
VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNITĂȚI ECONOMICE 

DIN CAPITALĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretarul general al Partidului 
Comunist Român, i ' căințele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut in cursul dimineții de 
joi, 31 mai, o vizită de lucru 
in cîteva mari unități indus
triale din Capitală. Au fost vi
zitate și unele obiective edili
tare din centrul Bucureștiului.

în această vizită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost însoțit 
de tovarășii ilie Verdeț, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană și 
Nicolae Constantin.

Vizita a prilejuit 
rodnică a modului 
înfăptuiesc în viață
Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
industriei pe trepte calitativ 
superioare și, in mod deosebit, 
a subramurilor ei de virf.

In cadrul acestei noi intilniri 
de lucru a secretarului general 
al partidului cu oameni ai 

moment 
permanentului 
de tovarășul 

specia- 
bunurilor

o analiză 
in care se 

hotărârile 
ale 
ale

care, prin activitatea sa, contri
buie in mare măsură la promo
varea tehnicii de virf in dife
rite ramuri ale economiei națio
nale. Pe întregul parcurs mun
citorii și specialiștii întreprinderii 
fac o entuziastă primire secre
tarului general al partidului, 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul destoini
cului colectiv al „Automaticii" 
constituind și de data aceasta 
un îndemn mobilizator spre 
noi și importante realizări.

In continuare sint vizitate 
diferite șantiere de construcție 
din centrul Capitalei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu poposind 
atît la clădiri ridicate pe lo
cul celor distruse de 
rul din martie 1977, 
unele noi ansambluri 
înălțate pe bulevardul 
și Calea Victoriei.

Numeroși bucureșteni aflați 
la această oră pe Calea Victo
riei l-au salutat cu multă dra
goste și căldură pe secretarul 
general 
tindu-șl 
da lor 
grija sa 
voltarea 
noastre și, in acest cadru,

eutremu- 
cît și la 
edilitare 
Magheru
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muncii din Capitală, 
semnificativ ai 
dialog purtat 
Nicolae Ceaușescu cu 
liștii, cu făuritorii 
materiale, in probleme esențiale 
ale activității economico-socia- 
le, ale ereșterii bunăstării po
porului, au fost abordate as
pecte privind căile practice 
menite să imprime o mai bună 
orientare a eforturilor, a resur
selor umane și materiale, pen
tru îndeplinirea și depășirea 
indicatorilor cantitativi și cali
tativi ai planului pe 1979, 
hotăritor al cincinalului, 
cum și pentru realizarea 
succes a proiectelor de ,___
pcctivă privind dezvoltarea u- 
nor sectoare de virf ale indus
triei, capabile să asigure îna
intarea fermă a economiei ro
mânești pe calea modernizării 
ei neîntrerupte.

Vizita începe la întreprinde
rea de avioane, unitate repre
zentativă a industriei bucureș- 
tene. în eadrul dialogului purtat 
aici sînt abordate probleme pri
vind specializarea si cooperarea 
unor întreprinderi,, amplasarea 
unor noi secții in vederea asi
gurării unei eficiente superioare 
în realizarea aparaturii com
plexe cc echipează diferitele 
tipuri de aeronave.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceausescu s-a oprit în cartierul 
Herăstrău, unde a examinat, 
împreună cu edilii, diferite va
riante privind sistematizarea 
acestei zone a Capitalei.

Următorul moment al vizitei 
de lucru are loc la „Automati
ca", puternică unitate a indus
triei constructoare de mașini,

an 
pre- 

cu 
pers-

al partidului, manifes- 
și in acest fel profun- 
recunoșiință fată de 
statornică pentru dez- 

continuă a patriei 
' ..._ Z.U, a

frumoasei și înfloritoarei noas
tre Capitale.

Vizita a continuat apoi pe 
platforma industrială Militari, 
obiectul dialogului de aici con- 
stituindu-I examinarea măsuri
lor luate de factorii de răspun
dere, de specialiști, din indica
ția conducerii partidului, pen
tru realizarea planului privind 
construcțiile de locuințe, în 
condiții de eficiență sporită, de 
ridicare a gradului de indus
trializare a lucrărilor și dc re
ducere a consumului de mate
riale și energie, pentru 
nătățirea funcționalității, : 
fortului apartamentelor.

A fost vizitată, apoi, 
prinderea „Electrotehnica*, 
tuată in aceeași zonă industrială 
a Capitalei. Și aici, ca pe întreg 
traseul vizitei de lucru, munci
torii întreprinderii il ovaționea
ză pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu căldura inimii, 
manifeslîndu-și bucuria de a-1 
avea din nou în mijlocul lor, 
de a-i asculta cuvântul însuflc- 
țitor. Ei exprimă, direct și vi
brant, prețuirea lor adincă pen
tru fermitatea revoluționară, 
clarviziunea și dinamismul cu 
care acționează tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru pro
gresul și prosperitatea patriei, 
pentru binele și fericirea po
porului nostru, pentru crește
rea _ prestigiului și rolului 
României socialiste in lume.

imbu-
a con-

între- 
. si-

Foto : I. MIHAICAPrima lecție...

1 IUNIE a devenit o zi- 
simbol. O zi a tuturor co
piilor lumii. Copiii sînt nă
dejdea noastră, certitudinea 
noastră că munca, că efor
turile de zi cu zi se revarsă 
în bogate roade spre tinăra 
generație care, crescînd, va 
înălța si mai sus cuceririle 
de pînă acum.

Avem copii buni, cu minte 
ascuțită si brațe ce dovedesc

vigoare. îi creștem cu dra
goste si grijă părintească. Și, 
odată cu primele cuvinte, ei 
învață și iubirea de glia 
strămoșească ; învață, urcind 
în timp, să-i cinstească pe 
cei care în mine, pe șantie
re. în fata furnalelor, pe 
ogoare, în laboratoare sau în 
sălile de curs au ca singur 
țel înflorirea patriei socia
liste : învață ce înseamnă

-A-

cuvîntul partid și sensul ce
lor trei culori — roșu, galben 
și albastru — înfrățite în 
cutezanță sub soarele socia
lismului ; învață că steagul 
roșu arde asemenea sîngelui 
vărsat de comuniști pentru 
ca ei, copiii, să stea cu frun
tea sus, să privească cuteză
tori spre viitor. „Tinerii, 
copiii patriei noastre — 
sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al partidului, președin
tele Republicii — se dezvoltă 
intr-un climat social, politic 
și etic nou, superior, dispu- 
nînd de tot ceea ce este 
necesar pentru a se forma 
ca oameni înaintați, făuritori 
conștient! si pricepuți al 
României socialiste și comu
niste".

Cele șase milioane de copii 
al României socialiste sînt 
cuprinși în peste 30 000 de 
unități de învățămînt, gră
dinițe și scoli generale, dis- 
punînd de toate condițiile 
pentru a deveni constructo
rii de mîine ai comunismu
lui. într-un climat politic și 
social de generoasă grijă — 
sub permanenta ocrotire și

(Continuare în pag 2-3)

Jubileul „internaționalelor14 de atletism promite

UN SPECTACOL ATRACTIV, DE BUNA CALITATE,
V

PE STADIONUL REPUBLICII
Dintre cele peste 30 de probe 

care figurează pe programul în
trecerilor, de sîmbâtă și dumi
nică, din cadrul ediției a XXV-a 
a Campionatelor internaționale 
de atletism, cîteva anume re
țin atenția în mod deosebit. 
Una este, de pildă, cursa femi
nină de 800 m. La start vor fi 
prezente cîteva alergătoare re
putate, între care și sportiva 
bulgară Nikolina Ștereva. A- 
ceasta a cîstigat medalia de 
argint la J.O. de la Montreal,

HALTEROFILII NOȘTRI Al EVOLIAT DINE LA C. E.
DAR PENTRl OLIMPIADĂ MAI Al MILE DE LlERl!

unde a obținut o performanță 
de-a dreptul excepțională 1:55,4 
și a fost de două ori campioa
nă europeană de sală în 1976 
(2:02,2) si 1979 (2:02,6). Recent 
ea a cîstigat, la Sofia, cursa de 
800 m din cadrul 
„Narodna Mladej" 
2:01,6. Compatrioata 
Zlateva-Koleva este 
cordmană mondială 
(1:57,5 la Balcaniada 
na din 1973). Alături de ele se 
vor afla : excelenta noastră a- 
lergătoare Ileana Silai. record
manii națională (1:57,4 în 1977), 
care a obținut, zilele trecute. 
1:59,8 la reintrarea dună o în
delungată absență, gălâțeanca 
Rafira Lovin, clasată a treia la

concursului 
rcalizînd 

sa Svetla 
fostă re- 
a probei 

de la Ate-

„europenele” de sală (2:03,1) din 
februarie de la Viena. recent 
victorioasă în Italia, la Bolzano, 
cu 2:00,1 și romascanca Elena 
Tărită. campioană balcanică, a- 
nul trecut, la Salonic (1:59,4). 
Belgianca Anne-Marie Van 
Nuffel (recordmană națională cu 
2:01,1 în 1978), vestgermanca 
Petra Kleinbrahm (2:02,5 —1978) 
Si junioara noastră, cîmpulun- 
geanca Mitica Junghiata (2:08,8 
la concursul de primăvară al 
junioarelor, duminica trecută) 
vor completa, probabil, lista fi
nalistelor unei curse demnă.

Romeo VI LARA

(Continuare în pag. a 4-a)

După terminarea Campiona
telor europene de haltere, pre
ședintele F.I.H., H. Schodl 
(Austria), spunea că această a 
38-a ediție a întrecerilor a fost, 
prin prisma performanțelor, 
una dintre cele mai valoroase 
competiții de acest gen, din 
ultimii 10 ani. dc cind ființează

Marian Grigoraș (care a cucerit două me
dalii de bronz la C.E.) „smulge" 120 kg — 

record național la cat. pană.
Foto : P. ARSENOV-.Naroden Sport“-Sofia

forul de specialitate din Euro
pa. „Dovadă sînt, in primul 
rind, — spunea Schodl — cele 
13 recorduri mondiale, cele a- 
proape 100 de recorduri națio
nale, ca și participarea atit de 
numeroasă : 151 sportivi din 
26 de țări".

In acest context un succes 
notabil a înregis
trat Și formația 
României, prezentă 
— pentru prima 
oară — cu o e- 
chipă completă. Ea 
a ocupat locul 7, 
cu 133 puncte, în 
clasamentul pe na
țiuni. care se al
cătuiește la „eu
ropene" (se acor
dă puncte primilor 
10 clasați în cla
samentul general 
și pe stiluri, la 
fiecare categorie). 
In. clasamentul — 
neoficial — după 
sistemul olimpic, 
formația țării noas
tre s-a clasat pe 
locurile 6—8. îm
preună cu sportivii 
vest-genmani și 
cehoslovaci, fieca
re cu câte 14 p, 
după Bulgaria 47 p, 
U.R.S.S. 38 p, 
R.D.G. 28 p, Unga
ria 24 p și Polonia 
23 p, acestea fiinid 
considerate, dealt-

fel, cele mai bune echipe din 
lume.

Din cei zece halterofili ro
mâni care au luat startul la 
C.E. de la Vama 7 au ocupat, 
fapt fără precedent, poziții 
printre primii șase clasați. Hal
terofilii noștri au corectat a- 
cum 10 recorduri naționale, cu
cerind 3 medalii de bronz ; una 
în clasamentul general și două 
pe stiluri.

