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Șl CONSILIULUI SUPREM 
Al DEZVOLTĂRII ECONOMICE

Șl SOCIALE
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, în zilele de 4 și 5 iu
lie 1979, a avut Ioc Plenara co
mună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
Consiliului Suprem al Dezvol- 

atării Economice și Sociale 
României.

La lucrări au participat, 
Invitați, primii secretari ai 
mitetelor județene de partid, 
conducători ai unor instituții 
centrale de stat și obștești, 
juneți de șefi de secție la 
mitetul Central, redactori 
ai presei centrale, care nu 
membri ai C.C. al P.C.R.

1. în cadrul plenarei comu
ne, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și Con
siliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a Româ
niei și-au însușit in unanimi
tate proiectul de directive alo 
Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român cu pri
vire Ia planul cincinal 
1981—1985 șl liniile directoare 
ale dezvoltării economico-so- 
ciale a României pină in 1990. 
Plenara a apreciat că direcțiile

ca 
co-

ad- 
Co- 
șefl 
sini

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
nerai ai Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, s-au desfășurat, 
joi după-amiază, la Ateneul 
Român, lucrările Plenarei Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii.

Plenara a luat in dezbatere 
următoarele, documente :

1. Proiect de holărîrc cu pri
vire la înfăptuirea Programu
lui de creștere a nivelului de 
trai în anii 1976—19S0 ;

2. Raport cu privire la n-odul 
in care își desfășoară activita
tea organele de conducere co
lectivă ale ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor referi
toare la reducerea continuă a 
consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și ener
gie ;

3. Informare cu privire la 
modul cum s-au realizat de
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principale și orientările 
mentale ale dezvoltării 
mice și sociale ale tării 
rioada următoare corespund pe 
deplin prevederilor Programu
lui Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism, ele mareînd o etapă 
nouă, calitativ superioară in 
opera de industrializare socia
listă a tării, de ridicare pe o 
treaptă mai înaltă a agricul
turii, de dezvoltare și moderni
zare a forțelor de producție pe 
baza celor mal noi 
ale științei și tehnicii.

Continuind in ritm 
procesul dezvoltării și 
nizăril economiei naționale, a 
tuturor ramurilor și sectoarelor 
de activitate, a tuturor Județe
lor țării, prevederile înscrise în 
proiectai de Directive asigură 
valorificarea intr-un Înalt grad 
a resurselor materiale și umane 
de care dispune patria noastră, 
o eficiență economică ridicată 
a activității in toate domeniile,

funda- 
econo- 
în pe-

cuceriri

susținut 
moder-

(Continuare in pag. 2-3)

către consiliile de conducere 
ale ministerelor, cons iii: le oa
menilor muncii de la centrale 
șl întreprinderi, hotăririle Con
gresului și ale plenarelor Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii ;

4. Regulament de funcționare 
a consiliilor oamenilor muncii 
ale întreprinderilor din indus
trie, construcții și transporturi ;

5. Regulament de funcționare 
a consiliilor oamenilor muncii 
ale centralelor industriale de 
construcții și transporturi ;

6. Regulament de funcționare 
a consiliilor de conducere ale 
ministerelor și celorlalte organe 
centrale ale administrației de 
stat.

Plenara apreciază că progra
mul de creștere a nivelului de 
trai in anii 1976—1980, elaborat 
din inițiativa și sub conducerea 
nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, relevă cu pregnanță

(Continuare In pag. 2-3)

AL SPORTULUI DE MASĂ
Pe meleagurile care au dat 

trei titani ai spiritualității ro
mânești (Eminescu, Enescu, 
Iorga), in orașul care • a cele
brat nu de mult 140 de ani 
de teatru, tn locurile de unde 
porneau, la 1907, flăcările marii 
răscoale țărănești, în județul 
care multă 
se spunea, 
col" șl era 
mai sărace 
rea celei de-a 35-a aniversări 
a Eliberării prilejuiește o im
presionantă trecere în revistă 
a marilor succese dobîndite în 
această perioadă istorică rela
tiv scurtă.

...Sintem la Botoșani șl răs
foim, la Comitetul județean de 
partid, manuscrisul gros al u- 
nel Monografii a județului, 
care va vedea lumina tiparului 
în cinstea marii sărbători.
Acolo se poate vedea elocvent 

drumul ascendent pe care l-a 
străbătut acest ținut situat in 
nord-estul Moldovei, progresele 
dobîndite de oamenii muncii, 
in cadrul amplului plan întoc
mit de partid pentru dezvolta
rea puternică șl armonioasă a 
tuturor zonelor țării. Astfel, în 
1980, județul Botoșani va a- 
junge Ia o producție industrială 
de 10 miliarde lei, ceea ce repre
zintă — pentru a avea un ter
men de comparație — de 5 ori 
mai mult decit in 1975 !

In acest context se înscrie și 
mișcarea de educație fizică și 
sport, cu rezultate deosebite, 
mai ales în dezvoltarea de 
masă a acestei activități. în 
atragerea oamenilor muncii, a 
tineretului șl copiilor. spre 
practicarea sistematică și orga
nizată a exercițiilor fizice.

