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Marți, 5 iunie, sub președin
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
s-au desfășurat lucrările ședin
ței Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut un raport cu privire 
la utilizarea, in trimestrul I al 
acestui an, a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor din econo
mia națională. S-a apreciat că, 
paralel cu unele realizări obți
nute în acest domeniu, în spe
cial in unitățile ministerelor 
industriei ușoare, al transportu
rilor și telecomunicațiilor, în 
municipiul București și in ju
dețele Prahova, Sibiu, Timiș, 
Iași și Mureș, în trimestrul I 
s-au manifestat o serie de lip
suri și neajunsuri serioase care 
au dus Ia scăderea indicelui de 
folosire a mașinilor și instala
țiilor pe ansamblul industriei 
față de perioada corespunzătoa
re din anul trecut.

Comitetul Politic Executiv a 
indicat organelor și organizați
ilor de partid, ministerelor, tu
turor unităților economice să 
ia neintirziat măsuri ferme 
pentru lichidarea acestor defi
ciențe și asigurarea încărcării 
judicioase a mașinilor și utila
jelor în toate schimburile, ex- 
tinzîndu-se totodată pe scară 
largă trecerea muncitorilor la 
lucru pe mai multe mașini. S-au

stabilit, de asemenea, sarcini 
pentru mai buna organizare a 
activității de întreținere și re
parare a mijloacelor tehnice de 
producție, creîndu-se în acest 
scop întreprinderi specializate 
pe ministere. S-a indicat să se 
acorde o atenție, permanentă 
realizării pieselor de schimb 
planificate, precum și acțiunii 
de recondiționare a acestora. 
Comitetul Politic Executiv a 
obligat Ministerul Educației șl 
tnvățămintului, ministerele eco
nomice să adopte măsuri ener
gice pentru înfăptuirea sarcini
lor ce le revin in direcția per
fecționării calificării profesio
nale a personalului muncitor — 
condiție esențială a bunei fo
losiri și întrețineri a mașinilor 
și utilajelor. Toate colectivele 
de muncă, ministerele, organele 
și organizațiile de partid, sin
dicale și de U.T.C. trebuie să 
acționeze cu cea mai mare răs
pundere pentru gospodărirea cil 
mai judicioasă a potențialului 
productiv, a fondurilor fixe — 
bun al intregil noastre societăți 
socialiste — de care depinde 
sporirea avuției naționale, ridi
carea necontenită a nivelului 
de trai al poporului.

în continuare. Comitetul Po
litic Executiv a luat în dezba
tere și a aprobat propunerile
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ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI NATIONAL

AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
In ziua de 5 iunie a avut 

loc, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Unității Socialiste, 
ședința Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

în cadrul ședinței. Biroul 
Executiv a discutat și aprobat 
raportul cu privire la activita
tea de relații externe a Con
siliului National al F.U.S. pe 
anul 1978 desfășurată pe baza 
documentelor partidului și a 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Biroul Executiv a dat o 
înaltă apreciere rolului deo
sebit al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea și 
transpunerea în viată a poli
ticii externe a României so
cialiste, în extinderea continuă 
a relațiilor internaționale ale 
tării noastre, contribuției sale 
remarcabile la solutionarea in 
interesul popoarelor a marilor

probleme care confruntă con
temporaneitatea, la cauza păcii, 
înțelegerii și colaborării intre 
toate națiunile.

In continuare, Biroul Exe
cutiv a dezbătut și aprobat Ra
portul cu privire la organizarea 
si desfășurarea alegerii echipe
lor de control al oamenilor 
muncii si a consfătuirilor de 
lucru ale acestora Ia nivelul 
comunelor, orașelor și munici
piilor.

Biroul Executiv a apreciat că 
realizările tot mai bune obți
nute în activitatea de control 
sint rezultatul aplicării in prac
tică a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
perfectionarea continuă a con
trolului oamenilor muncii, or
ganizării acestuia într-o strinsă 
corelare cu activitatea de con
trol unic pe linie de partid și 
de stat, repartiției mai rațio
nale a echipelor în teritorii și 
pe domenii de activitate, solu-

(Continuare în pag. 2-3)

ZIAR AL

P2OLETA2I DIN TOATE TARILE, UNIȚMM | J

portul
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

1

W” • Ti

| ANUL XXXV - Nr. 9186 | 4 PAGINI - 30 BANI | Miercuri 6 iunie 1979

Presa sportivă internațională elogiază strălucitul

succes al gimnasticii românești la „Cupa Mondială"

NADIA COMĂNECI Șl EMILIA EBERLE 
AU FERMECAT PE SPECTATORII JAPONEZI 

CU iNALTA LOR MĂIESTRIE
Skien — 19,3, Montreal — 

1976, Fraga — 1977, Strasbourg 
— 1978, Copenhaga — 1979, To
kio — 1979, iată doar citeva 
etape ale puternicei afirmări 
internaționale a școlii româ
nești de gimnastică, aureolată 
de medalii olimpice, mondiale

și europene, mărturie a talen
tului nativ al unor mari cam
pioane, dar, în egală măsură, 
rezultatul unei munci riguroase 
de pregătire a fiecărei compe
tiții in parte, a fiecărui exerci
țiu și element. Cel mai recent 
dintre succesele repurtate de 
gimnastica noastră feminină, 
strălucitorul buchet de meda
lii cucerite in capitala Japo
niei, la cea de a patra ediție 
a „Cupei Mondiale" (4 de aur, 
2 de argint și una de bronz), 
este, firesc, viu comentat în 
rindurile tehnicienilor și de că
tre presa de specialitate din 
întreaga lume. Evoluția Nadiei 
Comăneci și a Emiliei Eberle în 
gimnaziul național Yoyogi din 
capitala niponă, cu adevărat 
strălucitoare în finalele pe apa
rate, acest veritabil recital de 
gală al oricărui concurs de 
gimnastică, este unanim elogia
tă, subliniindu-se, deopotrivă, 
înaltul nivel tehnic atins de 
cele mai bune două gimnaste 
ale țării noastre, virtuozitatea 
și complexitatea exercitiilor.

în ample cronici și reportaje, 
însoțite de fotografii pe mai 
multe coloane, ziarele japoneze 
consideră „Cupa Mondială" 
drept una dintre cele mai pres
tigioase întreceri organizate de 
federația internațională și evi
dențiază comportarea deosebită 
a gimnastelor românce. Sub 
titlul „A 27-a notă de 10 pen
tru Nadia", ziarul „Mainichi 
Shimbun" menționează că „ro
mânca Nadia Comăneci a fer
mecat pur și simplu pe specta
tori cu noul său exercițiu la 
sol, in care dublul salt înapoi 
și saltul 720 de grade au tăiat 
respirația asistenței, în felul 
acesta, Nadia a obținut nota 
10 la sol, a 27-a notă maximă 
în cariera ei de sportivă". 
Aceleiași probe și aceluiași e- 
xercițiu îi este consacrat un 
amplu comentariu în ziarul 
„Japan Times", din care spi
cuim : „Gimnasta româncă Na
dia Comăneci a obținut a doua

(Continuare în pag. a 4-a)

Astăzi, la ora 13,30, în Capitală

START ÎN ÎNTRECEREA CICLISTĂ 
INTERNAȚIONALĂ „CURSA VICTORIEI'
• Traseu de munte * Rutieri din 4 țâri iți dispută „tricoul gal

ben" • O verificare a posibilităților „noului val"

Caravana tradiționalei com
petiții cicliste „Cursa Victoriei" 
se pune astăzi în mișcare. La 
întrecerea organizată de clubul 
sportiv Steaua, în colaborare cu

Ediția din acest an are cîte- 
va atuuri. Mai întii traseul, 
înscris aproape în exclusivitate 
pe șosele de munte, el va su
pune întreg plutonul la un

ITINERARUL

Nadia Comăneci, in timpul 
zborului care i-a adus primul 

loc la sărituri
Telefoto : A.P. AGERPRES

Astăzi, cu etapa a 31-a, reluarea întrecerii ln Dirizia A de fotbal

MIERCURI, 6 IUNIE : etapa I, București - Tirgoviște - Lerești, 14« 
km (start la ora 13.30, sosire in jurul orei 17) ;

JOI, 7 IUNIE : etapa a ll-a, Cimpulung — Rișnov - Pîriul rece — 
Predeal (Cioplea), 93 km (start la ora 10,30, sosire ora 13) :

VINERI, 8 IUNIE : etapa a lll-a. Predeal - Brașov - Șercaia - 
Rișnov — Pîriul rece — Predeal (Cioplea), 175 km (start la ora 10, 
sosire ora 14,30) ;

SIMBATA. 9 IUNIE : etapa a IV-a, contratimp individual pe șoseaua 
Rișnov — Pirul rece, 7 km (primul start la ora 10,15) ; ,

SIMBATA 9 IUNIE : etapa a V-a, Predeal - Pîriul rece - Perșani
- Ghimbav — Cristian — Rișnov - Pîriul rece - Predeal (Cioplea), 
133 km (start la ora 15, sosire ora 18.30) :

DUMINICA, 10 IUNIE : etapa a Vl-a. Predeal - Sinaia - Pietroșița
— Tirgoviște — București, 153 km (start la ora 9,30, sosire ora 13,30).

STEAUA - DINAMO, UN DERBY DE TRADIȚIE
• „Poli- Timișoara - procentaj de 100% în fața băimă- 
renilor ? • Tiberiu Bone așteaptă decizia de la „tunarii- 
sâi • La Buzău, meciul aspirațiilor opuse O .J’roba de 
foc- a hunedorenilor • La Bacău, U.T.A., cu N. Dumi
trescu revenit la timonă, din nou în căutarea „marelui 
punct- • Jiul și— contra

atacul ieșean • Pentru F.C. 
Bihor, un meci al orgoliu
lui • Sportul studențesc — 
C. S. Tirgoviște, un joc 
pentru plutonul fruntaș

MECIURILOR Mramu»

CLASAMENTUL
1. DINAMO
2. F.C. Argeș
3. Steaua
4. C.S. Tirgoviște
5. ” “ “ “
6.
7. 

t •• 
,« 9.

10.
11.
12. U.T,
13.
14.
15.
16.
17.
18.