Majoritatea specialiștilor pre- 
zenți la Vama au fost sur
prinși de evoluția bună a con- 
curenților români la acqst im
portant examen din anul pre- 
olimpic, explicabilă prin faptul 
că s-a muncit mai bine și mai 
mult decît în trecut. Colectivul 
de antrenori (L. Baroga, S. A- 
chim, Gh. Manăilescu, I. Ienciu 
și M. Constanținescu) împreună 
cu sportivii au fost pe deplin 
conștiențl că numai printr-o 
muncă intensă se pot realiza 
performanțe competitive pe 
plan internațional. Și au acțio
nat în consecință !

Analizînd comportarea repre
zentanților noștri, vom mențio
na progresele remarcabile ale 
unora dintre ei. Marian Grigo
raș (29 de ani), descoperit in 
urmă cu 12 ani de antrenorul 
N. Bărbulescu (Petrolul Plo
iești), a bătut timp de aproape 
zece ani pasul pe loc... Iată

Ion OCHSENFELD

A st â zi, la Berlin

INTILNIREA AMICALĂ DINTRE
REPREZENTATIVELE DE FOTBAL
ALE R.D. GERMANE Șl ROMÂNIEI
^\\\\\\\\\\\\^ R.D, GERMANA

Noack 
Haffner 

Riediger

Grapenthin
Dorner Weise

Pommerenke 
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Weber
Lindeman 

Hoffman

Arbitru : K. Paiotay (Ungaria)

(Continuare în pag. a 4-a)

1 Chihaia D. Georgescu F. Grigore
Boloni Dinu Romilă II

Koller Păltinișan Sameș
lordache (Ștefan)
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BERLIN. Si (prin telefon). 
Lotul reprezentativ de fotbal al 
României a sosit joi dimineața 
la Beri in. Pe aeroportul 
Schonenfeld delegația sportivi
lor noștri a fost întîmpinată de 
reprezentanți ai federației de 
fotbal a R.D. Germane, de zia
riști și fotoreporteri. îndată 
după sosire, antrenorii Constan
tin Cernlăianu și Gheorghe Stai- 
cu au decis efectuarea unui an-

trenament de acomodare pe 
stadionul Weltjungend, cu o car- 
pacitate de 60 000 de locuri, pe 
care va avea loc vineri după- 
amiază întâlnirea amicală R.D. 
Germană — România. S-a lu
crat 60 de minute, ședința de 
instruire avlnd un caracter

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag. 2-3)



ANUL INTERNATIONAL AL COPILULUI CAMPIONATE • C
(Urmare din pag. I)

îndrumare a partidului, a 
secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușeșcu 
— pionierii, șoimii patriei, 
toți copiii României socialis
te, români, maghiari, ger
mani si de alte naționalități, 
se formează în spiritul uma
nismului revoluționar, al 
dragostei fată de patrie, 
partid și popor.

Anul acesta Ziua Copilului 
capătă noi dimensiuni, ea 
sărbătorindu-se în contextul 
în care 1979 a fost declarat 
de O.N.U. drept Anul inter
național al copilului. Reali
tățile lumii contemporane 
impuneau aceasta. Pentru a 
se atrage. încă o dată, aten
ția întregii omeniri asupra 
necesității de a se întreprin
de măsuri mai energice pen
tru ca tînăra generație să se 
dezvolte pretutindeni, elibe
rată de orice fel de preju
decăți și lipsuri materiale. 
Așa cum se afirmă și în 
Hot&rirea Comitetului Politie 
Executiv ai C.C. al F.C.R. 
cu privire Ia acțiunile orga
nizate in România in cadrul 
Anului international al co
pilului. „actionind pe linia 
politicii sale externe consa
crate făuririi unui climat de 
pace, destindere si securita
te. cooperării rodnice între 
țări si popoare România îsi 
va Intensifica eforturile în 
cadrul O.N.U.. precum si in 
raporturile bilaterale cu di
ferite state pentru sporirea 
preocupărilor față de tînăra 
generație, pentru dezarmare 
si repartizarea unei pârti din 
fondurile economisite ca ur
mare a reducerii cheltuieli
lor militare în vederea îm
bunătățirii condițiilor 
viată ale copiilor 
ga lume".

Copiii noștri, 
noastră. Pentru 
sacrificiu nu este prea mare. 
Ei vor fi, mîine, muncitorii

de
din intrea-

nădejdea 
ei nici un

AVEM 0 PLEIADĂ DE TENISMANI TALENTAȚI. CINE I AJUTĂ SĂ SE CONSACRE ?
Concursurile acestui început 

de sezon ne-au relevat exis
tența une; pleiade de tineri ju
cători ale căror nume sînt tot 
mai des întîlnite pe tablouri
le de concurs, chiar fa fa
zele finale, fapt care ne în
curajează în privința viitoru
lui. Vom începe cu Florin Se
gărceanu (18 ani) și Andrei 
Dîrzu (19), ei fiind primii de 
la care se așteaptă consacra
rea în elita tenisului interna
țional. Fără a avea pretenția 
că lista noastră cuprinde toate 
celelalte nume — dar în mod 
»igur neomițînd vreun jucător 
»au jucătoare cu certe pers
pective — îi vom aminti pe 
Eduard Pană (20), Livîu Man- 
caș, Laurențiu Bucur. Silvan 

—Niculescu, Daniel ’ Stănescu
(19), Viorel Dinicu. Andrei 
Mîrza, Adrian Marcu. Dorian 

Cristinel Ște- 
Ioanovici, So- 
Mihai Șovar, 
Răzvan Con- 

Emil Hnat

Antonescu (18). 
fănescu, Daniel 
rin Popa (17), 
Toma Bogdan, 
«tantinescu (16). 
(15).

în ceea ce Ie privește pe fe
te, surorile Lucia și Maria 
Romanov (ambele 20 ani) con
tinuă să domine cu destulă a- 
utoritate viața tenisistică in
ternă. în imediata lor apropie
re din punct de vedere valoric 
se află Camelia Chiriac (19 
tai),. Cosmina Popescu (18). 
Nadia Becherescu (17), Liana 
Don.. Marilena Totoran (16). 
Luminița . Sălăjan, Daniela 
Moise, Cristina Cazacliu Li
liana Pop, Georgeta Oneî (15), 
Daniela Nemeș (14), Alice Dă- 
nilă (13), Monica Radu și E- 
lena Trocan (12). Este îmbu
curător faptul că toți acești 
sportivi au fost formați atît 
fa cluburile și secțiile din Ca
pitală. cît și în provincie, unii 
chiar în localități care nu 
ofereau nimic tenisului de per
formanță cu numai doi-trei 
ani în urmă (Hunedoara, Con
stanța, Iași etc). Antrenori 
cum sînt Aurel Segărceanu — 
Dinamo București, Eleonora 
Dumitrescu — Steaua, Vladi
mir Crevencîuc — Progresul, 
Tudorel Bădin — Tenis-Club 
București, Ion Marin — C.S.Ș. 
nr. .2 București, Gheorghe Băr- 

"abărie — C.S.Ș. „Unirea" Iași,
Radu Popescu — C.S.Ș. Con
stanța, Iosif Kerekeș — Dina
mo Brașov, Ion Geantă — Po
litehnica București. Gheorghe 
Rado — Politehnica Cluj-Na- 
poCa. Egon Hutzl — Electrica 
Timișoara și alții — vădesc 
tot mai multă preocupare pen
tru a da loturilor naționale tru a da loturilor naționale 
tenismani cit mei bine pregă
tiți.

Asupra problematicii acestor

din industrie și de, pe ogoa
re, ei vor fi creatorii de 
frumos, ei vor fi sportivii 
performantei. Cercurile de 
creație și sportive în care 
sînt înscriși mii de copii au 
permis afirmarea in cadrul 
Festivalului național „Cin- 
tarea României" și a marii 
competiții „Daciada" a unor 
veritabile talente, care ne 
fac să privim cu încredere 
spre viitor. Pentru a le crea 
tot mai bune condiții de în
vățătură și viață se fac con
tinue eforturi. între acestea 
sportul are un loc bine de
finit. Tocmai de aceea, în 
Hotărirea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. se 
specifică, printre altele, că 
in acest an „vor fi date in 
folosință săli de sport, sate 
de vacantă, bazine de înot 
și patinoare", noi baze spor
tive. care se vor alătura ce
lor existente, ele constituind 
cadrul în care micii sportivi 
vor munci, cu elanul carac
teristic vîrstei, pentru ca 
tricolorul românesc să urce 
pe cel mai înalt catarg. Cul- 
tivînd dragostea 
muncă. dăruirea.
abnegația, voința. ______
românesc ridică, încă de la 
vîrsta copilăriei, mari cam
pioni. Exemplul celui mai 
tînăr Erou al Muncii So
cialiste. Nadia Comăneci, al 
colegelor ei este elocvent 
pentru ceea ce pot realiza 
copiii sportivi ai României 
prin dăruire exemplară, prin 
muncă fără preget.

Mii și mii de copii s-au 
întrecut și se întrec în aces
te zile în cadrul „Dacladei", 
cinstind prin aceasta ziua 
lor. iar cei mai tineri dintre 
sportivii noștri fruntași, pre- 
zenti la mari competiții In
ternaționale. au dus cu ei 
mesajul de dragoste si prie
tenie al copiilor români pen
tru toti copiii lumii.

Copiii noștri, nădejdea 
noastră. Viitorul de aur al 
patriei socialiste...

fată de 
curajul, 
sportul

republican 
partea cea 
abia Ince- 

cînd acești 
pe poarta

tineri jucători federația de 
specialitate și-a concentrat ta 
mod evident atenția, atît prin 
instituirea unui număr mai 
mare și mai stimulativ de com
petiții, cît și prin includerea 
lor tn loturile reprezentative 
de juniori și de tineret, prin 
crearea centrului 
de instruire. Dar 
mai grea a muncii 
pe, din momentul 
tineri au pătruns ,____
loturilor. Antrenorii responsa
bili, deși au fost desemnați, 
se mulțumesc, cel puțin ta 
răstimpul care a trecut din 
acest sezon, să-și urmărească 
elevii de la distanță, neîndru- 
mîndu-i fa mod direct, așa 
cum s-ar cuveni în lumina 
unei relații normale fatre an
trenorul de lot și candidațiî la 
o echipă reprezentativă. Atunci 
cînd federația a luat hotărirea 
să acorde celor mai buni din
tre tinerii buni sprijinul ca
lificat al unor antrenori com
petent! și experimentați, a 
avut in vedere, în mod sigur, 
ca între tehnicianul de la lot 
și elevii săi — chemați să par
curgă cît mai repede treptele 
afirmării — să se stabilească 
un contact direct, cu mingea 
și racheta pe terenul de joc. 
Altfel antrenorii respectivi 
riscă să rămînă doar selecțio
neri de ocazie și căpitani de 
echipă conjuncturali.

DUS-INTORS, DEGEABA,
Campionatele Individuale și 

de perechi la popice, rezer
vate juniorilor șl seniorilor, 
nu și-au dezmințit tradiția, 
producînd, șl în acest an, nu
meroase surprize plăcute, pri
lejuite de afirmarea tinerelor 
talente. Tînăra șl ambițioasa 
jucătoare Maria Zslzsik a 
Infirmat calculele Îiîrtlel șl a 
devenit campioană la junioa
re. In disputele seniorilor, pu
țin cunoscuții Feli
cia Daiciu . (Voința 
Roman) și ștefan
Balogh (Industria sîrmel 
Turzii) au avut o comportare 
remarcabilă în „preliminarii", 
callficîndu-se In turneele fina
le individuale, unde s-au cla
sat înaintea multor sportivi 
experimentați. Lăudabilele lor 
rezultate constituie rodul mun
cii depuse la antrenamente șl 
al seriozității cu care.au pri
vit campionatele, de la prima 
pină la ultima etapă.