PUȚINĂ ISTORIE
In Monografia de care 

mințeam la început, mai multe 
pagini sînt dedicate sportului, 
figurînd un sugestiv grafic al 
evoluției mișcării sportive ju
dețene. Aflăm, nu fără sur
prindere, din arhivele și me
moriile celor care au făcut 
pionieratul sportului botoșă
nean, că aid există tradiție, și 
încă destul de veche. Astfel. în 
1867 lua ființă „Societatea de

vreme a fost, cum 
„eminamente-agri- 

socotit printre cele 
ale țării, întimpina-

a-

Caiaciștii și canoiștii in întrecere
■ ■ iiir—r   - ----------------——*

START IN REGATA INTERNAȚIONALA SNAGOV
• 18 probe — 18 puncte de atracție • Azi, finalele probelor de 1000 m

O frumoasă demonstrație a elevelor din Botoșani

dare la semn" (tir), care popu
larizează această disciplină, ela
borează un regulament și o 
schiță de amenajare a poli
goanelor, iar la 27 iulie 1868 
organizează o „Serbare de dare 
la semn" în comune, cu o etapă 
finală disputată la „marele" 
poligon din Bariera Sulița. In 
1899 se înființează „Societatea 
hipică Jochey-Club Botoșani", 
iar. la 19 septembrie are loc 
primul concurs, în fața a 12 000 
de spectatori.

în 1922 este creată echipa 
„Botoșani Foot-ball Club", iar

în 1927 Clubul „Dragoș Vodă" 
care organiza, în seara zilei de 
28 august 1934, primul meci in 
nocturnă. In 1932 mai iau fi
ință două echipe de fotbal, „Ve
nus" și „Unirea Tricolor". La 
1 septembrie 1936 trece prin o- 
raș caravana cicliștilor parti
cipant! la „Turul României". 
Și tot în același an presa vre
mii consemnează faptul că ju
cătorul botoșănean Aurel Ste- 
lia înființează la , Dumbrăveni 
primul cerc de șah din mediul 
sătesc.

Firește, toate aceste amintiri 
sînt frumoase, constituind ele
mente de mîndrie pentru lo
calnici. Dar, pe atunci nici nu 
putea fi vorba de o activitate 
sportivă pusă în beneficiul ce
lor multi, chiar dacă o filială 
a Societății turiștilor din Româ
nia ființa la Botoșani încă din 
1903.

Statistica ne arată că la 23 
August 1944, tn tot județul ac
tiva UN SINGUR profesor de

educație fizică (gimnastică) cu 
studii superioare, 2 antrenori 
(de fotbal), 16 instructori și 7 
arbitri.

Pe planul performanței, ju
dețul se prezenta, de asemenea, 
foarte slab, iar baza materială 
era cu totul precară.

MUGURI Șl MLĂDIȚE
Sub conducerea Comitetului 

județean de partid, colaborînd 
cu organizațiile cu atribuții, or
ganele sportive botoșănene au 
pornit viguros la drum. Au a- 
părut valoroase și interesante 
inițiative pentru atragerea ma
selor spre mișcare, jocuri spor
tive. turism. O acțiune cu to
tul inedită și de mare rezonanță 
a constituit-o „Festivalul spor
tului botoșănean", început cu 
etape pe comună și inchest cu 
o mare finală, o adevărată „O- 
limpiadă" a județului. Printre

Valeriu CHIOSE
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Pentru cine urmărește activi
tatea și rezultatele „flotilei de 
aur“ a caiacului și canoei este 
desigur o bucurie să-1 vadâ 
concurînd, în cadrul familiar al 
lacului Snagov, pe cei care 
ne-au obișnuit să aducă acasA, 
an de an, titluri și medalii de 
la marile competiții desfășurate 
pe pistele de apă aie lumii.

Un asemenea prilej îl consti
tuie acum o nouă ediție a Re
gatei internaționale Snagov, unul 
din concursurile „clasice" ale 
calendarului european. Interesul 
de a-i vedea evoluînd pe așii 
padelei șl pagaei, cu care ne 
place să ne mîndrim, este' spo
rit de faptul că el vor fi opuși 
unor adversari de mare valoare, 
din elita mondială a caiacului 
și canoeL Este suficient să a- 
mlntim prezența garniturii-stan- 
dard a Republicii Democrate 
Germane. cea mai puternică 
forță a caiacului internațional 
(6 medalii de aur la campiona
tele mondiale de anul trecut, de 
la Belgrad). Pentru Vasiie Dîba, 
Ion Bîrlădeanu, Maria Ștefan, 
Agafîa Orlov, Nastasia Nichitov, 
nu poate exista, la această oră, 
un test mal sever decît o con
fruntare cu Helm. Olbricht, 
Mattern, Duvigneau, Martina 
Fischer, Grappner etc.

