luni la 
prînz, cînd își va continua că
lătoria spre Miskolc.

în vederea 
selctionata 
La antre- 
antrenorii 
Marica au
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nu c o boală pe care $i-o face 
omul cu mina lui ?

— Așa e !
— Așadar, sîntem pe profilul 

unității dv. și al ziarului nos
tru. Incriminate — lipsa de 
mișcare și alimentația nerațio
nală. Să ne referim la aces
tea...

— Diagnosticul îl cunoaștem, 
tratamentul de asemenea : miș- 
care-exerciții fizice anume a- 
lese, pe categorii de subiecți, 
alimentație rațională. Avind 
piscinele, practicăm acum și 
kinetoterapia, mijloc complex, 
plăcut și eficace.

— Ce spun pacienții ?
— Majoritatea se așteaptă la 

tone de medicamente miracu
loase. inițial privesc pieziș la 
ce le oferim. Ei nu cunosc nici 
binefacerile mișcării (dacă le 
cunoșteau nu ajungeau pacien
ții noștri) și nu știu că acest 
tratament e mai costisitor de- 
cit orice altă procedură, impli- 
cînd investiții importante, per
sonal de specialitate, instalații 
etc. Firește, sînt afecțiuni în 
care administrăm și medica
mente...

— Deci, 
scepticism

cuinițial privesc 
gimnastica.

IERI LA GALAȚI • ROMILA 
ASTĂZI IN ORAȘUL DE 
- JOC DE VERIFICARE CU 
GALAȚI

antrenorul principal Constantin 
Cernăianu : „Este prima dată 
cînd deplasăm echipa națio
nală pe malul Dunării. Condi
țiile create de organele locale 
și de clubul F.C.M. Galați sînt 
dintre cele mal bune. Sînt con
vins că planul nostru ' de pre
gătire va putea fi pus în prac
tică întocmai cum ne-am pro
pus".

Am vrut să aflăm și părerea 
unui debutant, originar din 6- 
rașiil de la Dunăre. Ne referim 
la Chihaia. „Am trecut pînă a- 
cum pe la toate loturile. Ia- 
tă-mă convocat ți la lotul A. 
Trecind peste emoțiile oricărui 
debutant, pot spune eu toată 
sinceritatea că această convo
care este o mare cinste pentru 
mine. Mă voi strădui să mă 
pregătesc cu toată abnegația, 
să demonstrez astfel că merit 
încrederea acordată. Sînt con
vins că noua componență a lo
tului reprezentativ va însemna 
o „schimbare la față* a echipei 
naționale**, ne spunea jucătorul 
Sportului studențesc.

Lotul reprezentativ a sosit a- 
seară la Galați. De astăzi, pro
gramul de pregătire cuprinde 
antrenamente zilnice. Marți, 
11-le probabil pentru meciul 
cu echipa R.D. Germane va 
începe jocul de verificare cu 
divizionara B F CAL. Galați.

★
Și selecționata R. D. Germa

ne și-a început pregătirile pen
tru jocul cu România. Antre
norul Georg Buschner a alcă
tuit un lot din care fac parte 
mulți jucători experimentați. 
Iată componența lotului : Gra- 
penthin (Carl Zeiss Jena) ți 
Rudwaleii (Dinamo Berlin) — 
portari; Doerner (Dinamo Dres
da). Kische (Hansa Rostock), 
Weise (Carl Zeiss Jena), We
ber (Dinamo Dresda), Baum 
(Lokomotiv Leipzig) ți Schnup- 
hase (Carl Zeiss Jena) — fun
dași ; Haefner (Dinamo Dres
da), Pommerenke (F.C. Magde
burg), Lindemann (Carl Zeiss 
Jena) și Schade (Dinamo Dres
da) — mijlocași; Biediger 
(Dinamo Berlin). Strei eh (F.C. 
Magdeburg) și Hoffmann (F.C. 
Magdeburg) — înaintași.

Gbeorghe NERTEA

FRTGWMUL îl ĂlllTlli ETAPEI IE MÎIU A IIVIZIE1 I
SERIA I : Progresul BrăLa — 

Delta Tulcea : N. Biinea (Blr- 
lad). Portul Constanta — Viito
rul Vaslui : V. Gligorescu (Plo
iești), Minerul Gura Humorului
— F.C.M. Galați : C, Dinulescu 
(București), Steagul roșu Brașov
— LC.1M. Brașov : S. Drăgulici 
(Drobeta Tr. Severin). Victoria 
Tecuci — F.C. Brăila : V. Min- 
descu (București), Muscelul Clm- 
pulung — F. C. Constanța : B. 
S ch wel (Timișoara). Relon-Ceah - 
lăul P. Neamț — Tractorul Bra
șov : N. Georgescu (București). 
Nitramonia Făgăraș — Construc
torul Iași : L Taar (Satu Mare) 
Oltul Sf. Gheorghe — C.S.M. Su
ceava : M. Moraru (Ploiești).

SERIA A n-a: Dectroputerc 
Craiova — Petrolul Ploiești : “ 
To pan (Cluj-Napoca), Viitorul 
Scomicești — Ș. N. Oltenița : AL 
Băltăceanu (Timișoara). Chimia 
Tr. Măgurele — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin : O. Streng (Oradea),

orga-

firesc.