La întrecerile finale au apă
rut însă și alte surprize. La 
juniori. Marin Tomescu (Pe
trolul Teleajen) s-a prezentat 
la București fără carnetul de 
legitimare, aflat la antrenorul

r
Natalia Mărășescu, maestră emerită a sportului, campioa

nă ți recordmenă europeană, balcanică ji națională, a fost 
oaspetele pionierilor de la Școala generală nr. 22 din Cra
iova. Școlarii s-au interesat de munca de pregătire a cam
pioanei, au rugat-o să povestească momente din cele mai 
mari concursuri la care a participat ji, Înainte de despăr
țire, au invitat-o să se fotografieze cu ei. (Vasile POPOVICI, 
coresp.).

CAMPIONATULUI
UN CLIMAT DE ORDINE

Rugbyștll lansați în cursa spre 
cel de al 62-lea titlu start deja 
fiorul liniei de sosire. Steaua, 
după dificila victorie (15—13), din 
33 mal, asupra rivalei sale Di
namo, părea cea mai Îndreptățită 
să rupă ea prima firul care 
marchează finișul. Dar, lată, a 
veilt acel neașteptat și oarecum 
inexplicabil insucces (4—9) din 
fața XV-lui Grivlței Roșii — evi
dent cu posibilități mai modeste 
— care relansează ta acest fel 
campionatul. Deoarece Dtaamo, 
victorioasă asupra altei outsi- 
dere, știința Petroșani (care nu 
confirmă bunele impresii de la 
Început, înregistrînd trei tafrîn- 
gerl usturătoare la rind !) s-a 
reapropiat la un punct de lide
ră, ca șl R. C. Grivița Roșie, 
dealtfel.

Așadar, o cursă în trei spre 
titlu între Steaua, Dinamo și 
Grivița Roșie, ca în anii dece
niilor trecute. Cursa e realmen
te palpitantă. STEAUA mal are 
de jucat cu Farul (a), cu R. C. 
Sportul studențesc (a), cu Știin
ța Petroșani și Rapid (d); DINA
MO cu Politehnica Iași (d), cu 
Farul (a), cu Rapid șl R. C. 
Grivița Roșie (d), ambele echipe

Era de așteptat ca la aceas
tă oră antrenorii de loturi să 
aibă un program de pregătire 
detaliat. metodic, consacrat 
perfecționării tehnice și tac
tice a jucătorilor nominalizați, 
și nu doar un simplu calendar 
de concursuri. Cum de ase
menea ar fi de dorit ca pen
tru perioada cît tenismanii din 
loturi se instruiesc la cluburi
le și secțiile unde sînt legiti
mați, să primească teme spe
ciale de pregătire, la realiza
rea cărora tehnicienii respec
tivi să colaboreze efectiv și 
sincer.

Mai mult ca în anii trecuți, 
acestor talentați tineri le-a fost 
încredințat mandat să repre
zinte tenisul românesc într-o 
serie de competiții oficiale pe 
echipe („Cupa Galea", Campio
natele europene de juniori, 
„Cupa de cristal" „Cupa Re
gina Sofia". „Cupa Annie Sois- 
bault". „Cupa Vasco Valerio") 
cît și in turnee individuale 
(Plsen, Berlin. Zinnowitz etc), 
încredere pe care ei sînt obli
gați s-o onoreze cu cît mai 
bune rezultate. în felul acesta 
vor contribui si ei la relansa
rea tenisului nostru in arena 
internațională, dorință nutrită 
de toți iubitorii „sportului alb" 
din România.

Ion GAVR1LE3CU

PE BANII STATULUI
său, Gheorghe Silvestru, care 
a sosit la arenă cu aproape 
două ore întîrziere. Seniorii 
Irina Orza (Voința Năsăud), 
Rozalia Giuran (Viitorul Dro- 
beta Tr. Severin), Mircea 
Bratu (Laminorul Brăila), ca 
să dăm numai cîteva exem
ple, au venit la Brașov fără 
să fi făcut vizita medicală ce
rută de regulament, iar Flo
rin Ripan (Metalul Bîrlad) șl 

dublul Marin Mere- 
uță — Nicolae Cio- 
fu (Unirea C.F.R.

Bacău) au sosit la finală în 
locul celor anunțați inițial de 
către comisiile locale de spe
cialitate și fără nici un docu
ment care să dovedească va
labilitatea participării lor.

Asemenea crase neglijențe, 
ca să nu le spunem altfel, se 
repetă, din păcate, de la un 
an la altul. De fiecare dată 
jucătoarele și jucătorii tn cul
pă au fost In penibila situa
ție de a face cale întoarsă, 
deoarece nu întruneau condi
țiile necesare admiterii lor în 
concurs. Pe banii cui s-or face 
toate acestea ?

Troian IOANIȚESCU

•S

a 

d

DE RUGBY

au de disputat un meci tn plus 
(restanță); GRIVIȚA ROȘIE cu ---- . _ --------- —)ț cu

are la ora cînd scriem 
rlnduri 2 tnfrlngert, Dl- 

- - (ca

Știință Petroșani (d), 
tehnica Iași (d), cu Dtaamo (a). 
Steaua 
aceste _______ _ .
namo — 3, 4ar Grivlța — 4 
șl Farul sau Știința), dar (pen
tru că există și un dar) ea a 
pierdut un punct ta clasament, 
avlnd trei jucători susnendati ! 
Șl spunînd acestea 
un alt capitol de

suspendați ! 
am abordat 
care trebuie

a suspendă- 
de F.R.R. : 
(Zafiescu —

laid situația la zi 
rilor, comunicată 
Steaua 3 suspendați . .
4.IX.78 — 1 etapă ; Gherghescu — 
30.IV.79 — 2 etape ; Zafiescu — 
23.V.79 — 2 etape ; Cioarec a pri
mit și el o sancțiune de 2 etape, 
la 26.III.79, cu suspendarea pe
depsei) ; Farul 3 suspendați (Bu- 
cos — S.IV.79 — 4 luni ; Ioniță 
— 13.V.79 — 2 etape ; PUoțcM — 
27.V.79 — 1 etapă ; Podaru, Bor- 
șaru, Grigore au primit si ei cite 
un avertisment) ; Grivița Roșie 2 
suspendați (C. Dinu — 13.V.79 — 
2 etape ; V. Vlad — 23.V.79 — 1 
lună ; C. Scarlat a avut ți el 2 
etape, cu suspendarea pedepsei, 
iar Ruse a primit avertisment) ; 
Rapid 2 suspendați (Mengher — 
29.X.78 — 2 etape ; Stoica —
5.111.79 — 1 etapă ; Barbu — a-
vertisment) ; Dinamo 1 suspendat 
(Dărăban — SJX.7t — 1 etapă ; 
Marghescu — avertisment); Spor
tul studențesc 1 suspendat (Ior- 
dănescu — U.X.7S — 1 etapă) ; 
Știința Petroșani fi Politehnica 
Iași, nici un jucător suspendat. 
In seria a doua : Rulmentul
Bîrlad 1 suspendat (MUtalațcu, 
antrenor, 9.X.7S — 1 lună) ; CSM 
Sibiu 1 suspendat (Mărgineanu —
3.111.79 — 4 etape ; Ungureanu —
2 etape cu suspendare; Boboc, 
antrenor, avertisment; echipa a 
mai avut in plus trei fucători 
suspendați in „faza preliminară’ 
a campionatului, unde a pierdut 
un punct !) ; Știința Baia Mare 1 
suspendat (Popovici — 13.V.79 — 
1 etapă — dar In „preliminarii’ 
a pierdut țl ea 1 punct) ; TC Ml- 
dla-Năvodarl 1 suspendat (Gh. 
Virgil — 13.V.79 — 1 etapă ; Lun- 
gu și Iancu au primit avertis
ment) ; Universitatea Timișoara, 
Minerul Gura Humorului. Politeh
nica Cluj-Napoca. C.F.R. Brașov, 
nu au avut nici — --------
depsit.

un Jucător pe-

să ținem seama 
nostru, acela al

ic comentariul 
. _ _ INDISCIPLINEI 

ta teren. Vom adăuga că tntr-o 
situație similară eu Steaua se 
află, de duminică, șl Farul, care 
fi ea a pierdut un punct tn cla
sament. Ce se petrece, așadar, in 
campionatul de rugby I

La noi, ca șl In alte țări cu 
rugby avansat (Franța, de pildă), 
pentru a se pune capăt jocului 
brutal, vociferărilor șl, in ge
neral, Încălcărilor regulamentului, 
s-a luat de către F.R.R. măsura 
ca o echipă care are, de-a lun
gul unul campionat, trei jucători 
suspendați să piardă un punct 
In clasament ! Lucru prevăzut tn 
articolul ic al Regulamentului 
campionatului Diviziei A care — 
aprobat — trebuie respectat tn 
litera și spiritul său, fără echi
voc ! Să sperăm că echipele vor 
înțelege, fie ta ceasul al doispre
zecelea, just această măsură dras
tică a Federației, menită a curma 
jocul dur șl a pune capăt in
disciplinei care se manifestă pe 
terenurile de rugby.

Dimitrle CALUMACHI

PE MICUL ECRAN

Cor
is,SO: 
(turn 
fran- 
pre- 

Mon- 
cam-

SÎMBATA 2 IUNIE, ora 
16,40: „Cadețll ta* întrecere" 
(reportaj de Gheorghe Frun
ză); ora 16,45: „Voleiul...
Viitorului" (reportaj de 
nel Pumnea); ora 
„Simfonia alergării” 
realizat de televiziunea 
ceză); ora 17: „Marele 
miu automobilistic de la 
te Carlo", cursă pentru 
plonatul mondial al pîloților 
de formula 1 (comentator 
Andrei Bacalu).

DUMINICA 3 IUNIE, ora 
15,20: Campionatul european 
de haltere, categoria super- 
grea («elecțiuni Înregistrate 
de la Varna); ora 15,35: „Șah-

LA MANGALIA, FINALA 
„CUPEI ROMÂNIEI" 

LA OINĂ
Mangalia — localitate devenită 

tradițională pentru desfășurarea 
unora dintre principalele compe
tiții ale sportului nostru național 
— găzduiește, incepînd de azi 
șl pină —duminică, finala „Cupei 
României" la oină. Pentru acest 
ultim act al întrecerii s-au cali
ficat următoarele echipe: Dina
mo București, 
Recolta Apoldu 
Tricolorul Baia 
tul poligrafic
București, Avintul 
fov), Avintul Frasin 
și Metalul Tîrgoviște. Iată 
numele arbitrilor care vor 
duce -meciurile: Al. Cazacu, Gh.
Gherghișan, V. Derșldan, V. Bă
ii n, N. Popescu, I. Munteanu, V. 
Comșa șl D. Prunache.

fatîlnirlle se vor desfășura 
după sistemul „fiecare cu fie
care". în ultima zi, duminică, va 
avea loc și tradiționala competi
ție „Cupa Calatis" organizată de 
CJ.E.F.S. Constanța.

Torpedo Brașov, 
de Sus (Sibiu), 
Mare, Combina- 

„Casa Scînteii" 
Curcani (II- 

(Suceava) 
Si 

con

Arena 
găzdui, n 
întilnlre 
dintre fd 
Iugoslavie 
zentative 
cel mai H 
de pildă, 
blu cama 
Dragas -4 
al lumii, 
gătoare a 
la ultima
• Junld 

for șl Al 
liați la r| 
ropene, a 
vor part] 
lnternațlo 
de capita 
fia*.