Concurent! puternici aliniază șl 
celelalte țări care au trimis 
sportivi la Snagov, unele cu bo
gată tradiție în acest sport 
(U.R.S.S., Polonia, Ungaria, R.F. 
Germania, Bulgaria). Ca să nu

Cuprian Macarencu — Nicolae Ticu, cea mai in formă pereche de 
caiadști a momentului. Foto : Dragoș NEAGU

mal vorbim de faptul că rivali
tățile sportive cunoscute ale ie
rarhiei Interne asigură fiecărei 
probe un interes aparte.

Și pentru că am amintit de 
probele regatei, să subliniem că 
în program figurează toate cele 
18 probe înscrise pe afișul cam
pionatelor mondiale (500, 1 000
si 10 000 m). Primele starturi au 

loc în această dimineață : de la 
ora 8,30 se vor desfășura cursele 
eliminatorii pe distanța de 1000 
m, apoi seriile la oOO m, iar 
după-amlază, de Ia ora 17, sînt 
programate finalele la 1 000 m. 
SîmbătA dimineața, de Ia ora 9, 
vor avea loc finalele probelor 
de 500 m și, în continuare, în
trecerile de fond.

Simbătă și duminică, la Constanta

SPORTIVI DIN 8 ȚĂRI LA TURNEUL
INTERNATIONAL DE LUPTE

Sala sporturilor din Con
stanța va găzdui, simbătă și 
duminică, turneul internațional 
de lupte greco-romane și li
bere, competiție cu caracter 
de pregătire și verificare pen
tru campionatele mondiale "pro
gramate în luna august, la San 
Diego (S.U.A.).

La Întreceri și-au anuntat 
participarea, în afara reprezen
tanților noștri, sportivi clin 
Franța, Irak, Iugoslavia, Polo
nia. Senegal, Ungaria și Uniu
nea Sovietică. Așteptăm, de
sigur, cu interes evoluțiile 
concurenților, în primul rînd 
pe cele ale luptătorilor români, 
fără îndoială favoriții turneu
lui. Va fi, de fapt, o plăcută 
reîntîlnire cu mulți dintre 
luptătorii noștri fruntași, în
vingători sau medaliați la cele 
mai mari competiții interna
ționale.

După cum ne-au anunțat an
trenorii loturilor reprezentative 
ale României, la turneul de la 
Constanța vor lua startul : C. 
Alexandra, N. Gingă, M. Bo(i- 
lă, I. Păun, Șt. Negrișan. Șt. 
Rusu, Gh. Ciobotaru, I. Drtii- 
ca. P. Dicu, V. Andrei, I. Sa
vin. R. Codreanu, V. Dolipschi 
(greco-romane), Gh. Rașovan, 
V. Vișan, Gh. Bîrcu, P. Brîn- 
dușan, Gh. Mitran. L. Sandor, 
T. Drăgnș, M. Pircălabti, N. 
Petcu, V. Țigănuș, T. Seregeli,
I. Ivanov, Gh. Broșteanu. V. 
Pușcașu, A. Ianko, E. Panaite. 
(libere).

întrecerile se vor disputa 
simbătă de la ora 10 și 17. iar 
duminică de la ora 10 la 13. 
Federația internațională a de
legat pentru această competiție 
pe arbitrii Lassi Toivola (Fin
landa) și Edmond Leclanche 
(Franța).
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în scopul creșterii neîncetate a 
avuției naționale și venitului 
national. Proiectul de Directive 
cuprinde importante prevederi 
care vizează creșterea în conti
nuare a nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al întregu
lui popor — țelul suprem al 
politicii partidului, esența so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate care se edifică in 
România.

Plenara a dat o înaltă apre
ciere contribuției personale a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
la elaborarea și fundamentarea 
proiectului de Directive, rele- 
vind aportul său esențial la 
progresul economico-social al 
întregii țări pe calea socialis
mului și comunismului.

Plenara a hotărit ca proiectul 
de Directive să fie dat publi
cității, supus dezbaterii între
gului partid și a opiniei publice 
din țara noastră, urmînd să fie 
adoptat de cel de-al XII-Iea 
Congres al Partidului Comu
nist Român.

2. Dezbătind proiectul Progra
mului de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și intro
ducere a progresului tehnic 
pînă in 1990 și orientările prin
cipale pînă în anul 2000. Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Român și Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României au a- 
preciat că, prin obiectivele pro
puse, el asigură o orientare 
fermă a cercetării in direcțiile 
esențiale pentru progresul in 
ritm inalt al economiei naționa
le și al întregii societăți, pe 
baza afirmării tot mai puterni
ce a revoluției tehnico-științifi- 
ce. Dezbaterile au reliefat rolul 
care revine cercetării științifice 
în dezvoltarea bazei de materii 
Prime și a resurselor energeti
ce, în valorificarea lor superi
oară, în diminuarea consumuri
lor, în modernizarea mijloacelor 
de producție, îmbunătățirea ca
lității produselor si ridicarea 
gradului lor de competitivitate 
în schimbul mondial de valori.