F.G Bara M. 
Univ. Cv. 
Sportul itud. 
S.G. Bacău 
A.S.A. Tg. M. 
„Poli* Timiș. 
Jiul

Arad 
Politehnica lași 
Olimpia 
Chimia Rm. V. 
Continui
Gloria Buzău 
F.C. Bihor

30 15 8 7 42—21 38
30 17 4 9 45-26 38 
30 16 4 10 51-28 36
30 14 5 11 35-30 33
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 11 4 15 39-46
30 11 4 15 30-44
30 8 8 14 30-41

15 3
12 8
12 7

6
5
4
4
7

10 7 13
12 3 15
11 5 14

12
12
12
12
10

12
10 
11
12
13
14
14
13

33- 32
34- 22
30-36
34-31
44-52
30- 31
34-46
37-39 27
31- 36 27
34-47
32- 45

33
32 
31
30
29
28
28

27 
27
24
26
24

PROGRAMUL
g Timișoara :

Tg. Mureș : A.S.A. 
g Buzău :

Craiova : 
Bacău : 
Petroșani 

g Oradea : 
$ București

POLITEHNICA - F.C. BAIA MARE
- OLIMPIA SATU MARE
- F.C. ARGEȘ
- CORVINUL
- U T. ARAD
- POLITEHNICA IAȘI
- CHIMIA RM. VILCEA
- DINAMO 

televizează în direct)
C.S. TIRGOVIȘTE

GLORIA
UNIVERSITATEA 
SPORT CLUB 
JIUL 
F.C. BIHOR 
STEAUA

(Stadionul Steaua, se
| București: SPORTUL STUDENȚESC ......  T._

(Stadionul Autobuzul) g
g Toate meciurile încep la ora 17.» g

F.R.C. si A.S. Loto-Pronosport, 
participă un numeros și valoros 
pluton de rutieri din țara noas
tră, în care se află încorporați 
membrii lotului olimpic, precum 
și trei formații de alergători 
de peste hotare : Flota Gdinia 
(Polonia), Dukla (Cehoslovacia) 
Si o selecționată de rutieri mi
litari din U.R.S.S.

CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE CAIAC-CANOE

Trei
sute de

zile de concurs, 
echipaje la start...

Azi, pe lacul Snagov, încep 
întrecerile din cadrul campio
natelor republicane de caiac- 
canoe rezervate seniorilor. La 
acest mare concurs și-au anun
țat participarea aproape 500 de 
sportivi, reprezentanți ai 30 de 
secții nautice din întreaga țară. 
Competiția este așteptată cu 
deosebit interes, ea urmînd să 
stabilească noul tablou valoric 
al caiacului și canoei noastre.

Iată programul celor trei zile 
de întreceri : azi, de la ora 9 :

curse în cadrul seriilor elimi
natorii ; de la ora 16,30 : semi
finalele celor 11 probe olimpi
ce : joi, de la ora 8,30 : finale

(b) — 10 000 m ; vineri, de la 
ora 9 : semifinale și finale la 
K 4 (băieți, fete) — 500 m și 
K 1, K 2, C 1, C 2 —10 000 m.

la K 1. c 1, K 2, C 2, K 4
— IOC 0 m, K 1, C 1, K 1 (f),
K 2, C 2, K 2 (f) - 500 m ;
de la ora 16 : serii si recali-
ficări la K 4 (b) — 500 m. K 4
(f) — 500 m $i finale la K 4

examen sever, zilnic. Apoi, 
ierarhizarea. Fiind eliminat cla
samentul pe echipe (cursa este 
pur individuală), se lasă rutie
rilor un larg cîmp de acțiune, 
posibilitatea de a-și proba în 
voie calitățile. în fine, compe
tiția constituie și un criteriu 
de selecție pentru viitoarele 
întreceri internaționale, prima 
dintre ele fiind Campionatul 
Balcanic (13—15 iulie. Atena). 
Așadar, toate condițiile create 
pentru a asista la o cursă-spec- 
tacol, la o întrecere ■ de ridicat 
nivel tehnic.

Fără îndoială, „Cursa Victo
riei" îi favorizează pe alergă
torii de forță. Traseul de mun
te. sosirile în pantă și contra
timpul individual pe urcuș, 
totul concură la evidențierea 
tortei. Este un examen edifi
cator nu numai pentru nivelul 
pregătirii selecționabililor, ci șî 
pentru aptitudinile tinerei ge
nerații. Se afirmă, de pildă, 
despre Cornel Nicolae si alții 
din generația sa că sint deo
sebit de talentati. Au acum 
posibilitatea s-o probeze. Tra
seul si valoarea plutonului 
alcătuiesc condiții ideale.

La amiază, tocmai cînd soa- 
rele este mai puternic, plutonul 
va lua startul. Ce ne va rezerva 
acest serial cu sase episoade ?

Hristache NAUM
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pentru modificarea și comple
tarea Legii contractelor econo
mice, corespunzător cerințelor 
noului mecanism economico- 
financiar. Comitetul Politio 
Executiv a apreciat că întărirea 
autoconducerii muncitorești și 
autogestiuniî economico-finan- 
ciare a fiecărei unități socialis
te impune perfecționarea conti
nuă a raporturilor contractuale 
dintre întreprinderi. Modifică
rile propuse întăresc rolul con
tractului economic, intern și ex
tern, în realizarea planului de 
producție, in reglementarea ra
porturilor financiare dintre 
unitățile socialiste, în conformi
tate cu prevederile planului na
țional unic, in satisfacerea ce
rințelor activității de export și 
cooperare economică internațio
nală. Comitetul Politic Executiv 
a cerut ministerelor, centrale
lor, unităților de producție să 
acționeze cu toată fermitatea 
pentru respectarea integrală a 
obligațiilor privind încheierea 
și executarea contractelor eco
nomice, reducerea duratei de 
aprovizionare — fabricație — 
desfacere, accelerarea vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante, 
utilizarea cu maximă eficiență 
a fondurilor materiale și bă
nești. Proiectul de lege privind 
modificarea și completarea Le
gii contractelor economice nr. 
71/1969 va fi supus dezbaterii 
și aprobării Marii Adunări Na
ționale.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut apoi raportul privind 
realizarea Programului de creș
tere a nivelului de trai in anii 
1976—1980, elaborat din inițiati
va și sub conducerea nemijlo
cită a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Realizările dobindite 
în perioada care a trecut din 
actualul cincinal, resursele ob
ținute prin reducerea costului 
Investițiilor și a cheltuielilor 
materiale de producție au per
mis alocarea sumei de 40 mi
liarde lei pentru majorarea su
plimentară a retribuției. în 
prima etapă, Încheiată cu trei 
luni mai devreme decît se pre
văzuse inițial, s-a asigurat ma
jorarea retribuției tarifare, in 
medie pe economie, cu 17 Ia 
sută, creșteri mai accentuate 
acordindu-se industriilor minie
ră (19,2 la sută), siderurgie 
(18,8 la sută), metalurgie ne
feroasă (18,8 la sută), construc- 
ții-montaj (18,7 la sută), con
strucții de mașini (17,7 la sută), 
chimie (17,6 la sută), petrol 
(17,3 la sută), textile (17,2 la 
sută). Au sporit, de asemenea, 
cu 25,6 la sută veniturile țăra
nilor cooperatori și ale țără
nimii necooperativizate, pensia 
medie nominală s-a majorat, in 
prima etapă, cu 12,6 la sută, 
iar cuantumul alocațiilor pentru 
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tionării mai operative a propu
nerilor făcute, ridicării compe
tentei echipelor si eficienței 
controlului exercitat in înfăp
tuirea politicii partidului. Bi
roul Executiv a indicat ca e- 
chipele de control să desfă
șoare o activitate mai susți
nută pentru combaterea și înlă
turarea lipsurilor care mai per
sistă in unele domenii de acti
vitate, indeosebi In unită
țile comerciale, prestatoare de 
servicii, sanitare, pentru for
marea unei atitudini înaintate 
fată dc muncă si creșterea gra
dului de satisfacere civilizată 
și corectă a cerințelor cetățe
nilor.

Biroul Executiv a examinat 
si aprobat propunerile cu pri
vire Ia îmbunătățirea organiză
rii si a activității comitetelor

CAMPIONATUL DE
în zilele de 1—3 iunie, pe o 

vreme splendidă, in pădurea Că
prioara, din apropierea munici- 
pâuluii Deva, a aivuit loc pirima 
etiapă de cailiîficare a campioina- 
tului republican de radiogonio- 
metirie pentru amatori („vânătoa
re de vulpi"). Deși în această 
fază a competiției niu s-atu acor
dat titlumi, întrecerile eu fost 
deosebit de dlrze, deoarece la 
finală vor pairtioiipa numai spor
tivii clasați pa primea© zcoe 
locuiri la flecare categorie, Sn 
această etapă, preoum șl în 
etapa a doua dc calificare. La 
prima probă a concunsutai — 3,3 
MHz — au luat startul 107 spor
tivi (sentort șl eenioece, juniori 

copii a fost mărit, în prima 
etapă, cu 15 la sută la care, de 
la 1 martie a.c., s-au adăugat 
suplimentar cite 10 lei de copil. 
Creșterea retribuției și venitu
rilor a fost însoțită de un șir 
de alte măsuri de ridicare a ni
velului de trai al poporului 
cum sint : dezvoltarea construc
țiilor de locuințe, sporirea chel
tuielilor social-culturale, redu
cerea treptată a duratei săptâ- 
minii de lucru.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca etapa a Il-a de ma
jorare a retribuției să înceapă 
la 1 august a.c. și să se în
cheie in luna decembrie 1980, 
etapa a Il-a a majorării pen
siilor de asigurări sociale dc 
stat să se aplice la 1 decem
brie a.c., iar etapa a Il-a a 
majorării alocațiilor și ajutoa
relor pentru copii la 1 octom
brie 1979. De asemenea, Comi
tetul Politic Executiv a trasat 
sarcina accelerării ritmului de 
execuție a construcțiilor de lo
cuințe si recuperării rămîncri- 
lor in urmă Ia darea in folo
sință a acestora, dezvoltării 
prestărilor de servicii către 
populație, îndeosebi privind în
treținerea si repararea bunuri
lor de folosință îndelungată, 
autoservice-ul si altele, asigu
rării condițiilor pentru apli
carea în continuare, conform 
programului stabilit, a hotăririi 
de reducere a săptăminii de 
lucru. înfăptuirea tuturor aces
tor măsuri impune intensifi
carea eforturilor pentru înde
plinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor cincinalului, 
creșterea suplimentară a pro
ductivității muncii — cale prin
cipală de sporire a avuției na
ționale. Organele si organiza
țiile de partid, comuniștii, toii 
oamenii muncii sint chemați să 
facă totul pentru asigurarea re
surselor necesare înfăptuirii in
tegrale a programului de creș
tere a bunăstării materiale si 
spirituale a întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a 
adoptat propuneri de măsuri 
pentru pregătirea Congresului 
al Xn-lea al Partidului Comu
nist Român, care vor fi supuse 
aprobării Plenarei Comitetului 
Central.