REI

După c 
pe o lui 
campionat 
disputare 
sate din 
gramate 
Deci, mii 
dele fem

S-A ÎNCHEIAT „CUPA VOINȚA", 
LA ORIZONT „CURSA VICTO

ULTIMA REUNIUNE din ca
drul „Cupei Voința" la velodrom, 
care urma să se dispute slmbâ- 
tă și a fost amînată din cauza 
ploii, a avut loc miercuri după- 
amlază, in condiții atmosferice 
excelente. Performerul zilei a 
fost S. Oprescu de la Olimpia, 
un tînăr talentat, foarte dîrz, 
care a reușit să se impună ta 
fața colegilor de generație atît 
la 2000 m cît și în proba de vi
teză. La viteză, S. Oprescu l-a 
tatilnit ta finala pentru locurile 
1—2 pe Fl. Popescu (C.S.S. 1), 
alături de care a făcut o cursă 
de toată frumusețea, ambii con- 
curențl primind binemeritate 
aplauze. Mai semnalăm victoria 
lui M. Ștefan, în întâlnirea direc
tă cu FI. Negoescu, în proba de 
viteză rezervată seniorilor șl ju
niorilor mari. Iată clasamentele:

1. S. o- 
Mltrache 
— L S. 
Popescu;
~ Po- 
D. Bo- 
Juniori 
Chiran 
doară 
mari-P 
ștefan 

FI. Negoescu 
30 ture — 

19

lecționată 
Vorwărtzl 
Dintre si 
gătesc sa 
cei mail 
București 
iești, PA] 
Napoca I 
aceste zii 
de zor I 
trenam er( 
cea mail 
„Cursei I 
acest ani

Juniori mici: 2 000 m — 
prescu 2:44,8, 2. V.
(C.S.S. 1) 2:46,4; viteză 
Oprescu 14,3, 2. Fi.
semlfond 21 ture — L FI. 
pescu (C.S.S. 1) 17 p, 2. 
robeică (C.S.S. 1) 13 p.
mari: 4000 m — 1. I.
(C.S.S. 1) 5:39,0, 2. D.
(Dtaamo) 5:43,0. Juniori 
seniori. Viteză — 1. M. 
(Steaua) 12,2, 2. 
(Steaua): semliond 
1. A. Tudor (C.S.S. 1) 19 p. 2.
D. Gioară (Dinamo) 18 p. (Gh. 
St.).

A DOUA MARE ÎNTRECERE 
clcllstâ internă a sezonului. 
„CURSA VICTORIA", competiție 
de tradiție, organizată de clubul 
sportiv steaua a fost programată 
în acest an în zilele de 6—10 iu
nie. Cursa, care se va derula 
pe parcursul a șase etape, se 
bucură și de această dată de 
prezența în caravană a cîtorva 
alergători redutabili de peste 
hotare, și-au anunțat participa
rea echipele Dukla din Ceho
slovacia, Flota — Polonia, o se

O
RAT

Aștepta 
polo Ral 
Cluj-Nad 
bazinul I 
neulul fi 
rit o pl 
nivel ten 
taculoasa 
la o pol 
asemene! 
contribui 
trecerii. I 

8 m, Scl 
slndu-se I 
rul său I 
Colceriu I 
formația! 
tr-un ști 
cundă dl 
Uluiri al 
după nil 
din repil 
ții răpi 
mingea, I 
atac, dai 
I. Slăvel 
prin loil 
clorul, 1 
trul Al. I 
eliminări 
drept dl 
că s-au I 
nepenalil 
doua, sl 
cu cea I

duminic
FINALELE REPUBLICANE

Incepînd de azi și pină

vor dls- 
camploni

saltelepe cele două 
în sala clubului Dlna- 
lupta pentru Intîletate 

de la categoriile naljlo-

in sala Dtaamo, din Capitală, 
încep astăzi finalele celei de a 
Xl-a ediții a Campionatelor re
publicane individuale de judo ale 
seniorilor. După etapele județene 
șl de zonă au fost desemnați 
182 de finaliști care îsi 
pută cele 8 titluri de 
pe 1979.

Astăzi, 
instalate 
mo vor 
sportivii _ ... _____  ..
cie, semigrea șl grea. La mij
locie, stat înscriși pe foile de 
concurs 2S finaliști, printre care 
campionul de anul trecut. C. 
Sauciuc (Politehnica Iași), J. Pal 
(Constructorul M. Ciuc), C. Got- 
că (Dinamo Brașov) și C. Năf- 
tlcă (Politehnica Iași), principali 
pretendențl la primele locuri. 
Semigreii, în număr de 25. îl au 
și acum, ca și anul trecut, fa
vorit principal pe dlnamovistul 
brașovean C. Știrbu. Stat aștep
tate însă cu mult interes șl evo
luțiile semigreilor P. Drăgoi 
(C.S.M. Pitești), D. Radu (Dina
mo Brașov) și E. Lăcătusu 
(A.S.A. Tg. Mureș). Deosebit de 
disputate se anunță Întrecerile 
la „grea" (2a de concurent!), unde 
stat multi finaliști cu șanse foar
te apropiate: Gh. Dumbravă 

de 
ora 

campionatelor 
box (rezumat 

Kbln, comenta- 
Satmari); ora 

finala „Cupei

(C.S.M. 
(Constru 
nul catd 
Brașov), 
noiu (D 
tă sînt I 
semiușoa 
ele, Iar 
ră șl oi

Azi,

iși

Sfârșit] 
nește pl 
ceastă d 
de scrin

Azi se] 
nală ind 
rea cad 
ținut cJ 
tlștl: Ml 
ua), 1 
(I.E.F.S. 
Mare), 
Mare), 
Ștefan 
(Crlșul | 
Oradea) 
umf 
rul Bud

Mîine 
a doua 
nale A

mat" (rubrică realizată 
Elisabeta Pollhroniade); 
15,45: Finalele 
europene de 
primit de la 
tor — Sorin 
16,20: Fotbal, 
cupelor": C.F. Barcelona 
Fortuna Dtlsseldorf (rezumat 
primit de la Basel; comenta
tor — Cristian Țopescu); ora
ÎS,20: (programul 2): „Tele- 
rama sport" (emisiune de 
Dumitru Tănăsescu).

>>

MIERCURI 6 IUNIE, ora 
21,45: Fotbal, Steaua — Dina
mo (selecțluni înregistrate de 
la stadionul Steaua; comen
tator — Gr. Ilisei).

După 
trei să 
campio 
cerile 
țlonal 
pînd d 
Iași, ci 
cadrul 
care ț 
cei m: 
tacole, 
Olinipi; 
Pctrolu 
dău(i, 
Cluj-N 
C.S.M. 
întrec;- 
15,30; 
vor ol 
nou p 
apropi; 
țlonale

care.au
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ia Voința, din Capitală 

AMICALĂ DE POPICE 
INIA IUGOSLAVIA

I Radiografia decepției provocate de fotbaliștii olimpici

| CUM S-A AJUNS DE LA 2-0 LA 0-3 RD. GERMANĂ
itală va 
ă, dubla 
amicală 

iei și 
repre- 

1 dintre 
umil, ca

— du- 
Nikola 

campion 
u, cîști- 
e argint 
și alții. 
if-Nichi- 
. meda- 
late eu- 
ia unde 
intilnire 
găzduită 
ipa So-

— Dacia Ploiești, Petrolul Băicoi
— Metrom Brașov, Voința Cra
iova — C.S.M. Reșița, Voința 
Cluj-Napoca — Voința Timișoa
ra, U.T. Arad — Hidromecanica 
Brașov și meciul de băieți Car
pați Sinaia — Rafinorul Ploiești. 
Restul meciurilor din această 
etapă se vor disputa în zilele de 
6 șl 1 iunie.
• In campionatul masculin, se

ria sud, s-a jucat meciul, - de
vansat din etapa a XVn-a, din
tre Constructorul Galați și Pe
trolul Teleajen Ploiești, ciștigat 
de gălățeni cu S143 — 4703 p d.

HANDBAL (DIVIZIA B)

I
I
I
I

A

aproa- 
trecerlle 

prin 
devan- 

a, pro- 
l iunie, 
: parti- 
Giurgiu

DM

etice șl 
ermană. 
ie pre- 
concurs 

din 
Plo- 

, Cluj 
iar din 

ruleze 
ie. An- 
întrucît 
■aseului 
i șl in

MASCULIN. Seria I: Metalul 
Vaslui — Calculatorul București 
28—27 (17—13); Petrolul Teleajen
— Relonul Săvihești 21—20 (15—
10); C.S.U. Galați — Tractorul 
Brașov 33—19 (13—8); Universita
tea Iași — Unirea Tricolor Bră
ila 29—22 (13—9). Seria a H-a: 
C.S.M. Reșița — A.S.A. Tg. Mu
reș 23—18 (18—9); Independența 
Sibiu — Nitramonia Făgăraș 
16—14 (9—7); Știința Petroșani — 
H.C. Minaur n Baia Mare 27—2t 
(X2-7).

FEMININ. Seria I: Textila Bu- 
huși — TEROM lași 11—8 (5—5): 
Gloria Ploiești — Confecția Va
slui 12—29 (4—9); Oltul Sf. Gheor- 
ghe — Spartac București 10—7 
(7—4). Seria a n-a: Unirea MC- 
tal-Lemn Craiova — Universita
tea Cluj-Napoca 14—17 (7—10):
Constructorul Hunedoara — 
NETEX Bistrița 27—7 (19—3): E- 
nergetica Drobeta Tr. Severin — 
Voința Sighișoara 13—7 (4—2).
(Corespondenți: D. Diaconescu, S. 
Băioi, T. Siriopol, A. Cristea, I. 
lonescu, M. Florea, I. Vieru, P. 
Manafu, A. Popovici, Al. Nour).

I
I
I
I
I
I
I
I

• La Miskolc, o singură „idee" tactică teama de a pierde ROMANIA

E ARBITRAJ Șl INDISCIPLINA 
IL DE POLO RAPID - VOINȚA 
:lul de
Voința
ri,

I
ia 

tur- 
ofe- 

ca 
te spec- 
rs” de 
irile de 
tulul a 
hui in- 
țde la... 
ebara- 
Iversa- 
). iar 
iducere 

prln- 
na se
tei ln- 

însă, 
le joc 
a por- 
obțlne 
ontra- 
lor de 
tstează 
cu pl- 

arbl- 
anulul 

fără 
:redem 
prima, 
ei ; a 

Rusii 
J, după

a 
ă

oplnla 
situația 
partida 
echipa 
de 21 __________ __
numerică — a egalat cu ușurin
ță, a luat conducerea șl s-a de
tașat net. Deci, un derby ratat 
din cauza unei greșeli de arbi
traj, dar șl pentru că internațio
nalul CI. Rusu a ținut să-și facă 
singur dreptate prin Încălcarea 
regulamentului Scor final : Ra
pid — Voința 16—4 (1—2, 1—1,
4—0, 10—1), Au înscris : I. Slăvei 
* ------------ — o]ac j.

2. Arsenc, 
SebSk si 
Nicolaescu 
din Bucu-

noastră nemeritată in 
respectivă. în continuare, 
nu a mal avut istoric. 
Rapid — deținînd timp 
de minute superioritate

4. Schervan 3. Pleșca 
Niță 2, I. Gheorghe 
respectiv Gyarfas 2, 
Colceriu. Arbitri : N. 
Si AI. Bădiță, ambii 
reștl.

In prima partidă, 
tntlmpinat o opoziție 
partea tinerei formații

Dinamo a 
dîrză din 

- . --------- —..„„^1 Crișul
oradea care, adepta unul joc in 

accentmișcare, cu ______
a lăsat o frn-

mo

jdvari 
implo- 
inamo
Arse- 

iîmbă- 
; la 
mijlo- 
rusoa-

permanentă __
pe contraatacuri, _ „ im
presie bună timp de două repri
ze. La scorul de 5—4 pentru Di
namo, orădenllor le-a fost anu
lat un gol (in mod justificat. 
deoarece un jucător fără minge 
intrase in spațiul de 2 m). iar 
ta faza imediat următoare un 
șut a întllnlt capul portarului 
dlnamovist. In continuare. Crișul 
a cedat inițiativa, in vreme ce 
campionii țării și-au valorificat 
potențialul întregului lot. din 
care l-am remarcat in mod deo
sebit pe S. Popescu, anul trecui 
component al lotului de juniori. 
Scor final : Dlnamo — Crișul 
............... ..... ‘ .... Au

3. S. Po- 
Szerzfi, D.

respectiv 
Fejer. Ar- 
M. Ștefan.