3. Plenara comună a dezbă
tut, de asemenea, proiectul 
Programului de cercetare si 
dezvoltare in domeniul energiei 
pînă in 1990 și orientările prin
cipale pînă în anul 2000. Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Român și Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României au apre
ciat că măsurile cuprinse in 
proiectul Programului asigură 
dezvoltarea prospectării și re
surselor energetice ale țării, va
lorificarea lor tot mai eficientă, 
folosirea a noi surse — energia

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. 1)

că țelul suprem al politicii 
partidului este ridicarea bună
stării materiale și spirituale a 
întregului popor, afirmarea ple
nară a personalității umane, 

în hotărirea adoptată de Ple
nara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii se subliniază 
că realizările dobindite în pe
rioada care a trecut din actua
lul cincinal au permis alo
carea sumei de 40 miliarde 
lei pentru majorarea suplimen
tară a retribuției personalului 
muncitor. Au sporit, de aseme
nea, substanțial, veniturile ță
ranilor cooperatori și ale țără
nimii necooperativizate.

S-au majorat pensia medie 
nominală și cuantumul aloca
țiilor pentru copii. Creșterea 
retribuției și veniturilor a fost 
însoțită de un șir de alte mă
suri de ridicare a nivelului de 
trai — dezvoltarea construcțiilor 
de locuințe, sporirea cheltuie
lilor social-eulturale, reducerea 
treptată a duratei săptăminii 
de lucru.

Dezbătind următorul punct 
al ordinci de zi, plenara a re
levat că, din inițiativa și la 
indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderi, cen
trale, institute de eercetare șl 
inginerie tehnologică, precum 
șl consiliile de conducere din 
ministere și celelalte organe 
centrale, au întreprins nume
roase acțiuni privind reducerea 
continuă a consumurilor de 

solară, eoliană, geotermică și 
altele —, îmbunătățirea siste
mului energetic național, redu
cerea consumurilor în vederea 
satisfacerii nevoilor activității 
economice, ridicării nivelului de 
trai al întregului popor.

Cu observațiile și propunerile 
făcute în cadrul dezbaterilor, 
Comitetul Central al P.C.R. și 
Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice Și Sociale a Româ
niei au aprobat proiectul Pro
gramului de cercetare științifi
că, dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic 
pină in 1990 șl orientările prin
cipale pină in anul 2000 și pro
iectul Programului de eercetare 
și dezvoltare în domeniul ener
giei pină in 1990 și orientările 
principale pînă în anul 2000 și 
au hotărit ea acestea să fie de
finitivate șl publicate, pentru a 
a fi dezbătute în partid și in 
rindul opiniei publice și supus 
apoi aprobării celui de-al 
XII-Iea Congres al P.C.R.

4. Plenara a adoptat in una
nimitate hotărirea privind con
vocarea celui de-al XII-Iea 
Congres al Partidului Comunist 
Român in ultima decadă a lunii 
noiembrie a acestui an. Ilotă- 
rirea se dă publicității.

Avînd în vedere că propune
rile pentru secretarul general 
al partidului și pentru Comite
tul Central se fac în cadrul 
conferințelor organizațiilor Ju
dețene, plenara a adoptat, în 
unanimitate, hotărirea ca to
varășul Nicolae Ceaușeseu să 
fie propus în înalta funcție de 
secretar general al partidului 
de către conferințele Județene 
ale partidului.

Adoptînd această propunere, 
participanții Ia plenară, aseme
nea intregului partid, întregului 
popor, au dat expresie înaltei 
aprecieri a calităților de eminent 
conducător comunist și om de 
stat ale tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, de militant de seamă 
al mișcării comuniste interna
ționale și proeminentă persona
litate a vieții politice interna
ționale, care și-a pus neobosit 
întreaga viață, întreaga activi
tate, in slujba fericirii poporu
lui si înfloririi patriei noastre, 
a cauzei generale a socialismu
lui și comunismului.

★
Pe marginea documentelor 

supuse dezbaterilor plenarei la 
primele trei puncte ale ordine! 
de zi au luat cuvîntul, in con
tinuare, in ședința de joi, to
varășii Angelo Miculescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, Mihai Marina, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Bistrița-Năsăud al 
P.C.R., Paraschiv Benescu, 

materii prime, materiale, com
bustibili și energie.

Participanții și-au reafirmat 
hotărirea de a acționa, in con
tinuare, cu toată fermitatea, in 
spiritul orientărilor date de se
cretarul general al partidului, 
pentru reducerea cheltuielilor de 
producție, pentru folosirea cu 
maximă eficiență a materiilor 
prime, materialelor, combusti
bililor și energiei.

Plenara subliniază că, in lu
mina indicațiilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
organele de conducere colecti
vă ale ministerelor, centralelor 
și Întreprinderilor au tre
cut cu hotărîre la îndeplini
rea sarcinilor ce le-au revenit 
din documentele Congresului 
cons’liiior oamenilor muncii din 
industrie, construcții și trans
porturi și ale plenarelor Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii.