Comitetul Politic Exeeutiv a 
dezbătut si aprobat propunerile 
privind îmbunătățirea organiză
rii si funcționării Consiliului 
Național pentru Știință si Teh
nologie — ca organ de partid 
si de stat cu caracter delibe
rativ, larg reprezentativ — co
respunzător sarcinilor impor
tante ale Programului partidului 
privind afirmarea plenară a re
voluției tehnico-sliințifice in 
toate domeniile vieții economi
ce si sociale. El va asigura în
făptuirea politicii partidului si 
statului in domeniul științei și 

de cetățeni, Ia sporirea răspun
derii consiliilor Frontului Uni
tății Socialiste și a consiliilor 
populare in îndrumarea activi
tății acestora. Propunerile vi
zează creșterea rolului comite
telor de cetățeni, ca organisme 
obștești in sistemul democrației 
noastre socialiste, lărgirea ac
tivității acestora fiind me
nită să dezvolte si să pro
moveze inițiativa cetățenească, 
în legătură eu componen
ta comitetelor de cetățeni 
s-a indicat să fie cuprinși 
un număr mult mai mare de 
oameni ai muncii care nu sint 
membri de partid, iar femeile 
să reprezinte cel puțin 40 la 
sută.

în încheiere. Biroul Executiv 
al Consiliului Național al F.U.S. 
a discutat si aprobat planul de 
activitate pe semestrul II si 
proiectul bugetului Consiliului 
pe anul 1979.

RADIOGONIOMETRIE
și junioare mari, juniori și ju
nioare mici) din 18 județe. Cu 
excepția senioarelor (doar șapte 
la start), dintre care s-au cali
ficat doar două, cu rezultate 
mediocre (locul 1 — Iana Calmuc 
din Galați, cu timpul de 82 mi
nute șl 30 s), sportivii de la 
celelalte categorii au venit bine 
pregătiți, cu aparartură modernă, 
obținind rezultate meritorii, care 
concurează sau depășesc pe cele 
obținute la finalele din ain.il tre- 
cuți. Astfel, seniorul Ion Drăcea, 
din Prahova, a parcurs întregul 
traseu de 6 km, cu mari denive
lări de teren, cu păduri șt vege
tație bogată, descoperind toate 
cele cinci postust emițătoare In 

tehnologiei, va coordona întrea
ga activitate de cercetare ști
ințifică, dezvoltarea tehnologică 
si introducerea progresului teh
nic in patria noastră, promo
varea creației științifice și teh
nologice originale. stimularea 
capacității creatoare a oame
nilor muncii, participarea lar
gă a oamenilor de stiintă din 
tara noastră la eforturile des
fășurate pe plan mondial pen
tru progresul stiintei și tehno
logiei.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat propunerile cu privire 
la organizarea si desfășurarea 
Congresului educației si invătă- 
mintului. care va analiza si 
dezbate modul de înfăptuire a 
hotăririlor de partid si de stat 
in domeniul invățămintului. 
formării cadrelor si educării 
revoluționare a tineretului.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit convocarea la 4 iulie 
a.c. a Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului-

★
în cadrul ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceausescu a prezentat 
o informare cu privire la vizita 
de stat întreprinsă. împreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu, 
in Regatul Spaniei, la invitația 
regelui Juan Carlos I si a re
ginei Sofia.

Comitetul Politic Exeeutiv 
si-a manifestat deplina apro
bare și a dat o înaltă apre
ciere rezultatelor vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
exprimindu-si convingerea că 
acest eveniment de însemnătate 
internațională, convorbirile eu 
șeful statului spaniol, regele 
Juan Carlos I. Si eu președin
tele guvernului, Adolfo Suarez 
Gonzales, înțelegerile Ia care 
s-a ajuns marchează o etapă 
nouă, superioară. In evoluția 
ascendentă a raporturilor ro
mâno-spaniole. atît pe pian bi
lateral, cit si pe arena inter
națională. spre binele ambelor 
popoare, al cauzei păcii si co
laborării in Europa si in în
treaga lume.

Comitetul Politie Exeeutiv a 
reafirmat înalta prețuire pen
tru prodigioasa activitate des
fășurată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu in vederea extinde
rii relațiilor internaționale ale 
României, promovării consec
vente. oe arena mondială, a 
principiilor coexistenței pașnice 
intre țări cu sisteme sociale di
ferite. soluționării problemelor 
majore cu care se confruntă 
lumea contemporană. întăririi 
destinderii și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat importanța probleme
lor discutate în convorbirile 
oficiale româno-spaniole la ni
velul cel mai inalt, considerind 
că înțelegerile la care s-a a- 
juns deschid perspective largi 
relațiilor româno-spaniole pe 
toate planurile. Comitetul Po
litic Executiv a dat o înaltă 
apreciere Declarației comune 
care proclamă voința celor 
două țări de a căuta noi forme 
și posibilități în vederea întă
ririi relațiilor de prietenie si 
colaborare reciproc avantajoasă, 
conform principiilor Cartei 
Națiunilor Unite si Actului fi
nal de la Helsinki.

în mod deosebit. Comitetul 
Politic Executiv a apreciat ho- 
tărirea adoptată in direcția lăr
girii schimburilor comerciale 
dintre cele două țări, care ur
mează să atingă pină in 1985 
nivelul de 500 milioane dolari, 
a cooperării economice. inde
osebi in domeniul construcțiilor 
de mașini si narate, industri
ilor chimice, miniere, siderur
gice si agroalimentare. ca si 
cooperării pe terțe piețe, eu 
precădere in producția indus
trială si in domeniul tehnolo
giei. folosind in acest scop cit 
mai eficient posibilitățile ofe
rite de economiile respective. 
Alte proiecte de colaborare ce 
urmează a fi finalizate in do
meniile cultural-știintifîc. mij
loacelor de informare în masă, 
turismului, tineretului si spor
tului sint menite să asigure o 
mai bună cunoaștere a valorilor 
materiale si spirituale ale ce
lor două țări, dezvoltarea rela

PENTRU AMATORI
44 minute și 10 secunde. De ase
menea, juniorul mane Viorel 
Piătică, din Buzău, a descoperit 
cele patru emițătoare, cit a ce
rut baremul, in 43 minute și 20 
de secunde, iar junioara mare 
Elisabeta Todericiu, dlin Hune
doara, in 61 de minute șl 30 se
cunde. Foarte bine s-au prezen
tat și juniorul mic Mircea Anca, 
din Satu Mare, cane a descoperit 
trei posturi în 33 de minute și 
6 secunde, precum și junioara 
mică Lăcrămioara Blaga, din Ga
lați, care le-a descoperit in 42 
minute și 30 secunde.

La proba de 144 MHz, mai di
ficilă (din cauza aparatajului 
complicat), au partăcOpat 72 de 

țiilor tradiționale de prietenie 
româno-spaniole.

în același timp, Comitetul 
Politic Executiv a reliefat im
portanța schimburilor de ve
deri care au avut loc in pro
blemele esențiale ale vieții po
litice internaționale, dind o 
înaltă apreciere concluziilor și 
aprecierilor apropiate sau chiar 
comune in abordarea problema
ticii majore a actualității mon
diale. Proclamarea solemnă a 
principiilor respectării în rela
țiile dintre state a independen
ței șj suveranității naționale, 
egalității in drepturi și ne
amestecului in treburile inter
ne, avantajului reciproc, ne- 
recurgerii la forță si la ame
nințarea cu forța și in această 
Declarație, care succede altor 
documente similare încheiate 
de țara noastră cu state euro
pene si de pe alte continente, 
atestă consecventa cu care 
România, președintele ei, ac
ționează in direcția generali
zării acestor principii pe arena 
mondială. a democratizării 
vieții internaționale. In mod 
deosebit, a fost apreciată hotă- 
rirea celor două țâri de a acorda 
o atentie prioritară infăptuirii 
securității și cooperării pe con
tinentul european, dc a face 
totul, împreună cu celelalte 
slate participante, pentru a asi
gura reușita reuniunii din I960 
de la Madrid, menită să dea 
un nou impuls procesului ini
țiat la Helsinki, de a milita 
pentru dezangajarea militară a 
continentului. Cele două țăn 
și-au exprimat hotărirea de a 
acționa in vederea stabilirii u- 
nor relații de bună vecinătate, 
înțelegere și cooperare in Bal
cani și Mediterana, reglemen
tării negociate a situației din 
Cipru, soluționării globale și 
pașnice a situației din Orientul 
Mijlociu, opririi cursei înar
mărilor și trecerii Ia măsuri 
concrete de dezarmare, îndeo
sebi nucleară, lichidării tuturor 
formelor de opresiune și domi
nație a altor popoare, făuririi 
unei noi ordini economice in
ternaționale, întăririi destinde
rii și păcii in lume.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază că întreaga desfășura
re a vizitei ilustrează în mod 
concludent că România și Spa
nia pot oferi un exemplu dc 
conlucrare rodnică între state 
eu orinduiri diferite, animate 
de dorința de a conlucra în 
spiritul coexistenței pașnice, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor 
comune de progres si bunăsta
re, de libertate și independență 
națională, a năzuințelor spre o 
viață mai bună, într-o lume 
mai dreaptă.

Comitetul Politic Executiv 
constată cu satisfacție că vi
zita de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceausescu în Re
gatul Spaniei a întrunit ade
ziunea deplină, aprobarea una
nimă a întregului nostru po
por. în același timp, Comitetul 
Politic Exeeutiv a subliniat 
largul ecou pe care l-a avut pe 
plan internațional vizita de 
stat a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Regatul Spaniei, 
care marchează un moment 
politic de remarcabilă însem
nătate.

Aprobind in unanimitate do
cumentele, înțelegerile și con
cluziile la care s-a ajuns cu 
prilejul vizitei. Comitetul Po
litic Executiv a stabilit măsuri 
și a trasat sarcini concrete 
Consiliului de Miniștri, minis
terelor, altor instituții centra
le, organizațiilor de comerț ex
terior, întreprinderilor partici
pante la cooperarea româno- 
spaniolă, in scopul aplicării 
ferme si îndeplinirii exemplare 
a acordurilor convenite, cores
punzător Intereselor poporului 
român, consolidării bunelor 
ranorturi româno-spaniole, cau
zei generale a păcii, securității 
și colaborării internaționale.

★
Comitetul Politic Executiv a 

soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

sportivi din aceleași județe. Cel 
mai bine s-au prezentat seniorul 
Pavel Babeu (Dîmbovița) — cu 
timpul de 43 minute șl 15 secun
de, senioara Iuliana Mănăilă 
(Buzău) — 62 minute și 5 secun
de, juniorul mare Florin Po- 
povicl (Biihor) — 32 mirate și 40 
secunde șl junioara mare Maria 
Istrate (Prahova) — cu 53 minu
te și 5 secunde.

O noutate tehnică ce merită 
consemnată o constituie recep
torul cu care s-a prezentat 
Simion Maghiar — YO5CFN — 
din Bihor, cu dispozitive elec- 
tronflee pentru stabilirea nu nu
mai a direcției emițătoarelor, <d 
șl a distanței, foarte exacte, la 
care se află.