:a

■^rwa miai . umarfio —
13—6 (2—2, 3—2. 4—1, 4—1). 
înscris : Mirea 4, Rus 
pescu 2, Munteanu, 
Popescu, Ciobăniuc. 
Gordan 4. Fărcuță și 
bltri : V. Medlanu si 
ambii din București.«---------- . . zI .

14
14
14
14

reu- 
de a- 
i sala

ea 11- 
tmna- 
u ob- 
flore- 
(Stea- 
ancea 

Satu 
Baia 

>), A. 
Orban 
C.S.ș. 
. Tri- 
:viito-

ia loc 
națio-

Clasament la
1. DINAMO
2. Voința
3. Rapid
4. Crișul — ■ . . „-uu o

Cele patru finaliste susțin as
tăzi (de la ora 17 : Crisul — Ra
pid șl Dinamo — Votata) ultimele 
meciuri In Capitală ; ele urmea
ză să se reînttlnească (luni, marți 
si miercuri) la Cluj-Napoca, unde 
vor avea loc etapele care vor 
încheia edltîa a 34-a a campio
natului national.

Dumitru STÂNCULESCU
SIMBĂTĂ, GALĂ DE BOX 

IN CAPITALĂ
SImbătă, de la ora 16. in sala 

de festivități a Întreprinderii Au
tobuzul din Capitală, va avea loc 
o gală de box. Puglliștli de la 
A.S. Autobuzul primesc vizita 
celor de la Slobozia. Vor urca 
pe ring boxeri juniori si seniori 
cu categoria I de clasificare.

9 
C
4
3

2 3 110- 7C
3 5 107-108
5 5 85- 81
2 9 84-121

20
15 
13

8
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ă cu 
ape a 
Intre- 
npeti- 
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:ă din 
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la 
iparea 

obs- 
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Sibiu, 
i Ră- 
A.S.A.

IN-

.a șl 
de 

la ora 
. 9,30) 

un 
aintea 
terna-

LD.M.S.-BUCUREȘTI _
CADREAZA DE URGENTĂ 
PENTRU DEPOZITUL PIESE 
AUTO MILITARI DIN STR. 
VALEA CASCADELOR NR. 24, 
SECTOR 7:
• ANALIST 1 

TOR;
• ANALIST 1 

TOR PRINCIPAL;
• RECEPȚIONERI PIESE 

AUTO;
• AGENTI PRIMITORI;
• SORTATORi;
e ELECTRICIAN AUTO;
• ZUGRAV;
• MUNCITORI NECALIFI

CAȚI DIN JUDEȚELE ILFOV. 
TELEORMAN, DÎMBOVIȚA.

RELAȚII LA TELEFON 
12.89.18 — 12.19.62.

programa-

PROGRAMA-

I
I
I
I
I
I

MISKOLC, 31 (prin telefon). 
După ce juniorii au ratat cali
ficarea in turneul U.E.F.A., (a 
cita oară ?), după ce prima re
prezentativă a făcut ce a făcut 
in preliminariile C.E., iată că 
și al treilea obiectiv (ultimul) 
al fotbalului nostru pentru a- 
ceastă vară a fost ratat. Dru
mul spre turneul final de fot
bal din cadrul J.O. de la Mos
cova s-a încheiat miercuri Ia 
Miskolc. Din nou fotbalul nos
tru decepționează sutele de mii 
de suporteri ai săi. A fost o 
lună și jumătate de speranțe, 
după ce echipa noastră olimpi
că luase avansul de două go
luri, atunci, in prima confrun
tare cu formația similară a Un
gariei, de la Pitești. Dar, aici 
la Miskolc echipa noastră nu a 
fost capabilă să păstreze acest 
avantaj, nici, măcar pentru a 
apela la prelungiri sau la lovi
turile de la 11 m. In 77 de 
minute, formația gazdă a tran
șat în favoarea ei calificarea. 
Cei ce răspund de destinele 
fotbalului nostru, și mai ales 
cei ce s-au ocupat de această 
echipă olimpică, ca și in me
dul cu Cipru (cînd au motivat 
că egalul de la Limassol se da
torează unui gol înscris din 
ofsaid de către ciprioți și nu 
că echipa a jucat foarte slab), 
vor spune, probabil, că forma
ția Ungariei a marcat golul trei 
după ce cu două faze mai îna
inte a fost ofsaid. Dar, după 
poziția de ofsaid, mingea s-a 
mai jucat, Speriatu s-a bilbîit, 
apărarea a fost spectatoare și, 
în cele din urmă. Kiss a în
scris. Adevărul este — și nu 
trebuie să-l ocolim — că ECHI
PA NOASTRĂ A JUCAT SLAB 
în toată puterea cuvîntului (du
pă cum și-au putut da seama 
șl telespectatorii). în ciuda unor 
condiții de pregătire dintre cele 
mai bune : turneul din Iugo
slavia, jocurile amicale cu e-

(Urmare din pag. 1)
chipa franceză F.C. Sochaux și__ mult, au luptat mai mult, au

•-» - avut jnițiatiya maț mupt q
confirmă raportul de cornere 
(15—1), precizia și tăria șutu
rilor : șuturi la poartă 10—8, 
pe poartă 8—4, reținînd că u- 
nele șuturi (moi, imprecise) ale 
jucătorilor noștri erau lipsite 
de orice șansă. Dealtfel, por
tarul Toth a fost realmente so
licitat doar de două șuturi (Io- 
vănescu — min. 11 din lovitură 
liberă, și Augustin — min. 48). 
La un meci hotăritor, adică a- 
tunci cînd echipa trebuia să fie 
în formă bună (dacă nu ma
ximă). randamentul ei a fost 
sub 50%, mergindu-se pe o idee 
tactică stereotipă de apărare, 
falimentară.

Echipa olimpică N-A FOST 
PREGĂTITĂ BINE NICI LA 
CAPITOLUL PSIHIC ! Cei mai 
mulți dintre jucători au fost 
depășiți, copleșiți de importanța 
pândei.

Au fost și motive obiective 
(îmbolnăvirea lui Coman, um
flarea gleznei lui Ștefănescu — 
acesta a jucat, totuși, bine, pen
tru că valoare), dar unii 
dintre jucători din te miri ce, 
se văitau mai mereu. Ivan, de 
pildă, a acuzat de două trei ori 
contactul cu extrema echipei 
Carpați Sinaia (și în ziua ur
mătoare n-a mai făcut antre
nament), deși, evident, sinăia- 
nul nu avea valoarea lui Bo- 
rostyan. care, o repriză întrea
gă, a făcut ce a vrut.

Atit antrenorul coordonator, 
C. Drăgușin, cit și conducerea 
tehnică directă — FI. Halagian 
și I. Marica — n-au asigurat 
un suport psihic echipei pentru 
jocul de la Miskolc. Aceasta a 
determinat. între altele, adop
tarea tacticii nefaste a canto
nării în careul propriu, la 
„curgerea timpului", deși — 
cum avea să se vadă în unele 
minute din repriza a 2-a —
nimic nu justifica această ce
dare a inițiativei și, implicit, 
invitarea adversarului la atac. 

Iată cum un drum început 
cu atîtea speranțe pentru echi
pa olimpică a țării noastre s-a 
întrerupt doar după două par
tide, în fața primului adversar. 
Cum s-ar spune, drumul s-a 
terminat de la început...

O nouă experiență, „o nouă 
lecție", amară, din care fot
balul nostru trebuie să Învețe 
ceva. Spre a nu rata și urmă
toarele olimpiade...

reprezentativa olimpică a Ceho
slovaciei, meciul cu Cipru. An
trenorii au fost trimiși peste 
graniță să urmărească jocul e- 
chipei ungare, care, de la un 
meci la altul, apărea radical 
schimbată, campionatul a fost 
întrerupt, etc. Cum se știe, e- 
chipa noastră olimpică a fost 
alcătuită pe scheletul lui F.C. 
Argeș (cu care s-a și confun
dat la un moment dat) și s-a 
crezut că aceasta va constitui 
un atu in plus. Dar F.C. Argeș 
a acuzat programul încărcat, a 
fost „uzată" din meciurile de 
campionat și de faptul că este 
angajată in lupta pentru titlu. 
Așa se face că forma ei spor
tivă. randamentul unora dintre 
jucătorii piteșteni au început să 
scadă văzind cu ochii. Au de
monstrat-o și testele medicilor 
de la Centrul 23 August, 
antrenorii lotului nu prea 
crezut în aceste teste, deși ran
damentul lui 
primul rind), __  ,
Ivan, Bărbulescu sau Radu II 
nu mai era cel dovedit altă 
dată. Am scris acest lucru la 
timpul cuvenit, după unele par
tide din campionat dar antre
norii s-au arătat iritați. Am 
tras un semnal de alarmă și 
după meciul cu divizionara C 
Carpați Sinaia (numit de către 
antrenori „meci-școală", pen
tru ca nu cumva un rezultat 
prost să le creeze probleme !). 
Deci, criticile noastre de acum 
nu reprezintă o luare de pozi
ție „după război". Miskolc a 
confirmat, din păcate, vechi și 
grave lacune în pregătirea unui 
meci decisiv pe terenul 
sarului.

Echipa Ungariei nu e 
cită, nu are mari valori 
cunoscut-o și gazdele), 
fost superioară în privința pu
terii de luptă, a angajamentu
lui. Jucătorii el au alergat mai

Iovânescu 
Doru

dar
au

(în 
Nicolae,

adver-

strălu- 
(au re- 
dar a

C. S. Ș. CRAIOVA Șl S. C. BACAU IN FINALA 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI

1 BRAȘOV, 31 (prin telefon), sta
dioanele Tractorul și Municipal 
au găzduit ultimele partide ale 
turneului final al campionatului 
republican de juniori. Au fost 
meciurile decisive care au desem
nat pe cele două finaliste ale 
competiției.

C.S.Ș. CRAIOVA — TRACTO
RUL BRAȘOV o—0. Derbyul se
riei I a oferit celor aproximativ 
2 (XX) de spectatori o primă re
priză de mare angajament in care 
apărările dirijate de Popescu șl 
Dragoș s-au dovedit de nedepă
șit. în aceeași notă de dlrzenie 
șl mare dăruire s-au disputat și 
următoarele 40 de minute.

„U“ CLUJ-NAPOCA — F. C. 
ȘOIMII SIBIU 4—1 (3—0). Deși 
au ciștigat destul de comod, ju
niorii clujeni nu și-au văzut visul 
de a fi una dintre finaliste. In 
min. 65 scorul le era favorabil 
cu 4—0 (au marcat Fuiop — min. 
I, Turcu — min. 9 și 65. cîm- 
peanu — min. 30), minut In care 
dețineau șefia seriei. Prea siguri 
de victorie, au slăbit ritmul și 
la min 76 sibianul Kerekeș În
scrie golul de onoare.

C.S.Ș. PAJURA BUCUREȘTI — 
C-S.Ș. TIMIȘOARA 3—2 (0—0). Cei 

au fost ju- 
prta Geor- 
lovitură 11- 

Dinea (min. 
din careu.

prezentat dta nou bine, reallztad 
ta compania bătăioșllor juniori 
de pe malul mării, un joc spec
taculos, ciștigat prin golul in
serts de neobositul Pant, ta min. 
55.