Plenara a cerut ca, in spiri
tul indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, Consiliul 
Național al Oamenilor Muncii, 
organele de conducere colectivă 
să-și perfecționeze stilul șl me
todele de muncă, să-și aducă o 
contribuție sporită la soluționa
rea operativă și competentă a 
tuturor problemelor pe care le 
ridică viața, activitatea econo
mică și socială din întreprin
deri.

Plenara a dezbătui, de ase
menea, regulamentele de func
ționare a consiliilor oamenilor 
muncii ale . întreprinderilor și 
centralelor din industrie, con

prim-secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R., Va- 
sile Mușat, prim-secretar al Co
mitetului județean Ilfov al 
P.C.R., Vasile Bărbuleț, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Sibiu al P.C.R., Gheorghe Ciii- 
biu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Vaslui al P.C.R., 
Vaier Gabrian, director general 
al Centralei minereurilor și 
metalurgici neferoase din Baia 
Mare, Dina Ciobanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei ușoare, Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul aprovizionării tehnico- 
materiale și controlului gospo
dăririi fondurilor fixe, Nicolae 
Dogendorf, directorul Trustului 
stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii — Timiș, Iancu 
Drăgan, director general al In
stitutului central de cercetări 
metalurgice, Gheorghe Stoica, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Vrancea al P.C.R.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Cuvintarca se va da publici
tății.

★
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist Român iși expri
mă convingerea că documentele 
adoptate de plenara comună 
vor fi primite cu satisfacție și 
mîndrie de comuniști, de toți 
oamenii muncii din patria noas
tră — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități 
că întregul nostru popor, strips 
unit in jurul partidului său co
munist, va munci cu abnegație 
și devotament pentru a asigura 
îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a prevederilor planului 
de stat pe anul in curs, ca și 
ale intregului cincinal, crcind 
astfel bune condiții înfăptuirii 
viitorului plan cincinal, a sar
cinilor izvorîte din Programul 
partidului.

Plenara adresează harnicei 
noastre clase muncitoare — 
clasă conducătoare a societății 
—, țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii, ti
neri și virstnici, femei și băr
bați, chemarea de a intîmpina 
marile evenimente politice ale 
acestui an — a XXXV-a ani
versare a eliberării patriei și 
cei de-al XU-lea Congres al 
Partidului Comunist Român — 
cu noi și mari succese in toate 
domeniile de activitate, de a-și 
aduce întreaga contribuție la 
măreața operă de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și inaintare a Româ
niei spre comunism.

strucții și transporturi, precum 
și regulamentul de funcționare 
a consiliilor de conducere ale 
ministerelor și celorlalte orga
ne centrale ale administrației 
de stat.

Elaborate din indicația to
varășului Nicolae Ceaușeseu, 
aceste documente statuează, 
Prin prevederile lor, cadrul or
ganizatoric de participare efec
tivă a clasei muncitoare, a oa
menilor muncii Ia conducerea 
societății, a activității econo
mice.

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii a reafir
mat Și cu acest prilej hotărirea 
neabătută a organelor de con
ducere colectivă, a tuturor oa
menilor muncii, de a milita 
neobosit, string uniți in jurul 
partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, pentru înfăptuirea 
exemplară a politicii interne si 
externe a partidului și statului 
nostru, pentru îndeplinirea, in 
cele mai bune condiții, a planu
lui pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru ridicarea patri
ei pe culmi tot mai înalte de 
bunăstare și progres.

Participanții au aprobat, in 
unanimitate, documentele supu
se dezbaterii.

In încheierea lucrărilor, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oame
nilor muncii-

® CAMPIONATE • C
De azi, la Brașov

ÎNTRECERILE ZONALE 
ALE „CUPEI GALEA" 

PENTRU TINERII TENIS MANI

re a 1 
de fac p 
rlficări 
handballs 
cu pârtie 
național 
Iulie).

Pentru

Astăzi debutează, la arena 
de tenis Dinamo Brașov, Între
cerile zonei F a tradiționalei 
competiții de tineret „Cupa 
Galea", aflată acum la cea de 
a 30-a ediție. După cum se 
știe, la poalele Tîmpei sînt re
unite 5 echipe naționale (Aus
tria, Cipru, România, Tunisia 
și Turcia) care-și dispută în
tâietatea pentru o calificare in 
zona semifinală de la Ma- 
rianske Lazne.

Competiția se inaugurează 
azi și mîine (începînd de la 
orele 14) cu meciul preliminar 
dintre formațiile Tunisiei și 
Turciei. în formația nord-afri- 
cană vor juca : Abdelmajid 
Marouki, Jilani Bouhafa și Hi- 
chem Riani. Cîștigătoarea a- 
cestui meci urmează să întâl

TURNEUL DE TENIS „CUPA POLITEHNICA 
CLUJ-NAPOCA"

Săptămîna aceasta se dispută 
Ia Cluj-Napoca turneul de tenis 
dotat cu „Cupa Politehnica*, În
trecere integrată In circuitul di
vizionar. La probele masculine 
și feminine iau parte peste 50 
de jucători din 12 cluburi și aso
ciații sportive din Întreaga țară. 
Iată rezultatele sferturilor de fi
nală ale probelor individuale. 
Bărbați : Lucian Boldor (Polit. 
Cluj-Napoca) — Aurel Dărăban 
(Sănătatea Oradea) 6—2, 6—2 ;
Adrian Viziru (Sănătatea Satu 
Mare) — Radu Giurgiu (Cuprom 
Baia Mare) 7—6, 6—1 ; Alex.