— Da, se vede că nu au mal 
făcut, trebuie invățați de la 
„A_B.C.“, ca la școală. Scrieți, 
tovarăși ziariști, cit mai mult 
despre mișcare. Niciodată nu 
va fi prea mult Explicați că 
lipsa de mișcare e un mare 
dușman. Gimnastica la domici
liu, intr-o sală, gimnastica la 
locul de muncă, plimbările, 
excursiile pe jos (uităm, oare, 
să mergem pe jos ?) scutesc 
organismul de suferințe gra
tuite, îl întăresc. Socoteala e 
simplă : nu ne 'mișcăm îndea
juns, 
nism 
tate 
Pot 
tul ?
intarea în vîrstă. Dar nici la 
tinerețe. Apoi, mișcarea toni- 
fiază mușchii, tendoanele. Toa
te acestea stimulează și 
funcții ale organismului, 
care sistemul nervos, a 
oboseală e implicată tot 
mult de știință ca principală 
cauză a îmbolnăvirilor de tot 
felul din zilele noastre.

Am promis că vom scrie și, 
iată, convinși noi înșine de 
omul în halat alb, ne grăbim 
să o facem.

nu eliminăm din _ 
substanțele toxice rezul- 

din metabolismul 
face rinichii, singuri, to- 
Nu pot, mai ales cu îna-

alte 
între 
cărui 
mai

a-

Citind ce scrie Marius Popes
cu in „Sportul" de ieri („S-a 
gîndit invers !", „De ce s-a gin- 
dit invers?") la rubrica avind ea 
însăși un titlu exasperat (^ină 
cînd?") și văzind și întrebări
le care fac să-ți înghețe singele 
în vene („Cine răspunde de a- 
ceste devieri?-) poți crede că se 
ocupă de lucruri deosebit de gra
ve.

Cînd colo... Marius Popescu 
insinuează că „cineva" de fa fe
derație are „ceva" cu arbitrul 
Dinulescu. Ea, mai mult, ar fi in
teresat „cineva" ca arbitrul Di- 
nulescu să nu arbitreze la cen
tru, ci să fie ținut pe tușă. Este 
posibil să fie adevărat. Dar de ce 
se oprește M.P. la inMnudri și nu 
spune cine este acel cineva ? Și 
ce interese are? Scrie Marius Po
pescu că tovarășii de la federa
ție, care. ,.se ocupă de această de
licată problemă", atunci cind li se 
atrage atentia, zimbesc ^zic ^da, 
da» și fac NU". TJMmd la o par
te exprimarea foarte elegantă a 
ziaristului te întrebi : cine sint 
acei tovarăși de la federație, cum 
ti, cheamă, ce funcții ocupă, ce 
răspunderi au ? Au nume, pre
nume, zi de naștere, funcție pre
cisă, leafă de la federația f De 
ce nu-i numește ? De ce insinu
ează doar? Ca președinte al 
F.R.F. as fi foarte interesai să a- 
flu, iar la nevoie să propun or
ganului colectiv de conducere mă
suri.

Nu Știu dacă 
nume are ceva cu 
nulescu, dar că în 
tertorul și in jurul 
fel și la federație, rtnt oameni 
parcă anume puși să încurce lu- 
crurile, zar wUi se comportă de-a 
dreptul incorect este un adevăr
de necontestat. Ziaristul Marius
Popescu, ca-e. între altele, se o- 
eupd de fotbal la ziarul aportul", 
și nu de ieri, de azi, nu spune 
l'-crL.-iujr pe nume. De ce ? Pen
tru că nu de această problemă 
era preocupat semnatarul recen
tei iuote.

Oscă rtertnmea s-ar fi redus 
la ^ncdrepasUc" făcute arbitru
lui atunci totzd s-cr
fi rezoîvat svnplu. Subsemna
tul ur fi discutat n organismele 
de specialitate de la federație 
chestiunea concretă (ceea ce am 
să si fac. dealtfel) tz în cazul 
tr. care as fi constatat că, în 
mod pren&edizat, un arbitru sau 
u^uL. fie cd C c^ecntd Dinules
cu, Grorgestu nsx loneseu, este 
nedreptățit, teem (și. repet, am 
•i ies} «AraHte care ea toapen 
orictit de drustire ar fL Dar, sas 
de asta este preocupat MJ9. Ori- 
ctt ar vrea să camufleze scopul 
însemnării consacrate nitam-ni- 
sam Dimuleseu. nu reu
șește. Mai cp-oave de scop este 
textul după depănarea primelor 
trei sferturi din cantttczea de ta
les verbal : ^lntr-o recentă și 
foarte xmpomantă ședință de lu
cru. președintele federației de 
fotbal susținea ci in rezolvarea u- 
nor probleme de fond ale fotba
lului nostru este nevoie de spri
jinul C-X-E-F-S^ de autoritatea u- 
nor ixalte organe de decizie. Sin-

SEX1A A m-a : Dacia Oriștie
— înfrățirea Oradea : C. Teodo- 
resca (Buzău), Chimica Ttmăver.:
— Ind. sirmei C. Turzii : E. Piu- 
nescu (Craiova). Metalurgistul 
Cugir — Victoria Căiar. : L Btra 
(Agnita). F.C M. Reșița — Mine
rul Camic : D. Râduleseu (Bucu
rești). Gloria Bistrița — CJL 
Sighet : S. Burlaeu (Gh. Ghecr- 
ghiu-Def). CER. Cluj-Napoca — 
Aurul Brad : Gh. Avram (Piatra 
Neamț), Minerul Anina — „U* 
C3uj-Napoca : F. Coloși (Bucu
rești), Minerul Moldova Nouă — 
U-M. Timișoara : I. Branga (Tg. 
Jiu), CT.R. Timișoara — Mureșul 
Deva : N. Petriceanu (București).