Laurențiu DUMITRESCU
Carol GRUIA

MECIURI

F.

• „U” CLUJ-NAPOCA — COR-
VINUL HUNEDOARA 2—2 (2—1).
Au asistat 12 000 de spectatori. 
Golurile au fost marcate de 
Batacliu (min. 7), Mânu (mdn. 
38), respectiv Petcu (min. 22) și 
Văetuș (min. ST). (I. LESPUC — 
coresp.).
• PANDURII TG. JIU - UNI-

CIND NU-Ț! APERI

Constantin ALEXE

AMICALE
1—1

care au marcat tatii 
cât orii de la Pajura 
gescu (mln SI), din 
beră de la 18 m șl 
64) — șut puternic__ —.
Un minut mai tîrzlu timișorenii 
au redus din handicap prin cel 
mal periculos atacant al lor, Be- 
jenaru, dar în min. 73 Dinea a 
inserts din nou, la o greșeală a 
apărării timișorene. Ultimul gol 
al meciului a fost marcat de Tul
eau (min. 79).

S. C. BACAU — F. C. CON
STANȚA 1—0 (1—0). Juniorii bă
căuani au terminat pe primul loc 
in seria a n-a. fără nici o tn- 
fringere. In Jocul de azi el s-au

CORECT ȘANSELE...
La sesizarea arbitrului. Comisia 

de disciplină șl competiții a 
FTt.F a luat ta discuție, aseară, 
rezultatul meciului dintre divizio
narele C Energia Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej șl Oituz Tg. Ocna 
— (11—0) — ( ! ! I), rezultat pe 
care conducătorul partidei 11 so
cotește urmarea faptului că echi
pa din Tg. Ocna nu șl-a apărat 
in mod corect șansele.

Audiind și părțile. Comisia de 
disciplină a decis :

1. Retrogradarea echipei Oituz 
Tg. Ocna din campionatul Divi
ziei C.

2. Omologarea meciului sus-a- 
mintit cu scorul de 3—0 pentru 
Energia Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej.

VERSITATEA CRAIOVA
(0—1). Pentru gazde a marcat Pi- 
țurcâ (min- 60), după ce eralo- 
veanul 
prima 
sitatea 
tearea 
reanu, __________ _ _ .
— Donose, Geolgău, Țlcleanu — 
Crișan, Cirțu, Marcu. După pau
ză au mai jucat Irimescu, Badea, 
Treschin șl Girleșteanu. (M. BA
LO I — coresp.).

■ F. C. BAIA MARE — A^.A. 
MUREȘ 4—3 (2—1). Au mar- 
Rozaai (min. 14), Sepi (min. 
Molnar (min. 56), Deac (min.

__  respectiv Biro (min. 1), Ma- 
teffy (min. 48) șl Bozeșan (min. 
64). (V. SASARANU — coresp.).
• LCJJ«. BRAȘOV — GLORIA 

BUZĂU 0—1 (0—0). Autorul go
lului, Negoescu (min. 49). (I.
STANCA — coresp.).

Cirțu deschisese scorul In 
repriză (min. 27). Univer- 
Craiova a aliniat urmă- 

formație : Boldici — Ungu- 
Bumbescu, Negrii A, Matei

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI CIȘTIGURI LA LOZ 

IN PUC

Autoturisme, dștiguri de M.6M. 
16.000, 5.006 lei .. Cei mai popular 
sistem de Joc. LOZUL IN PLIC. 
Iși desemnează zHnic ciștigătoriL 
Vă prezentăm astăzi doar cițtva 
dintre cel mai recenți mari ciș- 
tlgătorl de bani, și anume: Jeliu 
Gheorghe (Focșani), Voica Con
stantin (București). Duțan Ion 
(com. Galicea, jud. VUcea), Co- 
zianu Gheorghiță (com. Holboca, 
jud. Iași), Tutunaru I. Alexandru 
(com. Buzescu, jud. Teleorman) 
și Ilie Vasile (Brăila) — cite 
20.000 lei; Bogar Vasile (Satu 
Mare), Maghiaru Gheorghe (com. 
Cristeni, jud. Sălaj), Fiorescu E- 
len'a (com. Cetate, jud. Dolj), 
Balogh A. Zoitan (Zalău), Ra- 
fallă Octavian (com? Berlești, jud. 
Gorj), Cernica Ion (corn. Milco- 
vul, jud, Vrancea) — cite 10.000

lei etc. ȘI DV. VA PUTEȚI NU
MĂRĂ PRINTRE MARII ClȘTI- 
GATORI. CU CONDIȚIA DE A 
JUCA !

Tragerea Loto de astăzi. 1 iu
nie 1973. se televizează ta direct 
in pauza meciului de fotbal 
R. D. Germană — România.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
din z» mai tai. Categoria 1: 4 
variante 25% a 56.000 lei; cat. 2: 
7,75 a 11.767 lei; cat. 3 : 25,25 a 
3.621 lei; cat. 4: 42.25 a 2.164 Iei; 
cat. 5: 154.25 a 593 lei; cat. 6: 
325 a 281 Iei; cat. X: 1.794,73 a 
100 lei. Report ta categoria 1; 
70.976 lei. ClștigurJe ta valoare 
de 50.000 lei de ta categoria 1, 
realizate pe variante jucate 25%, 
au revenit partic:pan;i!or: DU- 
MiT’KU MARIN din Tirgoviște, 
CONSTANTIN ONCIU dta Timi
șoara, DIMITRIE RAȘCANU și 
MĂRGĂRIT ILINCA din Bucu
rești.

TG. 
cat 
1»). 
M).

teh.nico-ta.ctie, în oare s-a ac
centuat respectarea sarcinilor 
pe posturi și în ansamblu, ți- 
nindu-se seama de particulari
tățile adversarului. In privința 
formației, antrenorii nu s-au 
decis încă asupra titularului 
postului de portar, ceilalți zece 
titulari fiind stabiliți.

Iată și ultimele vești din ta
băra gazdelor. După antepen- 
ultima etapă de campionat, 
disputată duminică, compenen- 
ții lotului s-au reunit la Berlin. 
Așa cum am mai anunțat, în 
locul fundașilor Kische și 
Baumm, accidentați, s-a apelat 
la Noade și Steinbach. Marți, 
lotul R.D. Germane a susținut 
un joc-școalâ cu divizionara B 
Rotation Berlin, de care a dis
pus cu 5—3. Golurile au fost 
marcate de Riediger. Pomme- 
renke. Weber. Schade, Weise. 
După acest ultim test, selecțio
nerul G. Buschner a declarat 
că este mulțumit de randamen
tul echipei, dar numai in faza 
de atac.

Rezervele celor două loturi 
(formațiile de începere le pu
blicăm separat) sînt : Angheli- 
ni, Sabău, Țălnar, Fanici. Ter- 
heș (România), Rudwaleit (por
tar), Schnuphase, Schade, Hart
mut (R.D. Germană). De notat 
cu n-a făcut deplasarea Custov, 
accidentat în meciul de la 
Galați.

La Berlin vremea este fru
moasă, temperatura fiind ridi
cată (la ora cînd telefonăm sînt 
34 de grade). Partida va începe 
la ora _ 16 (18. ora României) 
și va fi condusă de cunoscutul 
arbitru K. Palotay (Ungaria).

MECIUL HR. 306
Așadar, azi, la Berlin, meciul 

nr. 306 al „tricolorilor”; repre
zentativele R.D. Germane șl 
României se vor afla pentru a 
14-a oară față în față. Istoria 
partidelor disputate intre cele 
două reprezentative are aproape 
trei decenii. Prima s-a disputat 
la București, la 26 octombrie 1952: 
România a ciștigat cu 3—1 după 
un joc frumos, ta care a fost 
aliniat următorul „11“: Voinescu
— Zavoda II, Apolzan, Farmatî
— Călinoiu, SerfozO — Parascbi- 
va, Ozon, Vaczi, Petschovschi. 
Pilote. Toate golurile noastre au 
fost reușite de Vaczi, cel al oas
peților de blondul Schmieke.

Șl meciul următor, disputat, ca 
șl cel de azi, la Berlin, a re
venit tot reprezentanților noștri 
cu 1—9 (autorul golului: Ozon). 
Dar de atunci încoace fotbaliștii 
din R.D. Germană și-au mate
rializat de cele mal multe ori 
superioritatea, clasîndu-se înain
tea noastră in grupa preliminară 
șl pentru turneul olimpic din 
1968, și pentru turneul final al 
campionatului mondial din 1974. 
Ultima noastră victorie este 
aceea de la 27 mai 1973. de la 
București: 1—0 (0—0), golul reu
șit de Dumitraclie, Ultimul meci 
al celor două echipe s-a dispui 
tat la 27 aprilie 1977, tot la Bucu
rești șl s-a încheiat la egalitate: 
1—1.

Lotul românesc pentru partida 
de azi (1 jucători din 9 cluburi) 
are în rîndurile sale nu mal pu
țin de patru debutanți : por
tarul ștefan, mijlocașul Sa
bău, atacanțll Chibaia și Țălnar. 
In rest: lordache — 3 selecții.' 
Tilihoi — 1, Sameș — 26. Pălti- 
nișan — 1, Koller — 2, BOlOni
— 32. Romilă II — 13. Dinu — 
68, Fl. Grigore — 1, Terheș — 1,' 
Duda Georgescu — 38, Fanici — 
L Reamintim că echipa este pre
gătită de Șt. Covaci, C. Cemă- 
ianu șl Gh. staicu.

Astăzi, Ia Medgidia

ROMANIA —FRANȚA, LA JUNIORI
• Duminică, la București, partida

Astăzi, stadionul Municipal 
din Medgidia va găzdui o atrac
tivă intilnire internațională. 
Protagoniste vor fi selecționate
le de juniori U.E.F.A. ’81 ale 
ROMÂNIEI și FRANȚEI. An
trenorii reprezentativei noastre, 
N. Mihai și E. Mladin, au la 
dispoziție pentru acest meci ur
mătorul lot de jucători : Gîrjoa- 
bă șl Kiskamoni — portari. Co
jocarii. Hanghiuc, Curtean, Bol- 
diș. Popa și Gherasim — fun-

revanță
dasi, Balint, Verteș. Iancu, Kc- 
rekeș, Pop și Vasile — mijlo
cași. Radu, Sertov, Klaus și 
Udrică — atacanti.

■ Partida va începe la ora 16,15.
Duminică, în deschidere la 

meciul Autobuzul București — 
Viitorul Scornicești. din cadrul 
seriei a II-a a Diviziei B, pe 
stadionul Autobuzul, de la ora 
9,30, va avea loc partida re
vanșă.

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
• AU FOST STABILITE ORA

ȘELE „SFERTURILOR”. După 
cum se știe, a doua competiție 
a fotbalului nostru, „Cupa Româ
niei”. are programat, la 13 Iunie, 
etapa „sferturilor”. De comun 
acord, echipele participante la
aceasta fază a competiției au
stabilit următoarele orașe de
disputare a partidelor: Univer
sitatea Craiova — Steagul roșu

Brașov, la Plopeni; F.C.M. Ga
lați — Dinamo, la Buzău; Poli
tehnica Timișoara — Steaua, la 
Craiova. Cel de al 4-lea oraș va 
n cunoscut după restanța Spor
tul studențesc — F.C. Argeș 
(programată duminică Ia 9?ră- 
11a), cînd învingătoarea va trata 
cu partenera el din ,.sferturi", 
Gloria Buzău. Partidele vor în
cepe la ora 17,30.