EDIȚIA A X-a A „CUPEI
Astăzi se va. da startul, din 

orașul Plopeni, in prima etapă 
a tradiționalei competiții cicliste 
de fond, ajunsă la cea de a X-a 
ediție, „CUPA METALUL". în
trecerile, la care participă cei 
mai valoroși alergători din țară, 
se vor desfășura după următorul

LA PLOIEȘTI : ROMÂNIA - BULGARIA 
LA HANDBAL (j'unioare)

Astăzi (ora 18) *1 duminică 
(ora 11), In sala Victoria din 
municipiul Ploiești, selecționata

OMAGIUL SPORTIVILOR LA MAREA SĂI
(Urmare din pag. I)

alte manifestări de succes pot 
fi amintite „Festivalul sportului 
școlar", „Crosul fetelor", „Avem 
musafiri in sat", „Ziua sportu
lui muncitoresc", diferite cupe 
pe ramuri de producție.

„Toate acestea, ne spune 
profesorul Boris Minteanschi, 
prim-vicepreșediinte al C.J.E.F.S., 
au dezvoltat gustul pentru sport 
al oamenilor, mai ales al ti
neretului și copiilor. Unui din 
obiectivele importante pe care 
ni le-am propus a fost aceia 
de a convinge că și noi, bo- 
toșănenii, putem obține temei
nice realizări pe plan sportiv".

SUB MARELE GENERIC 
AL „DACIADEI*

Ca pretutindeni în țară, și 
aici, la Botoșani, „Daciada" a 
dat un puternic impuls miș
cării sportive, a contribuit in
tr-un mod considerabil la dez
voltarea si consolidarea ei. Din 
aoest punct de vedere, anul 1978 
poate fi socotit drept imul de 
referință : la întrecerile orga
nizate pe plan local au par
ticipat peste 140 000 de tineri 
și tinere, iar la finale județul 
a fost prezent la toate probele, 
cu un lot de 250 de sportivi și 
sportive, ocupînd la ediția de 
vară (sport de masă) un ono
rabil loc 9.

Echipa de tetratlon a Școlii 
generale nr. 7 Botoșani a de
venit campioană a „Daciadei", 
ca și echipa de mlnibaschet a 
Clubului sportiv școlar Boto
șani. Tom» Ariciuc a fost cam
pion la trintă. iar Ionel Sabie, 
campion de copil Ia lupte (el 
avea să cîțtige apoi șl primul 
titlu balcanic la această cate
gorie de virată).

Dintre alte realizări ale anu
lui 1978 să notăm că peste 
80 000 de oameni au îndeplinit 
normele complexului „Sport Și 
sănătate", peste 120 000 an par
ticipat la „Crosul tineretului" 
și tot ațiția la campionatul a-

nească — duminică și luni — 
formația României (alcătuită 
din lotul : Florin Segărceanu, 
Andrei Dirzu, Liviu Mancaș, 
Laurențiu Bucur). Paralel. în 
aceste două zile, vor juca și 
echipele Ciprului și Austriei. 
Potrivit înscrierilor prelimi
nare, în formația cipriotă vor 
figura : Nicolas Georgallides,
Alkis Papamichacl și Charts 
Loizides. Câștigătoarele din a- 
ceste două meciuri se vor în
tâlni într-o partidă finală a zo
nei F, tn cursul zilelor de 
marți și miercuri, pentru a de
semna echipa calificată. După 
toate probabilitățile, aceasta va 
fi formația română, favorită 
datorită performanțelor ante-, 
rioare superioare ale compo- 
nenților ei.

VUI
De le 

București 
se va a: 
ediții a 
tima cor 
superior 
nată de 
tre Polii 
C.F.R. Bi 
copilului, 
au înregi 
actualul 
(3—0) cu 
clujeni, 
pe terer 
aduce n 
dan șl c 
nu a fos 
un impo]

Jocul îl 
un nivel

Siit(5 (Cuprom) — Viorel Begu 
(Electrica Timișoara) 6—2, 7—5 ; 
Octavian Vîlcioiu (Dinamo Bra
șov) — Gh. Giurgiu (Polit. 
Cluj-Nap.) 3-€, 6—3, 10—8.
Femei ; Elena Trifu (Progresul 
Buc) — Gina Pop (Polit. Cluj- 
Nap.) 6—2, 6—1 ; Adriana Karâ- 
iosifoglu (TCB) — Ana Preda 
(Mureșuil) 6—3, 6—4 ; Dana Be-
leuță (Dinamo Buc.) — Mariana 
Benedek (Mureșul) 7—6, 6—4 ; 
Mariana Hadgiu (Sănătatea Satu 
Mare) — Ana Pruteanu (TCB) 
6—0, 6—1. (Mircea RADU, co- 
resp.).