Duminkâ, Id Brăila
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POLITEHNICA IAȘI 
UNIVERSITATEA CRAIOVA
FINALA PRIMEI EDIȚII

A „CUPEI F.R.F."
Duminică, orașul Brăila va fi 

gazda finalei primei ediții a „Cu
pei f.R.f.**, competiție care a 
avut drept scop stabilirea echi
pei ce Va reprezenta țara noastră 
In ediția viitoare a „Cupei bal- 
canice** intercluburi. După cum 
se știe, la startul ediției inaugu
rale a „Cupei F.R.F.** s-au ali
niat toate cele 18 divizionare A. 
După întreceri preliminare, e- 
chipele Politehnica Iași și Uni
versitatea Craiova și-au 
dreptul de a-ji disputa 
finală.

Partida va avea loc pe 
nul ................ - ...
ora 
tru
M. Buzea (ambii din București) 
și Al. Ghigea (Bacău). 

cîștigat 
această

Stadlo- 
de lamunicipal din Brăila,

11 și va fi condusă la cen- 
de R. Stîncan, iar la linie de

tem intru totul de acord cu acest 
punct de vedere, dar iată că ră- 
mîn probleme mici, în fond — 
care pot și trebuie să fie rezol
vate și pararezolvate in curtea 
federației — probleme care rezis
tă (supărătoare) in calea ploii și 
a viatului, a cuvintului spus la 
ședințe (subl. ns. — A.P.), a cu- 
vintu’.ui scris de pomană de zeci 
de ori.

Pînă cînd ?“
Ceea ce spune Marius Popescu 

este aproape exact. Spun aproa
pe, pentru că, in amintita șe
dință, am ridicat citeva proble
me de fond, foarte serioase cu 
care se confruntă in momentul 
de față fotbalul românesc, pro
bleme lăsate de ani și ani de 
zile in suspensie și fără a căror 
soluționare fotbalul nostru nu 
poate progresa. Am relatat în a- 
cea ședință că actualul birou fe
deral, serios preocupat și tot atit 
de serios angajat in rezolvarea a- 
cestor probleme, le-a cintârit cu 
chibzuință, le-a ordonat și le-a 
înscris în programul său de lu
cru. O parte din ele, din păcate, 
foarte puține, le-a rezolvat, 
te'.e sint în curs de 
ier pentru multe din 
nevoie, intr-adevăr, 
conducerii CN.EJ'.S. 
organisme cu putere 
Ceea ce nu menționează 
Popescu este faptul că, in amin
tita consfătuire, am adresat cri
tici fără echivoc conducerii 
C.N.E.F.S. pentru tărăgănarea pe 
care a dovedit-o șt o dovedește 
in rezolvarea acestor probleme. 
Am afirmat deschis că, in mo
mentul de față, conducerea 
C.S.E.F.S. nu stăpinește aceste 
probleme serioase ale fotbalului, 
că biroul federal a înaintat con
ducerii i 
de zile < 
licitam, 
sd fim i 
în ziua 
răspuns.

Al- 
rezolvare, 

acestea este 
de sprijinul 
și al altor 
de decizie. 

Marius

C.N.E.F.S. de multe luni 
o informare tn care so- 
concret, in ce chestiuni 
ajutați, dar că nici rină 
de astăzi nu a primit un 

Am folosit, pentru a 
defini acest stil de lucru, o ex
presie pe care Marius Popescu o 
parafrazează destul de străveziu 
și anume că. de fiecare dată, fe
derației i s-a spus „da, da", dar 
iui „da* cere practic a însemnat

Deci. ce a vrut Marius Popescu 
cu însemnarea sa? In vreme ce 
pentru „grava problemă" a ne- 
de.egcru arbitrului Dinulescu de 
a conduce partide de fotbal la 
centru nu numește concret cine 
este vinovat, căsește de cuviin
ță să dea, indirect, destul de ne
abil, destul de rudimentar, o re
plică la criticile pe care le-am 
formulat în amintita ședință. In 
numele ori la sugestia cui lasă 
să se ir.teleagă că ar face-o? In 
acea ședință, tovarășul ministru 
•1 sportului și turismului a ex
primat, într-un spirit deschis, 
•sa cum se procedează în toate 
organismele noastre de partid, de 
stat, acordul cu observațiile pe 
cxx-e le-am făcut, toți cei care au 
participat la acea consfătuire in- 
țelegind că se vor lua măsuri 
pentru remedierea neajunsurilor 
semnalate. Atunci al cui purtător 
de cuvint este sau vrea să pară 
MJ3.? Trebuie spus deschis că 
cu fost și oameni dintre cei vi
zați care, după acea ședință, 
s-au manifestat (așa cum nu tre-

N.R. Conform prevederilor Legii 
răspunsul președintelui F.R- “ ‘ 
nostru de vineri 25 mai.

După cum bine și ușor poate observa orice cititor cît de cit 
atent al celor două texte — nota și răspunsul — răspunsul de mai sus 
are incontestabila calitate de a... nu răspunde notei, întrebării ei 
de fond, alunecând mult intr-o critică la adresa C.N.E.F.S. Făcîn- 
du-ne nouă un surprinzător proces de intenție — cum că nota noas
tră ar fi o replică (cerută de cineva ! ? !) la criticile pe care 
Anghel Paraschiv le-a formulat intr-o recentă ședință care a 
loc la C.N.E.F.S. — președintele F.R.F. dovedește că ori n-a 
să Înțeleagă sensul notei, ori că pur și simplu nu l-a înțeles.