Ion HOABĂN
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in „Cupa României4* l<
.............. .....Ill'll1 1..................

CALITATEA JOCURILOR — ÎN
Noul regulament are
„Cupa României", una dintre 

principalele competiții ale spor
tului nostru național, a angrenat 
și in acest an un număr sporit 
de echipe de oină, multe dintre 
acestea recent înființate. Astfel, 
am asistat, mai ales în etapele 
superioare, la o confruntare în
tre formații tinere și altele cu o 
bogată experiență. Este, de ase
menea, de remarcat faptul că a 
crescut calitatea jocului, în bună 
parte datorită unor modificări a- 
duse regulamentului, modificări 
care permit oiniștilor să fie mai 
inventivi, să aplice scheme tac
tice inedite și, în sfirșit, să eli
mine momentele statice prin 
schimbarea rapidă a acțiunilor 
de pe un culoar pe altul. In 
lupta destul de aspră pentru ca
lificare s-au menținut formații 
mai puțin cunoscute, în finala 
pe țară figurînd, alături de ex
perimentatele Dinamo București, 
C.P. București, Avîntul Frasin, 
ambițioasa formație a metalur- 
glștilor tîrgovișteni, precum și a- 
r.onima, pină mai ieri, echipă a 
țăranilor din Apoldu de Sus, ju
dețul Sibiu.

întrecerile finale de Ia Manga
lia au satisfăcut atît din punct 
de vedere al spectacolului spor
tiv, cît și al organizării. La capă
tul celor trei zile de concurs, 
dinamovijtU bucureșteni, antre
nați de maestrul sportului Ale
xandru Ciobanu, culeg roadele 
unei munci temeinice, începută 
cu 2—3 ani în urmă, ocupînd lo
cul I. Ei alcătuiesc cea mai omo
genă echipă, avind în Nicolae 
Păsărică un ingenios conducător 
de joc. Fosta multiplă cîștigă- 
toare a „Cupei României", re
prezentanta Combinatului poligra
fic București, nu a evoluat 1a 
nivelul care a consacrat-o. pen
tru că. după opinia noastră, aici 
procesul de promovare este mult 
prea lent.

Mediul sătesc a fost bine re
prezentat cantitativ, dar, din pă-

nevoie d
cate, calitate! 
de Avîntul] 
Curcani și 1 
Sus nu s-a 
rințelor.

Arbitrajele, 
au generat, 
troverse. Mal 
Dacău ne-a 
cole din regu 
preta în așd 
dreptate, atd 
șeala, atît ai 
torii ! Și aș 
ragraf se pr

Formația 
stingă la di 
Călin, Al. B 
(antrenorul ]

N. Păsa]

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

După campionatele nafiom

MULTI CHEMAT a
Desfășurate timp de 3 zile în 

Sala sporturilor din Iași, finalele 
dc lupte libere trebuiau — de
sigur, odată cu desemnarea cam
pionilor naționali pe acest an — 
să constituie un important cri
teriu de selecție pentru lotul re
prezentativ, o trecere în revistă a 
celor mai valoroase elemente, în 
fapt a tuturor sportivilor care, Ia 
ora actuală, au reale posibilități 
sau perspective de afirmare pe 
plan internațional. Este, dealtfel, 
scopul pentru care federația de 
specialitate a invitat la aceste 
campionate nu numai pe compo
nența lotului și pe ciștigătorii 
fazelor de zonă, ci și pe primii 3 
(chiar 4) clasați la naționalele de 
juniori, precum și pe toți luptă
torii pe care secțiile divizionare 
ii consideră capabili de perfor
manțe superioare. Din păcate, a- 
proape totul a rămas tn stadiul 
bunelor intenții...

Faptul că la campionatele na
ționale individuale au participat 
(in condițiile înlesnirilor aminti
te) numai 132 de concurenți, a 
fost prima din concluziile care 
au arătat — din nou — că la 
acest stil sînt foarte puțini spor
tivii (și antrenorii) care depun 
eforturile corespunzătoare pentru 
o pregătire de calitate și, impli
cit, pentru obținerea unor rezul
tate competitive în raport cu ce
rințele actuale. Explicabil, de a- 
ceea, faptul că această ediție a 
campionatelor naționale n-a evi
dențiat decît un număr redus de 
luptători pe care antrenorii lo
tului îl vor sprijini direct în pre
gătirea lor viitoare : Gheorghe
Roșea (Dunărea Galați) și Gheor
ghe Radu (C. S. Tîrgoviște) —

cat. 52 kg., | 
(Progresul b| 
kg., Ion 1 
Iași) — cat. | 
koezi (Stea] 
Aurel Panait] 
— cat. 90 kd 
nu (Steaua) |

Așadar, mii 
aleși...

Privită înti 
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in mod deos 
faptul că Ia 
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I CE CAPACITATE COMPETIT
O finală de campionat națio

nal în care, din cei 12 scrimeri 
calificați în această etapă, 7 sînt 
sub 20 de ani sau la această li
mită a cadeților, iar alți doi n-au 
ajuns la 25, ar trebui să stea, fi
resc, sub semnul perspectivei. Sa 
ne oprim, atunci, asupra acestui 
aspect definitoriu al momentului 
constituit de ultimul act al cam
pionatului individual al floretiș- 
tilorr

Cifric, evident, arma este bine 
„acoperită'1, lăsînd impresia că 
antrenorii de la principalele cen
tre de scrimă din țară au o 
consecuție firească în munca lor 
de depistare și afirmare a noi
lor trăgători, în recenta finală de 
Ia București evoluînd tinere spe
ranțe din București (Clubul 
sportiv școlar Triumf, Viitorul, 
I.E.F.S.), Satu Mare (C.S.Ș.), O- 
radea (Crișui și C.S.Ș.), Baia 
Mare (C.S.Ș.), dintre care unii 
abia au depășit vîrsta juniora
tului. important este, însă, ce în
cărcătură valorică are acest nou 
detașament de tineri floretiști, cu 
ce mijloace încearcă ei să „for
țeze" poarta marii performanțe, 
ce perspective au el intr-un vii
tor nu prea îndepărtat pe plan
șele internaționale. Or, din acest 
punct de vedere, floreta mascu

lină nu mai 
acoperită, a 
fiind foarte 
Departe de i 
cheta pe vr 
candidați la 
mai mult cu 
tii din „înal 
țională au 
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moment, se pot efectua schim
bări de jucători, pentru ca în al
tul să se specifice că nu se pot 
face înlocuiri la „prinsul la mij
loc La fel, există discuții, pro 
și contra, referitoare la admite
rea sau nu a serviciului de pro
bă, precum și la situațiile cînd 
se află mai mult de trei jucători 
pe linia de ducere sau de întoar
cere, in momentul deschiderii jo
cului. Toate acestea și încă multe 
altele au fost aduse în dezbatere 
și la plenara Comitetului federal, 
hotărîndu-se cu acel prilej (luna 
martie) ca în termen de 30 de 
zile să se definitiveze regula
mentul comentat al F.R.O. Nici 
pînă astăzi n-a apărut însă acest 
mult așteptat document, lâsîn- 
du-se în continuare loc pentru 
interpretări eronate și la viitoa
rele competiții.

Ion GAVRIIESCU 
Tr. ANDRONACHE

, câștigătoarea trofeului: sus, de la 
drușca, I. Grigore, Tr. Perșinaru, D. 
;u, I. Anghel, Tr. Sîrbu, Al. Ciobanu 

I. Fundățeanu, I. Minac. F. Dincă, 
echipei), A. Toader. C. Popescu.

luale de lupte libere
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Am insistat asupra acestor as
pecte negative pentru că, așa 
cum se sublinia la o recentă și 
foarte importantă analiză a Înde
plinirii obiectivelor olimpice, la 
lupte libere rezultatele de an
samblu se situează sub nivelul 
cerințelor, în această disciplină 
impunîndu-se a se acționa cu 
fermitate pentru îmbunătățirea 
substanțială a muncii de selecție 
și pregătire, pentru reducerea 
decalajului valoric existent în 
raport cu luptele greco-romane. 
Fără îndoială, în competiția des
fășurată la Iași au fost și destule 
lucruri bune, dar nu de natură 
să-i convingă pe specialiști că 
pot fi mulțumiți. Dimpotrivă, a 
rezultat că după campionatele 
europene de la București nu s-au 
înregistrat, nici pe departe, pro
gresele așteptate ; mai mult, s-a 
observat un regres ilustrat, de 
exemplu, de faptul că Ia ora 
actuală, la nivelul lotului repre
zentativ, există o acoperire va
lorică satisfăcătoare doar la cî- 
teva categorii (57 kg, 62 kg, 74 
kg, 82 kg, 100 kg, +100 kg) și la 
acestea existînd, însă, unele re
zerve privind creșterea perfor
manțelor la cotele internaționale.

După cum se vede, rămîne ea 
actuala stare de lucruri să fie, 
prin măsuri energice, radical 
schimbată. Factorii responsabili 
par hotărîți să treacă la aseme
nea măsuri. Vom consemna cu 
multă satisfacție aplicarea și, 
mai ales, eficiența lor.

u- -jg. Dan GARLEȘTEANU
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TINERII FLORETIȘTI? I
ne tineret, ne putem întreba la cîți ■ 
ce dintre cadeții prezenți în recen- I 
■ă. ta finală, aflați acum la vîrsta | 
ti- la care Kuki dobîndea laurii su
ni premei competiții a scrimei ti- g 
tît nere, se pot observa perspecti- I
Eș- vele marii performanțe ? . Răs- I
a- punsul, din păcate, este puțin în-
ții curajator. Este adevărat că Zsolt g
iți Huszti, Sorin Roca, George Oan- I
ad cea, Nicolae Iile și Atila Lorinczi I
la au fost și sînt convocați la di-
id verse acțiuni ale loturilor repre- g
o- zentative și că împreună cu me- I
m zinul Fernando Bucur (17 ani) I
x. alcătuiesc detașamentul speranțe-
u- lor, dar actuala lor evoluție nu
a- constituie o certitudine valorică. I
;ri o certitudine de muncă asiduă, |
o- care să îndreptățească o estima-
n- re optimistă a viitorului acestei -
e- arme pe planșele internaționale. I
în Echipa masculină reprezentativă I
ă) de floretă nu reușește de ani •
!I- buni să revină la standardul in-
u- ternațional atins de generația lui |
u- Mureșan, Haukler, Falb, Ardelea- I
d- nu. Țiu este „ultimul mohican" I
ța din marea echipă, fostă cam pi
se oană mondială, iar Kuki încear-
i“. că să devină dintr-un mare ju- I
aj nior un mare... senior. $i după I
ru aceștia ? Cheia răspunsului o au I
în numai antrenorii !
de Paul SLAVESCU 1
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înaintea etapei de astâzî

ULTIMELE VESTI DE LA CELE
18 DIVIZIONARE A

• POLITEHNICA TIMIȘOARA 
a jucat sîmbătă cu Olimpia Satu 
Mare, de care a dispus cu 3—1 
(autorii golurilor: Lața, Nucă, 
Roșea), in rest, antrenamente o- 
bișnuite. Toți componenții lotului 
sint apți de joc, mai puțin Bar
na — ruptură de fibre muscu
lare • F. C. BAIA MARE a pri
mit duminică vizita selecționatei 
Cubei (scor ; 2—1). ti repriza a 
H-a au fost folosiți și cei trei 
componenți ai lotului reprezenta
tiv : Koller, Sabău și Terheș.