TUF
In ruru 

tntemațio 
Iul MiihaJ 
Lași. Skrc 
Partidele 
Marcovici 
Roos șl 
fost reml 
partida 
După doi 
conduc I 
Roos — 
mâți de 
cite 1 p.

La Sa ti

METALUL- LA CICLISM
program : vineri 6 Iulie, ora 9,30, 
etapa I : Plopeni — Cheia și 
retur ; sîmbătă 7 Iulie, ora 9,30 ; 
Plopeni — Sinaia și retur ; du
minică 8 Iulie, ora 10 : cursă pe 
circuit, programată pe un traseu 
stabilit pe bd. Gheorghe 
Gheorghlu-Dej, din Ploiești.

de junioare a României va sus
ține o dublă intilnlre amicală in 
compania reprezentativei simila-

La baza 
Început îr 
a cam ploi 
obstacole, 
lăreți de 
limpia Bu 
C.S.M. < 
A.S.A, Cil 
iești, Timi 
mlșoara, 
nus Mang;

In prim, 
miușoară, 
curenți. P 
vingătoruli 
putarea a 
baraj, tn 
«portivi, i 
rămînlnd 
mă, cea b 
avut-o 6t€

• Asociații șl cluburi sportive
• Sportivi legitimați
• Secții afiliate
• Profesori de educație fizică
• Antrenori
• Arbitri
• Sportivi in loturile naționale
• Terenuri de sport
• Săli de sport

• Piarticipainți la Daciadă Ed. I
• Sportivi clasificați

— maeștri al sportului
— candidați de maestru
— categoria I
— categoria a II-a
— juniori

• Titluri de campioni naționali (1978/79)
• Titluri de campioni balcanici

sociației sportive, 50 000 la ac
țiunea „Amicii drumeției", 1 500 
de preșcolari și 5 000 de șco
lari au urmat cursurile de în
vățare a inotuiui.

CU GINDUL LA PERFORMANȚA

Cum spuneam, sub aspectul 
marii performanțe, județul Bo
toșani are — deocamdată cel 
puțin — un bilanț mai 
modest. Totuși, în ultimii ani 
s-au înregistrat o serie de pro
grese. Echipa de lupte C. S. 
Botoșani activează în catego
ria A. iar cea de fotbal a pro
movat în Divizia B (rfștigînd se
ria sa cu un avans de 7 puncte), 
atleta Viorica Bobuțanu a de
venit dublă campioană balca
nică de junioare și a cucerit 
3 titluri de campioană a țării. 
Doi luptători botoșăneni sînt 
în loturile naționale.

Și la Clubul sportiv școlar 
Botoșani pe primul plan se si
tuează luptele, această unitate 
avînd 4 campioni naționali la 
juniori șl copii si 5 sportivi'în 
diferite loturi naționale.

„Deocamdată este, desigur, 
puțin — ne spunea tovarășul

Ion Coma 
Comitetul 
P.C.R., pr 
Botoșani, 
s-a axat 
voltarea ac 
o premisă 
ulterioară 
trainice. N 
ci toți < 
sportivii vi 
cuți aici, d 
ni-1 propui 

Perspectt 
șănean sini 
1979 ne-am 
considerabil 
țiior Ia int 
drumeție, i 
unități indt 
producție. 1 
sportul de 
va desf&șui 
nivel repii 
circa 450 de 
ții de nive 
de sportivi*

Cu aceste 
multe altei, 
amplu plan 
botoșănean 
etapă, călit 
dezvoltării i



ETIȚII ® I
ouă parti- antrenorii Dan Hotnog și Codruț * 
: de ve- Hanganu au selecționat un lot t
noastre mai larg, din care nu vor lipsi I

continua Gabriela Pupăză, Elena Ciubota- I 
il inter- ru, Adriana Stanciu, Luminița 

(li—15 Căpățînă și Mariana Jucan. Ar- «
bitrli meciurilor : L. Papp gi I 

Ploiești, I. Kiss din Ungaria.

IEȘTI - IN DIVIZIA A LA RUGBY
Vulcan 

■hlpă ce 
viitoarei 
gby, ul- 
eșalonul 
desem

na, dln- 
apoca și 

Parcul 
alurgiștil 
ctorie In 
I : 3—0
rsitarilor 

jucată 
care 

m mai
eu apă, 

1 pentru 
rugby ! 
idicat la 
itor (era

șl greu bl asemenea condiții). I 
A fost insă o dispută Indirjită, 1 
eu rezultatul sub semnul lncer- ■ 
titudinil pînă la ultimul fluier - 
al arbitrului C. Udrea. MIHAI a I 
reușit un drop spectaculos in | 
mln. 23, după care clujeanul 
Balint a ratat, de puțin, două a 
bune lovituri de pedeapsă. Uni- I 
versitarll au dominat cam j'jmn- | 
tate din timp, au construit d- 
teva acțiuni pe „trelsforturi", ■ 
dar s-au arătat (surprinzător) I 
mai crispați decît adversarii. I 
Vulcan merită considerație pen
tru că s-a apărat calm șl exact, I 
fundașul Dinu — si nu numai el I 
— fiind de o siguranță remarca
bilă. în concluzie, o victorie di
ficilă, dar meritată. (G. RAEȚCHI)