Fiind intru totul de acord cu punctul de vedere al tov. A. 
rasehiv că F.BJ. are nevoie de sprijinul C.N.E.F.S. și al unor 
organe de înaltă decizie in rezolvarea problemelor de fond ale fot- 
batalui (așa cum am scris și în nota respectivă), am atras atentia 
asupra faptului că sint probleme, curente, mici in aparență dar 
cu urmări importante, pe care federația poate (și trebuie) să Ie 
rezolve singură, fără sprijinul nimănui. O asemenea problemă este 
arbitrajul, delegarea arbitrilor cei mai competenți în acest final de 
campionat. Președintele federației o minimalizează. Treaba dumnea
lui. Bite evident că arbitrajele nu au rezolvat niciodată și nu vor 
rezolva nici acum problemele de fond ale fotbalului, dar calitatea 
arbitrajelor poate îmbunătăți — sau deteriora — climatul fotbalului, 
climaxul de muncă tn acest sector. Consecința (climatul) fiind im
portantă, trebuie să-i acordăm cuvenita ’ - -
învață o dialectică elementară.

Să ne scuze tov. Paraschiv că am 
iubitorii fotbalului din Iași, Hunedoara, 
șani, Oradea, Arad, Satu Mare, ca să 
ale căror echipe luptă pentru evitarea _ „ ___ , __  ___ _____
ea meciurile acestui sfîrșit de campionat să fie conduse cît mai 
bine, de arbitri competenți, imparțiali. Pentru dînsul, problema 
aceasta nu este poate de fond, dar pentru spectatorii din orașele 
amintite ea este însă cu siguranță foarte importantă. Sutele de 
scrisori pe care Ie primim la redacție sînt o dovadă grăitoare în 
acest sens. Iertați-ne, tov. Paraschiv, dar cu modestie recunoaștem 
— spre decepția dv. probabil, care ne-ați bănuit de gînduri mult 
mai mari — că nu ne-am gîndit nici un moment la altceva decît 
la mărunta problemă a asigurării unui final corect, drept, fair-play 
acestei ediții de campionat. Arbitrii, susținem noi, pot și trebuie 
să contribuie la asigurarea unui asemenea final.

Nota redacției este, după cum vedeți, mai amplă, animați fiind 
de speranța că măcar de data aceasta veți înțelege corect, stimate 
tov. Paraschiv, rîndurile noastre. Rîndurî sincere care — chiar dacă 
au și „talaș verbal*, cum foarte elegant și mai ales foarte subtil 
le caracterizați — sînt scrise în numele dragostei adevărate pentru 
fotbalul românesc.

Incepînd de mîine, se vor des
fășura la Brașov partidele tur*? 
neului final al campionatului re
publican de juniori, competiție la 
startul căreia s-au aliniat 112 e- 
chipe. Pentru ultima fază a în
trecerii s-au calificat formațiile

Aflăm trista veste a încetă
rii din viață a 
fost component 
ționale. El și-a 
tatea la Cimpia 
a activat cu mult succes 
Rapid și la Dinamo. 

lui loan Suru, 
al echipei na- 
început activi- 
Turzii. Ulterior 

la

buie să se manifeste oameni cu 
răspundere, indiferent cit de mare 
sau de mică), făcînd reproșuri 
unor lucrători ai federației. în 
paranteză fie spus, aceștia nu a- 
veau nici o „vină" pentru punc
tul meu de vedere, mulți dintre 
ei nu critică ani la rînd pe ci
neva, mai ales pe superiorii lor.

De ce, după acea, consfătuire, 
nu a găsit de cuviință gazetarul 
care se ocupă de fotbal la ziarul 
„Sportul" să aleagă una sau alta 
dintre problemele pe care le so
cotește reale, să le analizeze, să 
se ocupe de ele și să sprijine e- 
fectiv fotbalul ? Oare din toate 
problemele fotbalului, arătate la 
ședință, numai cu posibilul „caz 
Dinulescu" se . putea face or le
gătură, sau acesta a fost doar 
pretextul pentru o replică prost 
camuflată la „îndrăzneala" de a 
vorbi pe față ?

Aș putea să-l înțeleg „omeneș
te" pe Marius Popescu : funcția 
și leafa lui nu depind de pre
ședintele federației de fotbal, așa 
cum nici funcțiile și lefurile lu
crătorilor federației nu depind de 
mine. Dar cum să-l înțeleg, cînd 
el știe bine că multe din pro
blemele de care depinde creșterea 
sănătoasă a fotbalului nostru nu 
pot fi rezolvate de federație, sau 
numai de federație, și cu toate 
acestea se înscrie voios în rîndu- 
rile celor care sparg cu plăcere 
toate oalele în capul federației? 
Ce are de cîștigat fotbalul din 
această denaturare?

îi sugerez lui M.P. un subiect 
— „mărunt" în raport cu „mari
le" lui preocupări în fotbal — 
dar care i-ar oferi, cred, spu
mosului șl virulentului gazetar po
sibilitatea să se afirme cu ade
vărat drept ceea ce vrea să pârât 
un combativ, un fulger al justi
ției în fotbal. Iată subiectul : 
printr-o hotărîre a Biroului 
C.N.E.F.S., clubului „Luceafărul" 
urma să-i fie puse la dispoziție 
terenurile necesare antrenamen
telor, dar aplicarea hotăririi a 
fost barată de cadre din condu
cerea C.N.E.F.S., astfel că peste 
100 de copii se „antrenează", de 
un an de zile, pe un singur teren. 
Si astfel de subiecte — „mărun
te", repet. în raport cu senza
ționalul „caz Dinulescu" — poate 
afla cu sutele. Scrie Marius Po- 
.pescu!