în luna august, la ,,Cupa Europei41: Roland Garros: VIRGINIA RUZICI

CEI MAI VALOROȘI SĂRITORI Al CONTINENTULUI 
VOR CONCURA ÎN BAZINUL DIN SIBIU

Apropierea celei mai impor
tante competiții internaționale 
de sărituri în apă a anului — 
„Cupa Europei" — este marca
tă de intensificarea antrena
mentelor componenților selec
ționatelor participante, precum 
și de finisarea pregătirilor or
ganizatorilor, prin aceștia- din 
urmă înțelegînd atit forurile 
diriguitoare ale sportului din 
Sibiu (gazda întrecerilor), cit 
și Comitetul tehnic european 
de sărituri din cadrul L.E.N.A. 
Acesta s-a întrunit recent, la 
Praga, sub președinția lui An
dre Soret (Franța), pentru a 
dezbate amănuntele tehnice și 
organizatorice legate de „Cupa 
Europei", la care se anunță o 
participare bogată : reprezen
tanți ai 15 țări (înscrise pînă 
acum), totalizînd peste 160 de 
oaspeți (în rîndul cărora sint 
incluși și oficialii), în frunte 
cu principalii candidați la me
dalii, sportivii din U.R.S.S., Ita
lia, R. D. Germană și Suedia, 
în legătură cu lucrările acestei 
ședințe, elemente interesante 

HALTEROFILII NOȘTRI
AU EVOLUAT BINE LA C.E.

(Urmare din pag. 1)

însă că în urma seriozității și 
a perseverenței manifestate în 
pregătire, M. Grigoraș (clasat 
anul trecut la C.E. de la Ha- 
virov pe locul 7 cu 255 kg) a 
urcat acum pe podium, obți- 
nînd două medalii de bronz 
— cu 270 kg la total și 
150 kg la „aruncat" — la cat. 
pană. Iată așadar un progres 
de 15 kg realizat intr-un sin
gur an ! Mai e de notat faptul 
că sportivul nostru, acum la 
Rapid București, a fost sin
gurul halterofil al campionate
lor care nu a ratat nici o miș
care !

După o absență de aproape 
trei ani, Dragomir Cioroslan a 
reintrat în arena internațională 
cu un loc onorabil (5), corec- 
tînd cu 10 kg recordul țării, 
Vasile Groapă, la „semigrea", 
a corectat și ci trei recorduri 
naționale, ocupînd poziția a 
6-a, iar Marin Parapancea, cu 
două recorduri la cat. grea, s-a 
clasat al 7-lea într-o companie 
din care n-au lipsit cei mai 
buni 14 sportivi ai lumii. In 
fine, vom mai menționa pe 
Ghcorghe Mafiei (locul 4) și 
Ștefan Kiss (locul 6) care au 
înregistrat și ei progrese consi
derabile.

Așteptam însă și de la cei
lalți componenți' ai lotului re
zultate superioare. . îndeosebi 
de la Mircea Tuli și Ștefan 
Kreicik. care, cu toate că s-au 
clasat printre primii șase, au 
evoluat sub posibilități. Tuli a 
realizat doar 240 kg (cat. pană) 
cu toate că potențialul său este 
cu mult mai mare. Dar — 
după cum declară antrenorii — 
el nu s-a antrenat prea serios 
înainte de concurs, a nesocotit 
importanța greutății corporale, 
prezentîndu-se ia Varna cu un 
plus de 5—6 kg. Kreicik a evo
luat și el slab, fără nerv și 
elan, pierzînd locul 5, la care 
avea tot dreptul să aspire.

Concluziile care se desprind 
în urma prezenței echipei 
României la C.E. sînt multiple. 
Se poate afirma că acest exa
men de la Varna s-a încheiat 

• O EGALITATE ÎMBUCURĂTOARE: 9 
MECIURI = 9 VICTORII, realizată în acest 
sezon de echipa reprezentativă masculină 
de volei a României. Voleibaliștii noștri 
și-au propus oare să păstreze această e- 
galitate și după campionatele europene din 
octombrie ? Nu de alta, dar clasamentul 
final de la C.E., din Franța, va stabili șl 
dacă ei vor fi prezenți Ia J.O. '80... » 
chiar dacA suporterul NR. 1 al can
didaturii stațiunii de iarnă Brianțon pen
tru organizarea C.M. de schi alpin ’92 a 
fost celebrul Jean-Claude Killy, iar con
gresul Federației internaționale de schi a 
avut loc la Nisa, cele mai multe voturi 
le-a obținut stațiunea Schladming (Aus
tria), secondată de Valtelline (Ralia) a 
RECORDUL LUI F.C. LIVERPOOL ta pn- 
ma ligă engleză de fotbal: un total de 68 
puncte (vechiul record: 67 p. realizate de 
Leeds în ’68/69) și dear 16 goluri primite ! 
(V.r. — 23) a PROPUNEREA PRIMARULUI 
DIN TOURS (Franța) de a se înlocui la 
automobile benzina cu alcoolul a fost pusă 
în legătură — în glumă — cu insuccesul 
fostului lider al C.M. al piloților de for-: 
mula 1, francezul Jacques Laftite, ta Ma
rele Premiu de la Monaco. Autorii acestei 
asocieri ironice se întrebau dacă nu cumva, 
în rezervorul de benzină al bolidului lui

Lafflte s-a turnat... vin de Beaujolais a 
ATLETISMUL REINTRA ÎN DREPTURI, a- 
valanșa marilor performanțe anunțind un 
sezon plin de promisiuni pentru J.O. de 
la Moscova. La ordinea zilei: Angela Voigt 
(R.D.G.) — 6,73 m — la lungime, Joao
Carlos de Oliveira (Brazilia) — 17,24 m la

triplusalt, Marita Koch (R.D.G.) — 21,85 sec 
la 200 m (doar vîntul zburdalnic s-a opus 
omologării unul nou record mondial !) a 
DOI ROMANI IN KIMONOUL DE CON
CURS Ia „europenele" de la Bruxelles — 
într-un sport, judo, venit de pe străvechi 
meleaguri asiatice — urcă pe podium: Ml- 
halache Toma si Nicolae Vlad. Numitor co
mun: munca și îndrăzneala de a aborda 
piscul inaltel performanțe * UN ORDINA
TOR al școlii politehnice din Milano a in

dicat Înaintea Turului Italiei la ciclism 
următorul clasament final: 1. Knudsen, 2. 
De Muynck, 3. Moser... 7. Saronni. Deocam
dată, Giuseppe Saronni poartă tricoul roz 
și pare a fi. decis să se lupte pînă ta 
final cu adversarii redutabili și... ordina
toarele pesimiste • ștefan covaci, în 
„L’EQUIPE": „în fotbalul de azi sînt patru 
mari antrenori: Michels, Weisweiler, MU- 
janlcl și eu". înțelegem... modestia antre
norului nostru, dar nu șl pe cea a rezul
tatelor sale! • SUITA CAMPIOANELOR 
AMERICANE DE TENIS șl-a adăugat re
cent o nouă verigă: tînăra Caroline StoU, 
precedenta fiind Tracy Austin • FOTBA
LIȘTII CHINEZI vor evolua ta Anglia, ta 
luna august, urmînd să tatîlnească echipe 
redutabile: West Bromwich Albion, Mid
dlesbrough, Celtic Glasgow șl, apoi, la Lon
dra o formație de primă ligă, încă nede
semnată a DUMITRU SPÎRLEA, IN PLINA 
DETENTA: după victoria din campionatele 
internaționale ale Franței de pentatlon 
modem, sportivul nostru nr. 1 din această 
complexă disciplină olimpică a cîștigat șl 
campionatele internaționale ale Italiei. Cele 
5213 puncte au echivalat cu „aurul".

Paul SLÂVESCU

ne-a furnizat secretarul F.R. 
Natație. Constantin Mihai, 
delegat al țării noastre la res
pectiva reuniune.

— Prin prisma celor obser
vate cu prilejul Campionatelor 
Internaționale ale României, 
care au constituit o repetiție 
în vederea „Cupei Europei", 
ce trebuie făcut pentru ca ba
zinul „Sub Arini" să se pre
zinte. sub toate aspectele, la 
nivelul pretins de cea mai în
semnată competiție internațio
nală a sezonului ?

— Condițiile de organizare 
(în luna aprilie) a Campionate
lor internaționale au fost apre
ciate ca bune, dar au oferit și 
prilej de sugestii pentru ca pî
nă în luna august (n.r. : cînd 
va avea loc „Cupa Europei") 
să fie puse la punct unele ele
mente absolut necesare, ca, de 
pildă, amenajarea sălii de gim-. 
nastică, consolidarea trambuli
nei de 3 m, procurarea covoare- 
lor antiderapante la toate plat
formele, sporirea luminozității 
etc. Sînt convins că, avînd spri- 

cu un rezultat bun, dar el pu
tea fi încă și mai bun dacă s-ar 
fi muncit cu un volum sporit, 
exprimat în ore și kilograme 
ridicate la antrenamente. Se 
impune, de asemenea, o mai 
mare disciplină. în privința 
păstrării greutății corporale 
pentru ca sportivii să nu fie 
puși în situația să slăbească în 
mod exagerat înainte de con
curs, fapt care afectează în 
mod vizibil repetarea perfor
manțelor obținute în pregătire.

Pentru a avea o comportare 
și mai bună la J.O. de anul 
viitor este necesar un progres 
continuu de cel puțin 10—15 
kg la categoriile cocoș, pană, 
semimijlode și semigrea, la 
care sportivii români au șanse 
să se claseze printre primii 
șase și să cucerească chiar și 
medalii. Le dorim succes !

„INTERNAȚIONALELE44 DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

într-adevăr, de o mare compe
tiție internațională.

Trioul român, prezent la C.E. 
de la Praga în cursa de 3000 m 
obstacole. Paul Copu (8:20,4), 
Vasile Bichea (8:24,9), Dan Be- 
tini (8:31,4), căruia i se vor mai 
adăuga Nicolae Voicu (8:26,6) și 
spaniolul Antonios Campos 
(8:21,0) vor oferi, sîntem siguri, 
o întrecere de toa tă frumusețea, 
pe care o Vedem încheiată cu 
performante pe măsura valorii 
acestor alergători.

La suliță-fete se anunță o 
dispută strînsă care are ca prin
cipale favorite pe englezoaica 
Theresa Sanderson (a treia a- 
runcătoare a lumii din istoria 
probei : 67,20 m — 1977), meda
liată cu argint la ediția trecută 
a „europenelor" (62.40 m). vest- 
germanca Eva Helmschmidt 
(64,40 m anul trecut. într-un 
concurs la Stuttgart), locul 6 la 
C.E. ’978 (60,96 m) și campioa
na noastră clujeanca Eva Zorgo- 
Raduly, recordmană a țării cu 

jinul direct al federatieL 
C.J.E.F.S. Sibiu și comisia mu
nicipală vor demonstra „pe 
viu" tradiționalul spirit gospo
dăresc sibian, precum și pasiu
nea localnicilor pentru ramura 
săriturilor, prin crearea condi
țiilor ■optime de desfășurare a 
„Cupei Europei".

O tabelă electronică va in
dica toate datele tehnice îna
intea și după executarea unei 
sărituri. Tabela este în curs 
de realizare de către un colec
tiv de la Institutul Politehnic 
București, principali colabora
tori fiind ing. loan Nicolescu 
și ing. Paul Zvasta.

— Ce hotărîri au fost luate 
cu prilejul reuniunii de la 
Praga ?

— S-a stabilit ca, la sfirșitul 
lunii iulie, o delegație a Comi
tetului tehnic european de sări
turi din cadrul L.E.N.A. să se 
deplaseze la Sibiu pentru a 
inspecta instalațiile și a - da 
acordul definitiv ; a fost alcă
tuit programul „Cupei Europei" 
(în zilele de 10, 11 și 12 au
gust ; dimineață, săriturile im
puse șl cîte una sau două li
bere ; după amiază, cele mai 
importante sărituri libere) ; s-a 
decis ca la Sibiu, concomitent 
cu „Cupa Europei" să aibă loc 
și Conferința, anuală a Comite
tului tehnic de sărituri, cu care 
ocazie vor fi stabilite noi co
ordonate pentru dezvoltarea să
riturilor în Europa.