• A.S.A. TG. MUREȘ a făcut 
antrenamente obișnuite, susținînd 
în perioada de întrerupere a cam
pionatului și o serie de jocuri 
amicale. Fazekaș, operat, recent, 
de menise, va lipsi, firește, din 
formație • OLIMPIA a plecat 
direct de la Timișoara, unde a 
susținut „amicalul- cu Politeh
nica (scor : 1—3), la Tg. Mureș, 
avind întreg efectivul apt de joc.
• GLORIA BUZĂU a efectuat 

programul obișnuit de pregătire. 
Antrenorul Ion Ionescu nu va 
putea dispune, în alcătuirea e- 
chipei, de Oprișaa și Pecrache, 
accidentați • F. C. ARGEȘ s-a 
deplasat, luni, de la Brăila (unde 
a jucat în „Cupă") la Buzău. D. 
Nicolae, care nu a fost utilizat în 
partida cu Sportul studențesc, va 
juca, după toate probabilitățile. 
Bărbulescu este mai departe in
disponibil.
• STEAUA s-a pregătit intens 

în vederea derby-uiui de azi, în 
ultimele două zile efectuînd an
trenamentele la Snagov. A susți
nut jocuri-școală cu propria e- 
chipă de juniori. Nu este anun
țată nici o indisponibilitate • DI
NAMO, care de luni și-a mutat 
locul pregătirilor la sâftica. a 
avut, de asemenea, ca parteneră 
pentru două jocuri- ?coală echipa 
de juniori. Sătmăreanu II și 
Vrinceanu, care au ușoare întin
deri, constituiau ieri singurele 
semne de întrebare în privința 
alcătuirii formației-
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 

l-a recuperat pe majoritatea ju
cătorilor accidentați, așa că în 
partida de astăzi este posibil să 
apară pe stadionul Central echi- 
pa-standard, cu Bălăci în linia 
de mijloc, cu Mar cu pe extrema 
stingă. • CORVINUL HUNE
DOARA a jucat, săptămîna tre
cută. In deplasare, cu cele mai 
bune echipe ale seriei a m-a a 
Diviziei B : 2— 1 cu Gloria Bis
trița și 2—2 cu „U“ Cluj-Napoca. 
Nu există jucători accidentați în 
lot.
• S. C. BACAU. Antrenorul 

Traian Ionescu ne-a mm unicat 
ieri telefonic : ..Echipa obișnuită; 
toți jucătorii sint în plenitudinea 
forțelor. Există o ușoară incerti
tudine în legătură cu Chitara, 
dar credem că pînă la meci totul 
va fi bine*. • U.TA In conul 
zilei de ieri, echipa a plecat, cu 
avionul, la București și de aici, 
tot cu avionul, la Bacău. Cu ex
cepția Iul Tisa, accidentat, tot 
lotul este apt de joc. De 
menționat ar fi faptul că es-.e 
primul meci sub noua conducere 
tehnică, la cîrma echipei fi nd, 
din nou, Nicolae Dumitrescu.

• SPORTUL STUDENȚESC. A 
revenit duminică de la Brăila, 
unde a învins cu 4—3 pe F.C. Ar
geș, într-un meci restanță din ca
drul „Cupei României". Luni și 
marți, antrenamente. Cazan, care 
a contractat o întindere muscu
lară, este incert pentru meciul 
de azi. • C.S. TtRGOVIȘTE. Toți 
jucătorii sînt apți de joc. ceea 
ce înseamnă că portarul Cmmb» 
care a fost bolnav de gripă, s-a 
restabilit și își va lua locul în 
poartă.

ȘTIRI... ȘTIRI...
• ARMATURA ZALAU — RE

PREZENTATIVA CUBEI >—1 
(1—1). Golurile învingătorilor au 
fost înscrise de Gh. Bumbuț și

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI CÎSTIGURI 

LA LOTO
Lista marilor succese la Loto 

se completează la flecare trage
re cu noi și numeroase nume de 
mari ciștigători. Astfel, la ultima 
tragere omologată, cea din 23 
mal, patru participant au obți
nut la categoria I cite 50.000 lei 
fiecare, pe bilete achitate 25--, 1 
Iată numele lor ; Mitra Marin 
(Tirgoviște). Constantin Onciu 
(Timișoara). Dimitrie Răscana și 
Mărgărit Ilinea (ambii din Bucu
rești). Tragerea de vineri 8 iu
nie vă oferă și dv. posibilitatea 
de a vă număra printre marii 
ciștigători, bineînțeles cu condi
ția de a juca. Nu uitați : 0 As
tăzi și miine sînt ULTIMELE 
ZILE pentru procurarea bilete
lor • MAI MULTE BILETE - 
MAI MULTE ȘANSE DE A CtS- 
TIGA 1

★
Tragerea Prohoexpres de as

tăzi. 6 iunie, se televizează in 
direct începînd de la ora 18,15.

★
CÎSTIGURILE CONCURSITT TTJ 

PRONOSPORT DIN 3 IUNIE 
1979. Categoria 1 (13 rezultate):
67,50 variante a 2.224 lei ; cate
goria 2 (12 rezultate): 3.303,25
variante a 106 lei. Intrucît valoa
rea unitară a cîștigurilor de ca
tegoria 3 a fost sub plafonul 
minim, fondul acestei categorii 
s-a atribuit celorlalte două cate
gorii, conform regulamentului.

• JIUL. De la Petroșani ni s-a 
spus că toți componenții lotului 
sînt apți de joc. Nu sînt acciden
tări. Dar pentru partida de azi, 
antrenorii nu pot conta pe Sălă- 
jan (care mai are două etape 
suspendare) și Rusu (nevoit să 
stea și el pe tușă pentru trei 
cartonase galbene). Deci... • 
POLITEHNICA IAȘI nu-1 poate 
folosi pe Co st ea, care are viroză 
și a rămas acasă ; Ciocîrian nu 
va reintra pînă La sfîrșitul cam
pionatului. In schimb, apărarea 
va conta, în sfîrșit, pe aportul 
lui Anton, Ursu, Mureșan, care 
în acest sezon nu prea au jucat 
împreună.
• F. C. BIHOR a urmat un 

program dens de antrenamente și 
a susținut, la sfîrșitul săptămsnii 
trecute, două jocuri în localitatea 
Debrețin din Ungaria. Primul a 
fost, de fapt, un „meci-școală- 
cu divizionara C din localitate; 
în al doilea, bihorenii au jucat 
cu Selecționata de tineret a ora
șului Debrețin (7—0). Nici o in
disponibilitate in lot. • CHIMIA 
RM. VÎLCEA a evoluat duminică 
Ia Petroșani, susținînd un ..ami
cal" cu Jiul, pe care l-a pierdut 
cu 1—2. Antrenorul Marcel Pigu- 
lea anunță un singur absent : 
Teleșpan — trei cartonașe gal-
bene.

LIDERII DIVIZIEI B (seriile I și li) ÎNAINTEA SPRINTULUI fINAL i
F.C.M. GALAJI Șl

Pavel Caradinț se află din 
1962 la conducerea clubului 
F.C.M. (Siderurgistul) Galați. în 
acești 17 ani, echipa de fotbal 
din subordine a promovat de 
cinci ori in Divizia A și de tot 
atitea ori s-a întors în „Bu, de 
unde venise. Acum, sub condu
cerea tehnică a lui M. Nedelcu, 
ar fi a șasea promovare. Sătui 
să numere aceste navete, scep
tici, dar nu lipsiți de simțul 
umorului, suporterii fruntașei 
seriei I din Divizia B și-au 
poreclit echipa ABBA. După 
numele faimoasei formații sue
deze de muzică ușoară. Semni
ficația locală este insă precisă: 
ABBA, adică un an în „A“, doi 
in ,.B“, apoi din nou in „A“._

Pavel Caradinț zâmbește cu 
subînțeles. Cunoaște gluma. O 
gustă, dar nu o aprobă. Vrea 
să-și asigure coneitadinii că 
F.C.M.-U1 nu va sfirți iarăși ca

VIITORUL SCORNICEȘTI-0 REVELAȚIE
Cine ar fi crezut, in toamna 

trecută, la startul actualei edi
ții a Diviziei B, că noua pro
movată Viitorul Scornicești va 
deveni protagonista întrecerii 
din seria a II-a ? Chiar și mai 
timu, ciad evoluția și rezulta
tele proaspetei divizionare B o 
impuseseră atenției generale, 
puțini erau totuși aceia care 
să-i acorde șanse reale in dis
puta eu marile favorite ale se-

ȘTIRI... ȘTIRI...
Valda, pentru fotbaliști cubanezi 
a marcat Delgado. (loan DO- 
MUT A — ccresp.).

• mune. in meci amical, 
ELECTRONICA — RAPID. Sta
dionul Electronica va găzdui mii- 
ne. de la ora 16. partida amica
lă dintre divizionara C Electro
nica și Rapid București.

• CLUBUL SPORTIV AL AR
MATEI „STIAL A- anunță că bi
letele de Intrare la meciul 
Steaua — Dinamo s-au epuizat. 
Intrucît prima partidă a cuplaju
lui, „U- Ciuj-Napoca — S.C. Ba
cău, hnala campionatului națio
nal de juniori, va Începe la ora 
15.06. porțile stadionului se vor 
deschide la ora 13,M.

Ministerul Transporturilor $i 
Telecomunicațiilor recrutea
ză candidați pentru Institutul 
de Marină „Mircea cel Bă- 
trin“ Constanța, secția trans
port maritim.

Institutul de Marină „Mir
cea cel Bătrin" este institu
ție militară de învățămint su
perior tehnic, de specialita
te. și pregătește cadre pen
tru marina civilă. întreprin
derea de exploatare a flotei 
maritime „NAVROM" Con
stanța. în specialitățile :
• navigație (ofițeri mari

timi punte) ;
• electromecanică navală 

(ofițeri maritimi electrome
canici și ofițeri maritimi e- 
lectricieni).