Nu aș fi piis mina pe condei, 
dacă acest episod nu ar oglindi 
o anumită stare de spirit nesă
nătoasă, contrară normelor mun
cii noastre de partid, care, in
tr-un fel sau altul, macină încă 
forțe din sportul nostru, abate 
atenția de la lucrurile serioase și 
adevărate, se constituie ' ------
baraj împotriva oricărei 
vații. a oricărui spirit de 
noire, intr-o piedică reală in calea 
progresului sportului. Este regre
tabil că ziarul de specialitate se 
face ecoul unor asemenea 
talitățl.

Doar șase cuvinte merită 
reținute din cele scrise de 
rius Popescu, fapt pentru 
il voi plagia. încheind așa
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importanță și cauzei — ne

îndrăznit să ne gîndim că 
Buzău, Rm. Vîlcea, Ptetro- 

ne referim doar la orașele 
retrogradării, vor neapărat

clasate pe primai loc în cele'opt 
serii: S.C. Bacău, F.C. Constanța, 
C.S.Ș. Pajura București, C.S.Ș. 
Craiova, C.S.Ș. Timișoara, „U“ 
Cluj-Napoca. Tractorul Brașov și 
F.C. Șoimii Sibiu.

IN MECI AMICAL, echipa di
vizionară A Politehnica Timișoa
ra a fost învinsă pe teren pro
priu de lidera seriei a IU-a din 
Divizia B, Universitatea Cluj- 
Napoca, cu 3—0 (1—0), prin go
lurile marcate de Cimpeanu II 
(min. 7 și 50) și L. Mihai (mln. 
71). (C. Crețu — coresp.)



TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU 

S-AU ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂ
(Urmare din pag. 1)

onoarea președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Dejunul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

★
Vineri după-amiază a luat 

sfirșit vizita de stat a pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in Spania, efectuată 
la invitația regelui Juan Carlos 
I și a reginei Sofia. Această 
vizită, prin rezultatele sale 
rodnice — subliniate și de De
clarația comună adoptată in a- 
ccastă zi la Madrid — deschide 
perspective din cele mai largi 
dezvoltării pe multiple planuri 
a relațiilor de cooperare româ- 
no-spaniole. aduce o contribuție 
însemnată la cauza păcii, secu
rității și colaborării interna
ționale.

De la Palatul regal Zarzuela, 
de lingă Madrid, președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, înso
țiți de regele Juan Carlos I si 
regina Sofia, au plecat cu eli
copterul spre aeroportul Barajas.

La C. E. de haltere

V. GROAPĂ. CU 3 RECORDURI NAȚIONALE,
PE LOCUL 6 DIN

VARNA. 25 (prin telefon). La 
categoria semigrea. (90 kg) la 
C.E. de haltere au concurat 17 
sportivi din. tot atâtea țări. Re
prezentantul nostru. Vasile- 
Groapă, a avut de înfruntat pe 
cei mai buni halterofili ai lu
mii și a ocupat locul 6 în cla
samentul general, corectând 
trei recorduri naționale : 350 kg 
la „total" (v.r. 342,5 kg) ; 157,5 
kg la „smuls" (v.r. 155 kg) ; 
192,5 kg la „aruncat" (v.r. 190 
kg). Pentru a înțelege mai bine 
comportarea sa, este suficient 
să amintim că, de la preceden
tele C.E., din 1978, unde a o- 
cupat locul 11, a realizat un 
progres de 17,5 kg ! Surpriza 
serii a furnizat-o halterofilul 
vest-german R. Milseir, care a 
„aruncat" 222,5 kg — nou re
cord mondial (v.r.m. 221,5, Ri- 
gert).

Clasament general: 1. R. Mil- 
ser (R.F.G.) 382,5 kg ; 2. P.
Baczako (Ungaria) 370 kg ; 3.
V. Șari (U.R.S.S.) 370 kg ; 4.
R. Aleksandrov (Bulgaria) 360 
kg ; 5. F. Antalovits (Ungaria) 
360 kg ; 6. V. Groapă (Româ
nia) 350 kg (record național).

Medaliați. „Smuls": 1. Bac- 

CAMPIONATELE BALCANICE DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

bagajudui de cunoștințe tehnico- 
tactice. Arbitraj foarte bun : A. 
Dinicu — D. Dobrescu (Ro
mânia).