Dumitru STĂNCULESCU

ROMÂNIA (m), CAP DE SERIE 
LA C. E. DE VOLEI
Campionatele europene de vo

lei se vor desfășura anul acesta 
intre 5 și 13 octombrie tn mal 
multe orașe din Franța, selecțio
nata masculină a României ur- 
mind să joace în grupa a m-a, 
ia Toulouse, fiind cap de serie 
alături de formația țării gazdă, 
în celelalte două grupe capi de 
serii sînt : U.R.S.S. și Ungaria — 
grupa I (Nantes), Polonia și Bul
garia — grupa a n-a (St. Quen
tin),

63,66 m, clasată a 5-a la C.E. 
(61,14 m). Forma demonstrată 
de Eva Zorgo-Raduly la în
ceput de sezon (62,16 m la pri
ma etapă a „Cupei României", 
în Capitală) ne face să nutrim 
speranța într-un nou record na
tional...

Dar și alte probe, cele mai 
multe de fapt, prezintă un in
teres deosebit și se cer a fi 
urmărite cu atenție. Spectatorii 
bucureșteni. iubitori ai atletis
mului, pe care-i dorim prezenți 
în număr cît mai mare în tri
bune, la „Republicii", vor asista, 
sîntem siguri, la un spectacol 
sportiv agreabil și de bună ca
litate.

Atletii cubanezi au sosit ieri 
în Capitală. Reținem numele lui 
Felix Mesa 47,2 — 400 m și 
1:48,8 — 800 m, Torge Batista 
51,2 — 400 mg, Julian Morrin- 
son 64,83 m — disc, Maria Vic
toria Larrazabal 13,43 — 100 mg, 
Nieves Acosta 6.41 m — lungi
me, Ana Gonzales 61.28 m — 
suliță.

ÎNVINGĂTOARE
Turneul de tenis de la Roland 

Garros a continuat cu partide de 
simplu din turul doi. O frumoasă 
victorie a realizat Virginia Bu- 
zici care a învins-o cu 6—4. 6—0 
pe Anne Hobbs. Evoluind în tu
rul tatii, Lucia Romanov a dis
pus cu 6—1, 6—1 de jucătoarea
americană Jane Stratton. Alte 
rezultate din turneul feminin : 
Evert — Latham 6—1, 6—0,

FESTIVALUL NATIONAL
AL TINERETULUI DIN R.D. GERMANĂ

BERLIN, 31 (prin telefon). 
Capitala R.D. Germane a îm
brăcat haine de sărbătoare. La 
Berlin toate blocurile și-au 
schimbat fațada albă într-o 
multitudine de culori. întreg 
orașul seamănă parcă cu catar
gul unui imens vapor pe care 
flutură zeci de mii de stegu- 
lețe. Motivul : Festivalul națio
nal al tineretului, amplă mani
festare cultural-sportivă, care 
se va desfășura, aici, în zilele 
de 1, 2 și 3 iunie. Toate sta
dioanele din Berlin vor fi a- 
saltate în aceste trei zile de 
cei peste 500 000 de tineri care 
vor sosi din toate colțurile ță
rii. Se desfășoară întreceri fi
nale pe țară la absolut toate 
disciplinele sportive.

Piețele marelui oraș vor de
veni adevărate scene în aer li-

După finala C. C. E.

NOTIINGHAM S-A LANSAT ÎN „CURSA GLORIEI"
Mulțl au crezut că necalifica- 

rea campioanei vest-germane, 
F.C. Koln, în finala competiției 
laureatelor europene va face ca 
stadionul olimpic din Miinchen 
să nu fie, miercuri seară, prea 
plin. Dar n-a fost așa. Campioa
nele Angliei șl Suediei. Nottin
gham Forest și Malmo F.F., au 
adus peste 80 000 de spectatori 
în tribune, astfel că meciul de 
încheiere a „paradei finalelor 
europene" s-a bucurat de cadrul 
demn de o asemenea întrecere. 
Comentariile de presă subliniază 
însă că lupta dintre fotbaliștii 
englezi șl suedezi pentru cuce
rirea celui mal valoros trofeu 
al competițiilor continentale in- 
tercluburi, n-a dat ceea ce se 
aștepta de la ea. Două formații 
puternice, de o mare disciplină 
tactică, au pus accentul pe a- 
plicarea „la milimetru" a strate
giei concepută la cabine. De 
aceea, meciul a avut multe pe
rioade terne, cenușii. Cel din 
Malmo, în special, arătau că au 
multă teamă de combinațiile in 
atac ale englezilor și marcajul 
lor era necruțător. Prima repri
ză a beneficiat doar de unele 
„recitaluri Francis", singurele 
care au colorat atletica dispută 
de pe gazon. „Numărul 7“ de la 
Nottingham a și realizat golul — 
ce avea să rămînă al victo
riei — ta ultimele secunde ale 
reprizei printr-o lovitură de cap 
de mare spectaculozitate.

Și al doilea „act" s-a scurs 
multă vreme ca o luptă surdă 
șl puțin spectaculoasă. Noroc că 
aripa sttagă a englezilor, for
mată din Woodcock și Roberson, 
s-a lansat, în ultimele zece mi
nute, într-o sarabandă de dri
blinguri șl fente, în combinații 
în doi de o mare frumusețe care 
i-au mal despăgubit pe specta
tori pentru zecile de minute de 
„joc strategic dar nespectaculos". 
Nottingham Forest a obținut pri
ma sa cupă europeană. Brian 
Clough, constructorul actualei 
formații, spre care s-au îndrep
tat, după meci, toate microfoa
nele tele șl radio reporterilor, 
avea să spună că „a fost doar 
încheierea unul ciclu, acela al 
deplinei maturizări competlțio- 
nale. Din acest moment ne lan-

IN TURUL DOI
Forood — Siegel 6—2, 6—1, Stove 
— Gonzales 6—0, 6—3, Smith — 
Durr 6—1, 6—1, Barker — Eister- 
lehner 6—2, 7—6. In turneul mas
culin : Borg — Tom Gullikson 
6—3, 7—6, 5—7, 6—t, Lendl — Do
minguez 3—6, 6—2, 7—5, 6—2, Man- 
son — Ocleppo 2—6, 3—6, 6—4,
6—4, 7—5, Teltscher — Motta 3—6, 
6—2, 6—7, 6—0. 6—1, Panatta — 
Nodes 6—1, 6—3, 6—4.

ber. tineretul dcmonstrîndu-și 
talentul prin dansurile și cîn- 
tecele specifice poporului R. D. 
Germane.

în cadrul acestei uriașe săr
bători cultural-sportive, se des
fășoară și întîlnirea amicală de 
fotbal dintre primele reprezen
tative ale României și R. D. 
Germane. Meciul se va dis
puta vineri după-amiază, de la 
ora 16 (18, ora României) pe sta
dionul Weltjungend, veritabil 
punct de atracție al zilei de 
1 iunie. Pentru că, trebuie să 
arătăm, pe această frumoasă 
bază sportivă pe care am vizi
tat-o și căreia nu-i lipsește ni
mic din modernismul marilor 
stadioane ale lumii, competi
țiile sportive vor începe odată 
cu primele ore ale dimineții.

Gh. N.

săm în cursa de intrare in gale
ria marilor echipe, a celor care 
au apărut de mai multe ori pe 
tabloul laureatelor europene. 
Vrem să imităm performanțele 
celor trei mari echipe continen
tale, Real Madrid, Ajax și Ba
yern “ a încheiat antrenorul lui 
Nottingham. Timpul ne va arăta 
cît de exact este, în afirmațiile 
lui, Brian Clough.

Arbitrul E. Linemayr (Austria) 
a condus excelent formațiile: 
NOTTINGHAM: Shilton — An
derson, Clark, Mc Govern, Burns. 
Uloyd, Francis, Bowyer, Birtles. 
Woodcock, Roberson. MALMO i 
Moeler — R. Andersson, Erland- 
sson, Jocusson, M. Andersson. 
Tapper (min. 34 Mallberg). 
LJunberg, Prytz, Kervin. Hansson 
(min. 80 T. Andersson). KlnvalL 
(Ef. I.)

TELEX
ATLETISM • ta concursul de 

la Sod, măscuita : 200 m, Mu- 
roviov 21,0 ; 406 mg, Arhipenko 
49,6 ; greutate, Kiseliev 20,20 m ; 
Înălțime, Kaitceev 2,21 m ; femi
nin : 100 m, Anisimova 11,3 ; 
lungime, Kustova 6,63 m ; 3000 m, 
Bomaniva 8:55,2 • Rezultate din 
concursul de la Grudzendze (Po
lonia), masculin : Înălțime, Wszo- 
la (Polonia) 2,28 m ; 1 500 in, Tl- 
caTd. (Italia) 3:52,2 ; prăjină, Slur- 
saffsta. (Polonia) 5,45 m ; femi
nin : greutate, Fiblmgeiova (Ce- 
h.o.41.) 20,49 m ; 100 m, Szewinska 
(Polonia) 11,76 • Concursul de 
decatlon de la Goetzas (Austria) 
a revenât francezului Thierry Du
bois cu 8161 p, urmat dș sovie
ticii Kamlîis 8 063 p șl Gnusenkon 
7 813 p.

AUTO • în „Raliul Acropole", 
după ce aiu fost parcurși 190S 
km (din totalul de 2 974 km), 
coratinuă să conducă suedezul 
Bjorn WăMegaard (Ford Escort), 
cu uin avans de 6:18 față de al 
dodlea clasat, oompataioMl său 
Ove Andersson (Toyota). ta 
cursă au maâ rămas 34 de ma
șini dta ■ 153 cite au luat startul.

CICLISM 0 Suedezul Bemt 
Johansson a cîștigat etapa a 14-a 
a Turului Mallei (Meda — Bosco 
Chlesanuova, 212 km) în 6 h 07:1* 
(medie orară 34,636 km). Italia
nul G. Saronl conduce ta clasa
mentul general Individual a 
Rutierul sovietic Kaștntn a câș
tigat etapa a treia a turului cS- 
cOist al Angliei : 134 km parcurși 
ta 3h 23 :Z7. Kașânin conduce și 
în clasamentul general,

FOTBAL • Campionatul Bul
gariei a fost cîștigat de Levskt 
Spartak Sofia (43 p), urmată de 
Ț.S.K.A. Sofia (46 p) și Lokomo
tiv Sofia (37 p). ta ultima etapă: 
LevsM. Spartak — T.S.K.A. 2—1. 
• Glasgow Rangers — Hibernian 
Edinburg 3—2 (duipă prelungiri) 
în rejucarea finalei Cupei Sco
ției. • înaintea ultimei etape a 
camptenatului Franței : 1. Stras
bourg — 54 p, 2. Nantes — 52 p, 
3. St. Etienne — 52 p. Câteva 
rezultate : Reims — Nancy 1—3. 
Mie — Marsilia 2—0, St. Etienne 
— Angers 4—0, Monaco — Laval 
2—2 a Semifinalele Turneului 
U.E.F.A pentru juniori : Iugosla
via — Franța 3—0 (2—0) ; Bulga
ria — Anglia 1—0 (0—0).

MOTOCROS • A patra probă 
a campionatului mondial la clas» 
500 cmc s-a desfășurat la Faenza 
(Ralia) și a revenit finlandezului 
Heikki Mlikkola (Yamaha). In 
cdasamental general conduce en
glezul Graham Noyce — 77 p,' 
Urmat de Mikkofa — 70 p.
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