Admiterea în Institutul de 
Marină se face pe bază de 
concurs, care se va desfășu
ra potrivit prevederilor din 
broșura „Admiterea în învă- 
tămîntul superior 1979“,

Azi, finala nr. 34 a campionatului național dc juniori

UNIVERSITATEA CLUJ NAPOCA- 
SPORT CLUB BACĂU

Stadionul Steaua va găzdui 
azi, cu începere de la ora 15,00, 
cea de a 34-a finală a campio
natului național de juniori. Se 
vor întîlni două echipe cu 
vechi state de serviciu în do
meniul creșterii schimbului de 
miine al fotbalului nostru, Uni
versitatea CIuj-Napoca și Sport 
Club Bacău. Formația clujeană 
este pentru a zecea oară în fi
nala acestei competiții (pe care 
a cîștigat-o de nouă ori), ceea 
ce dovedește interesul acordat 
in orașul de pe malurile Some
șului muncii in rindurile ju
niorilor. Mai nou venită, for
mația din Bacău a înregistrat, 
in ultimii ani. performanțe no
tabile : finalistă a ediției 1975- 
76 a campionatului republican, 
ciștigătoere a Diviziei de ju
niori in 1976-77, pe locul III în 
ediția din anul trecut a Ace
leiași întreceri.

Pentru partida de azi au fost 
anunțate următoarele loturi :

GRUPUL... ABBA
un fluture care-și arde aripile 
la lampa care l-a vrăjit. Sus
ține că lotul actual are valoare, 
argumentindu-și optimismul cu 
victoriile din „Cupâ“ asupra di
vizionarelor A F. C. Bihor și 
Jiul, cu victoriile din „amica
lele* disputate in compania lui 
Dinamo și Universitatea Craio
va, cu acel 2—1 administrat e- 
chipei naționale in recenta in- 
tîlnire de verificare de pe ma
lul Dunării. I-a mai ajuns o 
vorbă la ureche, cum că fot
baliștii săi au făcut un legă- 
mint : să urce pe locul cinci în 
clasamentul Diviziei A, dacă 
lotul lor de astăzi va căpăta 
credit și nu va suferi modifi
cări. Această promisiune îl in
cintă și îl miră in aceeași mă
sură, căci despre moralul echi
pei președintele duhului F.C.M. 
Galați are. deocamdată, îndo
ieli. Nu poate uita că in actuala 

riei. Și iată că acum, cu nu
mai trei etape înainte de fina
lul competiției, Viitorul Scorni
cești are cele mai mari per
spective de ciștigare a seriei și 
promovare in prima divizie.

Meritele echipei din Scorni
cești sint evidente. Cu aceiași 
lot de jucători — in majorita
tea lor iluștri necunoscuți — cu 
care a promovat din ,.C“. ea 
s-a angajat in confruntarea cu 
noile și mult mai experimen
tatele partenere ds Întrecere 
fără nid un complex de infe
rioritate, având — spre deose
bire de acestea — o comportare 
constant bună de-a lungul com
petiției, pierzind doar un sin
gur punct in partidele susținu
te pe propriul teren și aducind 
10 din deplasare !

Așa cum a demonstrat-o și în 
meciul disputat duminică la 
București, Viitorul s-a impus 
Îndeosebi prin accentuatul spi
rit de luptă al jucătorilor săi, 
printr-o pregătire fizici foarte 
bună, prin ideile tactice aplica
te în funcție de adversarul in- 
tilnit, prin maniera ofensivă cu 
care a abordat orice p-'rtidă, fie 
acasă, fie in deplasare. Progre
se vizibile și însemnate — fată 
dc primele ei apariții. Oin

ANUNȚ
tată de Ministerul Educației 
și invățămintului.

înscrierea la concursul de 
admitere se face !a Departa
mentul transporturilor navale 
— București, numai pentru 
candidatii care au domiciliul 
In București, pînă la data de 
20 iunie 1979.

Pentru înscrierea la con
curs, candidați! vor depune 
la comisia de selecționare 
următoarele acte :
• diploma de bacalaureat 

în original sau adeverință din 
care să rezulte că elevul a 
absolvit liceul, ori că este in 
ultimul an de studii :

© aprecierea activității șco
lare eliberată de conducerea 
liceului (cei încadrați în pro
ducție vor aduce în plus 
aprecierea activității profe

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA (antrenor — Petru 
Emil) : Mureșan, Nap — por
tari : Sereș, Toth, Sacalis, Oloșu- 
tean, Croicu, Turcu (un atacant 
prolific, autorul a 43 de goluri 
în campionat și a încă 4 in 
faza finală de la Brașov). 
Leordean, Cimpeanu III, Incze 
V, Moraru, D. Pop, Burcă, Fu- 
lop, M. Mocanu.

SPORT CLUB BACAU (an
trenori — Radu Nicolae și C. 
Chiriță) : Andrei, Arvinte — 
portari ; Fîșic, Mareș, Breahna, 
Stanciu, Vădana, V. Mocanu. 
Mihai, Gh. Albu, Anghel, Vis- 
creanu, Pant, Movilă, Borcea, 
D. Popescu.

Partida va fi condusă de Au
gustin Deleanu, ajutat la linie 
de Dumitru Nicolae și Jean 
Grama (toți din București). în 
caz de egalitate, după 80 de mi
nute de joc, se vor executa lo
vituri de la 11 m.

ediție de ,.B“, în ciuda unul t 
posibil triumf, defetismul s-a ■ 
cuibărit nu o dată, in special ’ 
in meciurile din deplasare. Ilu
strarea cea mai concretă, un ’ 
0—1, la Gura Humorului, în fa- ! 
ța unei echipe subțiri. Consi- j 
deră, totuși, că nimeni nu va fi | 
afectat dacă, la intrarea în Di
vizia A, vor fi promovați în 
„lotul mare" propriii juniori 
Vasile Robu (mijlocaș), Radu 
Moțoc (fiul fostului jucător al 
Politehnicii Iași, fundaș cen
tral) și Ion Zlate (vîrf).

Dealtfel, activitatea antreno
rului Nicolae Gorgorin la cen
trul de copii și juniori, carac
terizată prin spirit organizato
ric, fler pedagogic și capacita
te de selecție, este considerată 
drept o garanție pentru schim
bul de miine. Deocamdată, atu- 
urile echipei F.C.M. Galați sînt 
socotite a fi o bună tehnicitate, 
o mare mobilitate, prestațiile ' 
individuale de nivel ridicat ale ! 
lui Țolea, Bejenaru și Florea.

Ion CUPEN

toamna trecută, pe scena Divi
ziei B — a realizat echipa din 
Scornicești pe plan tehnic, pre
cum ți în privința acurateții 
jocului, deși fundașii — îndeo
sebi cei centrali — apelează 
cam des la faulturi.

Omogenă, fruntașa seriei a 
II-a are cîțiva jucători care 
ies mai mult în evidență, în
deosebi mijlocașul Badea (fot
balist de certă valoare) sau vir- 
ful de atac Șoarece.

Evident, Ia puternica ascensi
une și afirmare a echipei din 
Scornicești o contribuție de 
seamă a adus-o antrenorul Du
mitra Anesca, recunoscut prin 
hărnicia, priceperea și modes
tia lui. care este ajutat de mai ! 
tinărul și entuziastul Cîrciumă- 
resca, fostul jucător de la F.C. 
Argeș și Universitatea Craiova. 
După cum trebuie să eviden
țiem și condițiile foarte bune 
asigurate echipei de către fac
torii locali. ;

Desigur, disputa pentru pro- , 
movare nu este încă încheiată I 
în seria a II-a. Dar indiferent 
dacă Viitorul Scornicești își va j 
menține pină în final actuala ; 
poziție — ceea ce ar fi o per- j 
îormanță cu totul inedită, de i 
excepție în fotbalul nostru —■ ; 
această echipă rămîne reve
lația sezonului • competițional 
1978—79. i

Constantin FIRĂNESCU J

sionale de Ia locul de muncă, 
eliberată de conducerea în
treprinderii sau secției) ;
• certificat de naștere în 

copie legalizată ;
• buletine medicale (R.B.W..' 

radioscopie gastroduodenala. 
radioscopie pulmonară) șl a- 
deverință eliberată de circa 
sanitară de domiciliu privind 
bolile cronice și acute în sta
re transmisibilă :

0 trei fotografii ’/<•
Odată cu aceste acte, can

didați! vor depune și două 
dosare tip mapă, pe care ișl 
vor serie numele. Nu se ad
mite înscrierea sub rezerva 
prezentării ulterioare a acte
lor.

La concursul de admitere 
se primesc numai bărbați ce 
nu depășesc vîrsta de 25 ani.

Relații suplimentare la te
lefon 1.91.00. interior 652, 
I.E.F.M. „NAVROM" Con
stanța — biroul învățămint.



MARIAN TUTĂ-CAMPION LA SEMIGREA DANA NUȚU
GABROVO, 5 (prin telefon), 

întrecerile boxerilor juniori 
din Balcani, organizate în fru
mosul oraș bulgar, au consti
tuit o sărbătoare neașteptat de 
scurtă pentru iubitorii sportu
lui cu mănuși din localitate. 
Programată initial pe parcursul 
a 4 zile, competiția care a în
ceput marți se va încheia 
miercuri, odată cu desfășurarea 
celei de a doua reuniuni, care 
este si finală. Faptul s-a da
torat unei slabe participări nu
merice : Grecia cu 3 sportivi. 
România cu 5, Iugoslavia cu 7. 
Doar țara gazdă a prezentat o e- 
chipă completă. în aceste con
diții la start au fost prezent!

SPORTIVI ROMÂNI 
1N ÎNTRECERI 
INTERNAȚIONALE

• în continuarea pregătirilor 
Si verificărilor pe care le e- 
fectuează în vederea partici
pării la turneul de calificare 
(Varna, luna mai 1980) pentru 
Jocurile Olimpice de la Mosco
va. lotul de baschet feminin al 
României ia 
te zile, la 
ției bulgare", 
găzduită de 
din Burgas, sînt înscrise echi
pele Cehoslovaciei. Franței, Ita
liei. _ Iugoslaviei. Poloniei. 
României, Ungariei, U.R.S.S. și 
Bulgariei.

Selecționata tării noastre cu
prinde pe : Ștefania Giurea- 
Borș, Mariana Andreescu, Doi
na Prăzaru-Mate, Kodica 
ian, Elena Filip, 
Bolovan, Liliana 
Maria Roșianu, 
Biră, Ecaterina Bradu, 
Balaș. Antrenor 1 
Traian Constantincscu.