O insuficientă „încălzire" îna
inte de joc și o tratare cu u- 
șurință a partidei au adus pe 
tabela de scor, în primul set 
al meciului feminin România — 
Albania, un rezultat surpriză: 
8—15 ! In această parte a în- 
tîlnirii, voleibalistele noastre au 
fost surprinse de elanul adver
sarelor, care au reușit o serie 
de acțiuni frumoase, datorită 
— cu precădere — evoluției bu
ne a jucătoarelor Ela Tase și" 
Tatiana Aliko. Totodată, sexte
tul nostru nu reușea să-și co
ordoneze mai clar acțiunile. 
Dar, începind din setul al doi
lea, ridicătoarea Doina Săvoiu 
și-a intrat în mină și jocul a 
căpătat un cu totul alt aspect. 
Echipa României a devenit a- 
ceea care, joi, obținuse meri
tate aplauze din partea publi
cului. Cu toată opoziția adver-

Garda militară, aliniată pe 
aeroport, prezintă onorul. Sint 
intonate apoi imnurile dc stat 
ale României și Spaniei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Juan Carlos I trec 
în revistă garda de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu iși 
iau rămas bun de la președinte
le guvernului spaniol, Adolfo 
Suarez Gonzales, de la ceilalți 
membri ai guvernului veniți 
să-i salute Ia plecare, de la 
membrii ambasadei române. Un 
grup de copii oferă președin
telui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu fru
moase buchete de flori.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu iși iau 
un călduros rămas bun de la 
regele Juan Carlos I și de la 
regina Sofia. Cei doi șefi de 
stat iși exprimă încă o dată 
satisfacția pentru rezultatele 
dialogului la nivel inalt româ- 
no-spaniol, convingerea că a- 
ceste rezultate se vor răsfringe 
pozitiv asupra evoluției ascen
dente a relațiilor dc prietenie 
și colaborare dintre cele două 
țări și ponoare.

La ora 16,00, ora locală, aero
nava prezidențială decolează, 
îndrepiîndu-se spre patrie.

17 CONCURENTI
zako — 165 kg ; 2. Șari — 165 
kg ; 3. Antalovits — 160 kg.. . 
5. Groapă — 157,5 kg. „Arun
cat" : 1. Milser — 222,5 kg (re
cord mondial) ; 2. Baczako — 
205 kg ; 3. Șari — 205 kg . . . 6. 
Groapă — 192,5 kg.

Sîmbăită și duminică, vor in
tra în întrecere halterofilii ro
mâni S. Tasnadii, M. Parapan- 
cea și St. Kreicik.

Ion OCHSENFELD

Astăzi și miine

CAIACIȘTI Șl CANOIȘTI ROMÂNI K ,,REGATA MOSCOVA-
Astăzi și miine, la Moscova 

se desfășoară tradiționala re
gată internațională de caiac- 
canoe „Memorialul Iulia Riab- 
cinskaia", unul din cele mai 
importante concursuri ale se
zonului.

Țara noastră va fi reprezen
tată de un lot numeros, alcă
tuit din caiaciștii Vasile Diba, 

sarelor. care nu au renunțat 
nici un moment la luptă, vo
leibalistele noastre s-au deta
șat clar, impunîndu-se cate
goric. Scor : 3—1 (—8, 2, 2, 4).

PROGRAMUL JOCURILOR 
(sala Floreasca)

Azi, de la 15,30: Albania — 
Iugoslavia (f), Turcia — Gre
cia (m), Bulgaria — iugoslavia 
(m).

Miine, de la ora 8,30: Iu
goslavia — Turcia (m), Ro
mânia — Bulgaria (£), Româ
nia — Bulgaria (m).

Antrenorul N. Roibescu a utili
zat . următoarele . jucătoare : 
Mariana Ionescu, Victoria Ban- 
ciu, Doina Săvoiu, Maria Ena- 
che (Gabriela Coman), Constan
ța Iorga (Doina Moroșanu), Ma
rinei» Turlea (Irina Petculeț, 
Iuliana Enescu). Au arbitrat 
bine : A. Tulis (Grecia) și J. 
Osterșek (Iugoslavia).

MIHALACHE TOMA A CUCERIT 
MEDALIA DE BRONZ LA C. E. DE JUDO

BRUXELLES, 25 (prin tele
fon). — Cea de-a doua zi a 
Campionatelor europene de 
judo s-a încheiat cu un fru
mos succes al sportivului român 
Mihalache Toma, care a cuce
rit medalia de bronz la cate
goria semimijlocie. După ce 
i-a învins, în cadrul grupei sale, 
pe W. Grant (Suedia), M. Fa
bian (Iugoslavia) și pe E. Schu
macher (Luxemburg), repre
zentantul țării noastre s-a ca
lificat în sferturile de finală, 
întîlnindu-1 pe sovieticul S. 
Habareli, în fața căruia a pier
dut la limită, prin yusei-gachi 
(superioritate tehnică). Pentru 
medalia de bronz M. Toma a 
susținut meciul decisiv cu bul
garul Gh. Petrov, pe care l-a 
întrecut detașat. Astfel, Miha
lache Toma este cel de-al doi
lea sportiv român, după succe-

v.CORRIERE DELLO SPORT" 
DESPRE RECENTELE SUCCESE

ALE NADIEI COMĂNECI
ROMA, 25 (Agerpres). — Zia

rul „Corriere dello Sport" din 
Roma publică un comentariu 
consacrat recentelor campionate 
europene feminine de gimnasti
că, in care se scrie între al
tele : „Ciștigind a treia oară 
titlul de campioană europeană 
absolută, Nadia Comăneci a 
arătat, la Copenhaga, o fața 
nouă a talentului său. un stil 
aproape complet schimbat. Ti- 
năra gimnastă româncă a dat 
dovadă de maturitate. încredere 
în propriile posibilități si de un 
mare curaj, mai ales în felul 
cum a abordat exercițiul foar
te dificil la sărituri. Rapidita
tea în execuție și o perfectă 
coordonare a caracterizat evo
luția la celelalte aparate și în 
special la sol, unde armonia miș
cărilor și finalul exercițiului în
cheiat cu un dublu salt înapoi, 
au completat un repertoriu 
foarte original și de mare ți- 
nută sportivă". Nadia Comăneci 
se menționează în încheierea 
articolului — se află din nou în 
avanscena gimnasticii mon
diale feminine și are toate șan
sele să repete la Moscova per
formanta sa de la Montreal.