• Călăreți români sînt prezenți
în aceste zile la două importante 
concursuri Internationale. An
gliei Tomescu, Sorin Soveja și 
Dumitru Lonean vor participa in 
perioada 7—10 iunie la concursul 
hipic /
dresaj programat la Trinwillers
hagen (R. Z. _______L.
aceeași perioadă Ion Pop, 
Popescu, Cornel Ilin și Alexan
dru Bozan vor evolua la Lipica 
(Iugoslavia) într-un concurs de 
obstacole.

doar 26 de pugilisti, creindu-se 
astfel dificultăți serioase pen
tru organizatori care, pentru a 
„pune pe picioare" două reu
niuni au trebuit să le adauge 
meciuri... amicale. Așa se face 
că pugiliștii bulgari de la ca
tegoriile mijlocie si grea, din 
lipsă de adversari, au cucerit 
titlurile de campioni balcanici 
fără să susțină vreo partidă o- 
ficială. Reprezentantul nostru 
la semigrea. Marian Tută, a 
boxat marți seara direct finala 
categoriei cu bulgarul Mladen 
Bogdanov. Românul, cu o teh
nică și forță superioare, a pla
sat numeroase lovituri dure, o- 
bligîndu-1 pe adversarul său să 
abandoneze în rundul secund. 
Astfel Marian Tută a cucerit 
titlul de campion balcanic de 
juniori. Tot în prima reuniune 
au evoluat si Florian Tircom- 
nieu (pană) si Florian Popa (u- 
șoară). Primul l-a învins clar 
la puncte pe bulgarul Tr. San- 
dev și va lupta în finală 
iugoslavul D. Marovici.
Popa a pierdut întilnirea 
G. Petronevici (Iugoslavia)
a fost eliminat din competiție.

Miercuri seara are loc gala 
finală cînd vor fi cunoscuti si 
ceilalți ciștigători ai titlurilor 
balcanice.

PRINTRE FRUNTAȘE
BELGRAD. 5 (Agerpres). — 

Turneul internațional feminin de 
șah de la Novi Sad a continuat 
cu runda a patra, în care 
Dana Nuțu a remizat cu Nikolin 
(iugoslavia). Alte rezultate : A- 
lexandria — Lia Bogdan 1—0 : 
Erenska — Porubski 1—0 : Pro- 
kopovici — Milivojevici 1—0 ; Ce- 
jici — Veroczy remiză.

în clasament conduce Hana E- 
renska (Polonia), cu 3 puncte, 
urmată de Dana Nutu (Româ
nia). Nana 
șl Olivera 
via) — cu

Dana
Aleksandria (U.R.S.S.) 
Prokopovicl (Fugos Ta
cite 2,5 puncte (1).

A
In runda

ternațional 
derevska _______ ___________
marele maestru Victor Ciocâltea 
l-a învins in 47 de mutări pe 
iugoslavul Ristici.

a 3-a a 
de șah 

Palanka
turneului în
de la Sme- 
(Iugoslavia).

cu 
FI. 
CU
Si

parte, în aces- 
„Cupa federa- 
La competiție. 
Sala sporturilor

Go- 
Gheorghita 
Rădulescu, 

Alexandrina 
Diana 

principal :

internațional oficial de
D. Germană), iar în

Dania

Petre HENȚ

VARȘOVIA, 5 (Agerpres). — 
După desfășurarea a 13 runde, 
in turneul international feminin 
de șah de la Piotrkow Tribunal
ski (Polonia) pe primul loc în 
clasament de află Tatiana Zatu- 
lovskaia (U.R.S.S.) cu 10 puncta, 
urmată de Lidia Semenova 
(U.R.S.S.) cu 9‘. i 
prindașvili (U.R.S.S.) cu 81 s 
te etc. Șahista româncă 
Jicman. care a ciștigat la 
deza Fanny Heemskerk. 
zeazâ acum SVi puncte.

Lidia
puncte. Nona Ga- 

punc- 
Ligia 
olan- 

totali-
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fiecare lună, ziarul

SOCIALISTE

Directorul tehnic al federației 
vest-germane de tenis. Wilhelm 
Bungert, are evidente dificul
tăți în alcătuirea echipei care 
va întîlni formația României, 
la 15—17 iunie, la București, în 
Cadrul sferturilor de finală ale 
zonei europene (grupa B) a 
Cupei Davis. Cei mai buni ju
cători din R.F. Germania — cei 
care au asigurat calificarea e- 
chipei, învingînd cu 3—2 for
mația Israelului — se declară 
acum indisponibili. Este vorba 
de Uli Pinner, Rolf Gehring 
(învingătorul lui Ilie Năstase în 
cursul lunii aprilie, la Ham-

TURNEUL DE TENIS DE LÂ ROLAND GARROS
PARIS, 5 (Agerpres). — Pe te

renurile de la Roland Garros au 
continuat campionatele interna
ționale de tenis ale Franței. In 
cele mal importante partide ale 
probei masculine de simplu, te- 
nismanul american Jimmy Con
nors l-a eliminat cu 4—6, 6—1,
6—3, 6—1 pe spaniolul Manuel 
Orantes, iar Jose Higueras (Spa
nia) l-a învins cu 6—3, 6—4, 3—6, 
1—6, 6—3 pe Eliot Teltscher

(S.U.A.). Alte rezultate : simplu 
bărbați : Borg — Gildemeister
6— 4, 6—1, 7—5 ; Vilas — Mayer
7— 5, 1—6, 6—7, 6—1, 6—2 ; Geru- 
laitis — Higueras 6—1, 3—6, 6—4, 
6—4 ; simplu femei : Wendy Turn
bull — Hana Mandlikova 6—3, 
6—3 ; Regina Marsikova — Renata 
Tomanova 6—1, 6—3. Astăzi in 
proba de dublu mixt se dispută 
partida dintre perechile Ruzici, 
Tiriac — Durr, Năstase.

Turneul final al campionatului de polo

VOINȚA CLUJ-NAPOCA - RAPID 6-6 »
CLUJ-NAPOCA, 5 (prin te

lefon). în derby-ul penultimei 
etape a turneului final al cam
pionatului național de polo, 
echipa Voința Cluj-Napoca și-a 
îndeplinit ,, norma", realizînd 
un rezultat de egalitate în fața 
formației Rapid București, prin 
care își menține locul secund 
în clasamentul competiției. în
trecerea a purtat permanent 
amprenta unei dispute aspre în 
cursul căreia s-a luptat cu e- 
nergie și în mod sportiv, iar 
șansele pentru, victorie au stat 
pe muchie de cuțit pînă la flu
ierul final al arbitrilor. întil- 
nirea a fost dominată de rapi- 
diști care, știind că numai 
printr-un succes puteau promo
va pe locul doi, au atacat cu 
insistență și... eficacitate. Drept 
urmare ei au condus cu 1—0 
(a înscris I. Gheorghe, în si
tuație de superioritate nume
rică), 2—0. (Niță. șut surprin
zător de la 7 m), 3—1 (Olac, 
fructificînd o greșeală copilă
rească a lui Cl. Rusu, care a 
șutat de la 8 m cînd feroviarul 
rămăsese singur în fața porții 
echipei clujene), 4—3 (Scher- 
van), 5—4 (Niță — s.n.) și 6—5 
(Schervan — s.n.). Dar slăbirea 
potențialului formației rapidiste 
prin eliminarea lui I. Slavei 
(min. 17) și I. Gheorghe (min. 
26) pentru comiterea a 5 gre
șeli personale, renunțarea în 
ultimele minute la jocul ofen
siv, care le adusese conducerea

pe tabela de scor și ratarea u- 
nei situații de superioritate nu
merică în penultimul minut 
de joc, au permis echipei Vo
ința să egaleze de fiecare dată 
prin golurile marcate în ordi
ne de I. Pop (superioritate), 
Gyarfaș (superioritate), CI. Ru
su (4 m), CL Rusu, Dezmirean 
și Colceriu (superioritate). Scor 
final : Voința — Rapid 6—6 
(1—3, 2—1, 1—1, 2—1). Au ar
bitrat cu autoritate R. Timoc 
și R. Schilha.

în deschidere, Dinamo a dis
pus de Crișul Oradea cu 16—9 
(3—1, 3—2, - - - - - -
întîlnire spectaculoasă în 
s-a pus accentul 
ofensive, 
foarte mult apărarea. Așa cum 
a făcut și în meciul precedent. 
Dinamo a folosit tot lotul și 
în mod deosebit pe tinerii po- 
loiști promovați în Divizia A 
în cursul acestui campionat. 
Au marcat : E. Ionescu 4. Mi- 
rea 4, S. Popescu 2, Gaiță 2, 
Rădulescu, Nastasiu, Rus și 
Szorze pentru Dinamo, respec
tiv Fejer 4. Costrăș 3, Garo- 
feanu și Gordam. Au arbitrat 
bine V. Medianu și R. Nichita.

Clasament : 1. Dinamo 
2. Voința 18 p, 3. Rapid 
4. Crișul 9 p.

Programul ultimei 
miercuri de la 17 : Voința 
Crișul și Dinamo — Rapid.

burg) și Werner Zirngibl. spe
cialist al jocului de dublu.

Astfel, responsabilului pentru 
sportul de performantă din ca
drul federației de tenis nu-i 
rămîne decît să apeleze la cei 
mai în formă tineri jucători ai 
momentului, cărora le va adău
ga un maestru experimentat 
cum este Jurgen Fassbender 
(31 de ani), care a jucat pînă 
acum — în perioada 1968—1977 
— de 22 de ori în echipa de 
Cupa Davis a R.F.G. Dealtfel, 
Fassbender este cunoscut și 
pentru performantele sale la 
Wimbledon : prezent în sfertu
rile de finală ale probei de 
simplu în 1972 și .1973. semifi- 
nalist la dublu (cu Pohmann) 
în 1976.

Cine sînt așadar tenismanii 
pe care mizează Wilhelm Bun
gert ? Cel mai tînăr (21 ani) 
este Peter Elter, campion al 
R.F.G. în 1977, care a mai 
făcut parte de două ori din 
echipa de Cupa Davis a tării 
în 1978. Tot de două ori a figu
rat în formație (pentru jocuri
le de dublu) si Reinhard Probst 
(22 ani). în sfîrșit. iată și un 
debutant în competiția mondia
lă pe echipe : Ulii Marten (23 
ani), care si-a ciștigat galoa
nele în calitate de campion de 
sală pe 1979 al R.F. Germania.

Cu această formație (din care 
specialiștii vor remarca desigur 
că mai lipsesc si Karl Meiler. 
Hans-Jiirgen Pohmann sau 
Klaus Eberhard), expertul Bun
gert încearcă să facă fată unui 
meci dificil cu echipa României 
condusă de excepționalul ei 
campion Ilie Năstase.

CLAUS-PETER DOTSCH
Agenția de presă S.I.D. — 

Dusseldorf

6—3, 4—3) după o 
care 

pe acțiunile 
neglijîndu-se însă

24 p.
17 P,

etape.

Dumitru STĂNCULESCU

în
„SPORT" din Bratislava publi
că un clasament al celor mai 
buni sportivi din țările socia
liste, pe baza ultimelor lor per
formanțe. Clasamentul este al
cătuit in urma unei anchete în
treprinse in rindul mai multor 
redacții ale publicațiilor de 
specialitate din aceste țări. în 
clasamentul lunii mai, primul 
loc este ocupat de excelenta 
noastră sportivă Nadia Comă
neci, campioană absolută de 
gimnastică a Europei (de sub
liniat că în calcul n-au intrat 
rezultatele „Cupei Mondiale" 
de la Tokio, obținute pe par-

cursul lunii iunie), 
clasat este posesorul 
formanțe similare, _____
bulgar Stoian Delcev, revelația 
ultimelor campionate europe
ne. In sfîrșit, ai treilea loc pe 
podium revine ciclistului sovie
tic Serghei Suhurucenko, ciști- 
gătorul „Cursei Păcii". Clasa
mentul mai cuprinde, în conti
nuare, următoarele nume : Da
vid Rigert (U.R.S.S.) — halte
re, Ianko Rusev (Bulgaria) — 
haltere, Gyorgy Guczogy (Un
garia) — gimnastică, Gerd Bonk 
(R.D. Germană) — haltere și 
Miodrag Perunovici (Iugo
slavia) — box.

Al doilea 
unei per- 
gimnastul

STRĂLUCITUL SUCCES AL GIMNASTICII ROMANEȘTI>
Iată și cîteva spicuiri din re

latările unora dintre cele mai 
mari agenții de presă din lu
me :

„Românca Nadia Comăneci, 
cu un uluitor exercițiu la sol 
și o dublă notă de 10 in a- 
ceastă probă, a dat o străluci
re aparte ultimei zile a „Cupei 
Mondiale" de gimnastică A» ia 
Tokio". (U.P.I.). ~

„în fața exigenților spectatori 
niponi, Nadia Comăneci a de
monstrat aceeași înaltă formă 
sportivă care a consacrat-o tri
plă campioană olimpică la Mont
real, cu trei ani in urmă. în două 
zile consecutiv, românca a ob
ținut nota maximă la sol, după 
ce ciștigase și săriturile. La fel 
de bine s-a prezentat și com
patrioata sa. Emilia Eberle, o 
foarte tînără șj talentată gim
nastă, ciștigătoare, de aseme
nea. a două probe". (REUTER).

„Gimnasta preferată a celor 
peste 13 000 de spectatori pre- 
zenți in tribunele de la Yoyogi 
din Tokio a fost românca Na
dia Comăneci, notată de două 
ori cu 10 la sol și învingătoare 
la sărituri. Triumful românesc 
a fost rotunjit de Emilia Eber
le, victorioasă la paralele și 
birnă". (D.P.A.),

(Urmare din vag. I)

medalie de aur din cadrul fi
nalelor pe aparate ale Cupei 
Mondiale, ciștigind proba de sol 
cu nota maximă. Ea a cucerit 
întreaga asistență a sălii olim
pice Yoyogi cu un exercițiu pe 
care l-a executat cu maximă 
acuratețe". în același ziar se 
subliniază performanța deose
bită a tinerei noastre gimnaste 
Emilia Eberle, despre care se 
afirmă că „a ciștigat medalia 
de aur la birnă cu un exerci
țiu strălucitor". Cotidianul spor
tiv „Nikkan Sports" publică mai 
multe opinii ale unor specia
liști japonezi și străini, care 
apreciază că gimnasta noastră 
Nadia Comăneci a produs „o 
revoluție în gimnastica interna
țională, iar acum, apropiindu-se 
de virsta maturității, evoluțiile 
Nadiei capătă din ce in ce mai 
multă grație și sint dificil de 
egalat". Ziarul conchide în fi
nalul comentariului consacrat 
„Cupei Mondiale": ,.Nadia Co
măneci a restabilit frumusețea 
feminină in gimnastica mondia
lă. Deși are exerciții cu ele
mente acrobatice deosebit de 
grele, ea evoluează cu multă 
eleganță și grație".

„REGATA MOSCOVA" - 0 VALOROASĂ
ÎNTRECERE de canotaj

La „Regata Moscova", una 
dintre cele mai importante com
petiții internaționale de cano
taj, reprezentantele schifului 
nostru feminin au luat startul 
în trei probe. Amănunte de la 
desfășurarea acestui concurs ne 
furnizează prof. Corneliu Flo- 
rescu, conducătorul delegației.

— Voi începe cu proba de 
schit simplu, dispută in care 
tinăra noastră canotoare Aneta 
Mihaly a ocupat locul III (3: 
47,6), după experimentatele 
sportive M. Ambruș (Ungaria) 
3:41.8 și M. Schroder (R.D.G.) 
3:44,0. De subliniat că Aneta 
Mihaly a ciștigat seria I.

— Cum apreciați evoluția ca
notoarelor noastre in proba de 
dublu fără cîrmaci ?

— în prima zi a Regatei am 
aliniat la start trei echipaje, 
două dintre ele calificîndu-se 
in finală. Au ciștigat sportivele 
din R.D. Germană (3:33,8), ur
mate de canotoarele gazdă (3: 
34,0). Primul nostru echipaj 
alcătuit din Oprea-Dospinescu a 
sosit pe locul III (3:36,0), iar

cel de al doilea (Zagoni-Apos- 
teanu) pe locul V (3:39,4). Evo
luția modestă a acestui din ur
mă echipaj s-a repetat și în ziua 
a doua a „Regatei Moscova" 
prin același loc V (3:40,8) ocu
pat in clasamentul final al pro
bei.

— Citeva amănunte despre 
finala cursei de 4+1 rame.

— Asemenea celorlalte între
ceri, cursa de 4+1 rame a fost 
o adevărată finală de campio
nat mondial, reprezentantele ță
rii gazdă — conform regu
lamentului — puțind înscrie 
in concurs mai multe ambar- 
cații. în rezumat, primele do^ 
locuri au fost ocupate de spor
tivele din U.R.S.S. (3:14,2 și 
3:22,0). Pe locul 3 s-au clasat 
canotoarele din R.D. Germană 
(3:24,2), iar pe locul 4 schiful 
nostru compus din Oprea. Dos- 
pinescu. Avram si Tănase (3: 
24.8).

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM 

ultima zl a 
Leipzig (în 
ciștigat atleții 
nă) : 110 mg __  .
lungime — Franke 7,90 m ; greu
tate — Beyer 21,21 m ; 200 m — 
Kurrat 20.86 ; înălțtme (f) —
Nitzsche 1,89 m ; 1
Pappler 6,48 m ; 1
Wakan 13,36 ; disc 
65,56 m ; greutate 
21,25 m.

AUTO • «Cursa 
de la Niîrburgring 
natâ de mașinile „Porsche". Pri
mul loc a revenit echipaiului 
Bob Woleck (Franța) — John 
Fitzpatrick (Anglia), care a par
curs distanța în 5h57-.35,1 (medie ■ 
orară 168.588 km). • Cursa ' '
Zandvoort. contînd pentru 

3 a campionatului 
a revenit francezului
— 143.600 km în !____
a trecut pe primul loc în 

fiind urmat

• Rezultate din 
concursului de la 
toate probele au 
din R. D. Germa- 
— Munkelt 13.94 ;

inălțtme
; lungime (f) — 
; 100 mg (O — 

(f) — Michel 
(f) — Adam
de 1000 km“ 
a fost doml-

de la 
i for- 

euro- 
Alaln 

51:17.9.

mula 
pean 
Prost 
Prost _____ ,
clasament cu 48 p. ____ _____
de Baldi (Italia) — 12 p și Bor- 
gudd (Suedia) — 12 p.

BASCHET • La Moscova, s-au 
întîlnit în meci amical selecțio
natele U.R.S.S. și Poloniei. Bas- 
chetbaliștii sovietici au obținut 
victoria cu 99—82 (49—46).

BOX Q Fostul campion mon
dial la cat. semigrea, englezul

John Conteh. și-a făcut reintra
rea la Liverpool învingîndu-1 la 
puncte după 10 reprize pe ameri
canul Ivy Brown. Conteh îl va 
întîlni în iulie, la Monte Carlo, 
pe americanul Matt Franklin, ac
tualul deținător • al centurii mon
diale, învingătorul iugoslavului 
Mate Parlov.

CICLISM • Etapa a 18-a a 
,,Turului Italiei44, desfășurată pe 
traseul Trento—Barzio, a revenit 
italianului Amilcare Sgalbazii, 
cronometrat pe distanța de 250 km 
cu timpul de 7h 04:43. Sosit pe 
locul cinci, la 26 sec., Giuseppe Sa- 
ronni (Italia) continuă să con
ducă în clasamentul general, ur
mat la 1:48 de compatriotul său 
Francesco Moser.

SCRIMA • Tradiționala compe
tiție ..Floreta de aur a Flandrei“, 
desfășurată la Anvers, a fost 
cîștigată de polonezul Lesek 
Martewicz, care în turneul final 
a totalizat 4 victorii. Pe locurile 
următoare : Andy Eames (An
glia) — 3 v și Thierry Soumag- 
ne (Belgia) — 3 v.

VOITEI • Turneul masculin de 
la Bruxelles a fost cîștlgat de e- 
chipa Cubei, care în finală a în
trecut cu 3—0 (10. 5. 8) echina 
A. C. Torino. Locul trei a reve
nit selecționatei Belgiei : 3—1 cu 
Brazilia.

Fotbal
I meridiane

S-A ÎNCHEIAT campionatul 
Greciei, dar deținătoarea titlului 
va fi cunoscută numai după un 
meci de baraj intre Olymplakos 
Pireu șl A.E.K. Atena, clasate la 
egalitate pe primul loc, cu 56 p. 
Pe locul trei s-a situat echipa 
Arts din Salonic.

TURNEUL INTERNATIONAL 
rezervat echipelor de tineret, 
desfășurat Ia Crolx (Franța), s-a 
încheiat cu victoria echipei Glas
gow Rangers : 2—0 în finală cu 
selecționata Elveției. Pentru lo
cul 3, echipa Dinamo Moscova a 
dispus cu 5—4 (după executarea 
loviturilor de la 11 m) de Benfi
ca Lisabona.

ÎN FINALA „Cupei Elveției", la 
Berna, s-au întîlnit Young 
Berna șl Servette Geneva.

egalitate : 
iunie.
TINERET _ ... 
s-a Încheiat cu

Boys 
Jocul 

1—1.s-a încheiat la 
Rejucarea la 20

TURNEUL DE 
Corbie (Franța) 
finala C.F. Barcelona — standard 
Liege. Fotbaliștii spanioli au ter
minat învingători cu 3—1.

FINALA TURNEULUI pentru 
juniori de la Nisa se va disputa 
între Dinamo Kiev și F.C. Liver
pool. In semifinale: Dinamo Kiev 
— Cannes 5—0 ; F.C. Liverpool — 
Cavlgal Nisa 4—0. ,

de la