TENISMÂNI ROMÂNI ÎN
Turneul internațional femi

nin de tenis din Berlinul Oc
cidental a continuat vineri cu 
desfășurarea partidelor din ca
drul sferturilor de finală. Ju- 
cătoarea româncă Virginia Ru- 
zici a învins-o pe vest-germana 
Sylvia Hanika cu 6—4, 6—3.

Ion Birlădeanu, Nicușor Eșea- 
nu, Mihai Zafiu, Alexandru 
Giura, Anghel Coman, Marian 
Dineu, Ion Geantă, Petre Di- 
mofte, caiacistele Maria Ștefan, 
Agafia Orlov, Nastasia Nichi- 
tov și canoiștii Ivan Patzaichin, 
Lipat Varabicv, Gheorghe Si- 
mionov, Toma Simionov și Pe
tre Capusta.

Și parcă pentru a argumenta 
încă o dată aprecierile noastre 
la jocurile de ieri, nici partida 
masculină România — Iugosla
via nu a făcut excepție de la 
regulă. Voleibaliștii iugoslavi, 
alcătuind un sextet bine clă
dit fizic, mobil și îndîrjit în 
joc, au creat serioase probleme 
echipei noastre care, intr-ade
văr, a obținut victoria cu 3—0 
(13, 12, 15),'dar cu cite emoții... 
Formația de bază aliniată de 
N. Sotir și FI. Balaiș nu a ju
cat mai slab ca în ziua pre /-- 
dentă, însă de data aceasta ac
țiunile la fileu (nu prea rapide) 
s-au izbit de un blocaj înalt 
și deosebit de activ, ori de o 
apărare fermă în linia a doua. 
Așa că, pentru a cîștiga, a fost 
nevoie de eforturi deosebite din 
partea formației Oros, Dumă- 
noiu, Pop (Chifu), Enescu (Ste- 
rea), Tutovan (Hînda). Gîrleanu. 
De la adversari au impresionat 
îndeosebi Trifunovici, Lozancici 
și Bogojevski. Arbitraj bun : 
Ă. Bilal (Albania) și I. Ese- 
men (Turcia).

sele lui A. Szabo la edițiile an
terioare. care reușește să urce 
pe treptele podiumului de onoa
re al campionatelor europene. 
Iată clasamentul final la aceas
tă categorie : 1. H. Heinke
(R.D.G.), 2. S. Habareli
(U.R.S.S.), 3. M. Toma (Româ
nia) și A. Adamczyk (Polonia).

La „mijlocie" Joszef Pal a 
avut neșansa de a fi în grupă 
cu unii dintre cei mai valoroși 
concurenți ai acestei categorii, 
între care sovieticul V. Iakevici 
(campion continental la ediția 
de anul trecut) și polonezul 
M. Bielawski (medaliat cu ar
gint la aceeași competiție). 
Deși sportivul român a luptat 
cu multă ambiție, el n-a reu
șit să se califice spre tururile 
finale ale întrecerilor de la a- 
ceastâ categorie. J. Pal iși va 
încerca însă șansele duminică 
la ..open". Clasamentul final : 
1. V. Rothlisberger (Elveția), 2. 
S. Obadov (Iugoslavia), 3. J. 
Kiss (Ungaria) și II. Ultsch 
(R.D.G.).

Sîmbătă sint programate în
trecerile la categoriile semi-

La C. E. de popice de la Augsburg

SPORTIVII ROMÂNI PRINTRE 
FAVORIȚII ÎNTRECERILOR INDIVIDUALE 
iDoliju Katona (II tini) conduce cu 17 p in disputa Idelor

Participanții la Campionatele 
europene de juniori la popice, 
care se desfășoară în orașul 
vest-german Augsburg, au avut 
ieri o binemeritată zi de odih
nă, pentru care organizatorii 
competiției au prevăzut o 
excursie în munții Bavariei.

După disputarea celor două 
probe — echipe și perechi — 
la care sportivii români au a- 
vut o comportare frumoasă, 
cucerind o medalie de aur _— 
la perechi fete (Maria Iosif- 
Nichifor — Ibolya Katona). 
două de argint (echipe fete și 
perechi băieți — Die Hosu — 
Alexandru Naszodi) și una de 
bronz (echipe băieți), urmează 
ultima confruntare, azi, turneul

TIIIÎÂIf INTEHNAIIONÂLE
Alte rezultate : Stoll (S.U.A.). — 

Jausovec (Iugoslavia) 7—6, 6—4 ; 
Goolagong (Australia) — Toma- 
nova (Cehoslovacia) 6—1, 6—4 ; 
Marsikova (Cehoslovacia)—Reid 
(Australia) 7—5, 6—7, 6—2.

★
Ieri, in campionatele inter

naționale de tenis ale Italiei, 
argentinianul Vilas l-a învins 
cu 6—1, 6—7, 7—5 pe italianul 
Adriano Panatta, calificindu-se 
pentru semifinale. Pentru semi
finalele probei de dublu s-au 
calificat Ilie Năstase (România) 
și Jose Luis Clerc (Argentina) 
care au eliminat în „optimi" 
pe Ball, Warwick (Australia), 
iar în „sferturi" pe Gene Ma
yer, Sandy Mayer (S.U.A.).

TliRliL CICLIST AL ITALIEI
ROMA, 25 (Agerpres). — In tu

rul ciclist al Italiei, vineri s-a 
desfășurat etapa a 18-a: Rimini— 
San Marino (contracronometru 
individual). Cel mal bun timp, 
italianul Giuseppe Saronni, 28 
km, 45,58. In clasamentul gene
ral, pe primul loc a trecut Sa- 
ronnl.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a Cu prilejul unui 

concurs disputat la Harkov, a- 
tletul sovietic Iakovlev a săriit la 
triplusalt 16,96 m, Efimov a cîști- 
gat proba de aruncarea ciocanu
lui cu 73,36 m, iar sportivul bul
gar Stoicev s-a clasat pe locul 
întîi la aruncarea "suliței, cu re
zultatul de 81,70 m.

AUTOMOBILISM • Participanțil 
la „Marele Premiu" de la Mon
te Carlo, probă contînd pentru 
campionatul mondial de automo
bilism (formula 1), au efectuat 
primul antrenament oficial, în 
care cea mal bună medie orară 
— 137.170 km — a fost realizată 
de pilotul canadian Gilles 
Villeneuve („Ferrari").

BASCHET a In turneul final 
al campionatului european mas
culin (grupa B), aseară, la Sa
lonic, echipa Spaniei a învins cu 
scorul de 79—74 (33—44) formația 
Suediei,

FOTBAL • Rezultate din pri
ma zi a turneului final u.e.f.a.,

ușoară și ușoară, unde țara 
noastră va fi reprezentată de 
Nicolae Vlad și, respectiv. Lo- 
ghin Lazăr, iar duminică își 
vor disputa întîietatea sportivii 
de la superușoară și open. La 
acestea din urmă vor concura 
și sportivii români loan Domnar 
(superușoară) și Joszef Pal 
(open).

In prima zi a „europenelor", 
joi, A. Hubuluri (U.R.S.S.) a 
cîștigat titlul la semigrea, iar 
J. L. Rouge (Franța) la grea.

final individual. Pentru cele 
două titluri de campioni ai 
continentului s-au calificat, 
conform regulamentului, primii 
20 clasați la fete și la băieți, 
pe baza adiționării punctelor 
din cele două întreceri prece
dente (echipe și perechi). Prin
tre competitori se află și 7 re
prezentanți ai noștri, în frun
te cu medallații la proba de pe
rechi, Ibolya Katona — con
duce cu 838 p d (este urmată 
de Maria Koldzim — R.F.G. — 
cu 821 pd). Maria Iosif-Nichi- 
for 802 p d, Ilie Hosu 1737 p d 
(se află pe locul 2 — conduce la 
băieți vest-gcrmanul Bbljrer 
cu 1755 p d) și Alexandru 
Naszodi 1731 p d. Vor mai juca 
in turneul individual Elena 
Stan 788 p d, Ildiko Szâsz 773 
p d și Constantin Stamatescu 
1710 pd.

Sportivii noștri au onorat bo
gatul palmares internațional al 
sportului popicelor din țara 
noastră și sperăm ca ei să 
aibă o comportare bună și la 
proba individuală. în prim-plan 
se află, evident, mezina echi
pei noastre de fete, Ibolya Ka
tona — 17 ani (vîrsta de ju
niorat la popice este de 23 de 
ani), această talentată jucătoare 
din echipa divizionară Voința 
Oradea (antrenor Csaba Boi- 
dizsar). Azi, în ultima zi a 
„europenelor" de pe Bundes- 
keglerzentrum din orașul ba
varez, așteptăm noi succese 
din partea tinerilor noștri po
picari.

LUCRĂRILE
CONGRESULUI A.I.P.S.

MOSCOVA, 25 (Agerpres). — 
Vineri, la Moscova, au început 
lucrările Congresului Asocia
ției internaționale a presei 
sportive (A.I.P.S.). în cadrul șe
dinței inaugurale au fost accep
tate ca noi membre ale acestui 
for asociațiile naționale ale 
R. P. Chineze, S.U.A. și Aus
traliei.

pentru juniori, din Austria: Fran
ța— Belgia 5—1, Anglia — Ceho
slovacia 3—9, R.F.G. — Malta 5—0,' 
Bulgaria — Danemarca 1—0, O- 
landa — Elveția 2—1, Scoția — 
Polonia 3—2, Iugoslavia — Un
garia 2—0 a Cupa Iugoslaviei la 
fbtbal a fost cîștigată, pentru al 
doilea an consecutiv, de echipa 
Rijeka. In cele două manșe ale 
finalei cu Partizan Belgrad : 2—1 
și 0—0. • La Leon, în prelimina
riile turneului olimpic de fotbal,' 
selecționata Mexicului a învins cu 
scorul de 4—0 (2—0) echipa S.U.A.

ȘAH • Tradiționalul meci din
tre echipele mixte de șah ale 
Iugoslaviei și U.R.S.S. se va des
fășura, în acest an, între 26 mai 
și 2 iunie. în localitatea iugoslavă 
Spasa Vrucica. Vor evolua, prin
tre alții, marii maeștri Liuboje- 
vlci, Ivkov, Vellmirovici și Te
reza Stadler (Iugoslavia), foștii 
campioni mondiali Tigran Pe
trosian, Mihail Tal și Maia Ci- 
burdanldze. deținătoarea titlului 
de campioană â lumii (U.R.S.S.).