Retrospectivă Divizia A 1978/’79

DOAR CU UN ÎNCEPUT PUTERNIC 
ȘI IIN FINAL DEN,

STEAUA NU ȘI-A PUTUT APARA 
CU SUCCES TITLUL

AH DE
turneului 
flemoria- 
de la 

a Foișor, 
rtculescu, 
minte — 
±că au 
i cedat

Urz&ă._ 
lasamerit 
lonfy și 
iote, ur- 
tek — cu

tradlțlo -

LA IAȘI Șl SATU MARE
naiul turneu internațional de 
șah „Someș". La actuala ediție 
laru parte următorii Jucători : 
BukaJ șl Sindik (Iugoslavia), 
preismami (Franța),, Banas 
(Cehoslovacia.), Rajna (Ungaria) 
precum și Ciocănea, Birt eseu, 
Ungureanu, Ilijin, I. Szabo, Fis
cher și Lengyel, din țara noastră. 
Media Elo a turneului este 2 372 
p, ceea ce-1 situează în categoria 
a V-a pe scara FIDE. Sînt nece
sare 7 p pentru obținerea unei 
note de maestru internațional și 
BVa pentru o notă de maestru 
FIDE.

I 
I
I
I 
I
I

a a campionatului de călărie 
IVINGATOR DECIS LA TIMP
ugoj au 

a doua 
can de 
clpă că- 
amo, O-

Sibiu, 
I. iași, 
olul Plo- 
oinlli Ti
mp, Ve
la Lugoj, 
țoria se- 
de con- 

rea bi
sară dis- 
luri de 
vînd 11 
al doilea 

din ur- 
xzrtare a 
astru cu

Jul, care a terminat fără gre- I 
șeală tn 39,5 s. L-au urmat, tot I 
fără penalizare, dar cu un timp ■ 
mal slab, V. Sintejudean (A.S.A.
Ciuj-Napoca) cu Dacian In 41,3 s I 
șl V. Demlan (Dinamo) cu Ghem I 
In 48.0 s. întrecerile continuă. (G. * 
IGNEA — coresp.) _

CAMPIONATUL 
PROBELOR COMBINATE

IDE

LA ALTLETISM
țe Stadionul Republicii începe 

mîlne seria competițiilor finale 
ale Campionatelor republicane 
de atletism din acest an. Înce
putul II fac poliatlonlștli, care-șl 
dispută titlurile de campioni la 
decatlon (seniori șl juniori I) 
șl la pentatlon (junioare). Con
cursul începe mllne, la ora S 
(primele 5 probe ale decatlonu
lui șl 3 probe de la pentatlon), 
continuă după amiază de la ora 
17,80 (pentatlon) șl se Încheie 
duminică, de la ora 9, cu ziua 
a îl-a a decatlonului.

1979
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 29 IUNIE 1979

Cat. 1 : s variante 25% (auto
turisme Dacia 1300) ; cat. 2 : 3
variante 100% a 2B.741 lei și 2 
variante 2S% a 6.835 lei ; cat. 3: 
14 a 5.9B5 lei ; cat. 4 : 42,25 a 
1.967 Id ; cat. 5 : 106,25 a 658 lei; 
cat. 6 : 292,50 a 294 lei ; cat. X: 
1.753,75 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 96.573 lei.
Autoturismele „Dacia 1300“ de 

la categoria 1, realizate pe bilete 
jucate 25%, au revenit partlcl- 
panților : GHEORGHE P. NICU- 
LINA din București, ISPIR IUE 
din Pitești șl LEȘIU ILEANA 
din Baia Mare,

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

AȚI DEPUS BULETINELE 
PRONOSPORT 2

1 încă 
ntr-un 
sportul 
o nouă 
iră, a

Astăzi și mîlne sînt ULTIMELE 
ZILE pentru depunerea buletine
lor la concursul Pronosport de 
duminică 8 iulie, al doilea din 
seria celor axate pe „Cupa de 
vară". După debutul destul de 
promițător din 1 iulie, se pare 
că tradiționala competiție esti
vală va furniza jn continuare 
surprize plăcute pentru cei mai 
Inspirați participant!, lată pro
nosticurile antrenorului Vasile 
Copil pentru concursul din 8 
Iulie :

1. Gaz metan — Steagul roșu 1
2. Nitramonia — Șoimii Sibiu 1
3. Dinamo Sl. — Rulmentul 1
4. CIm. Med. — F.C. C-ța X,2
5. Portul — Pescărușul T. 1
6. Delta — Șoimii Cernavodă 1
7. Unirea Focș. — Petrolul 1,X,2
8. Carpatl Sin. — Din. J’ocș. 1
9. Vllt. Vs. — Rel. Ceahlăul 1

18. Letea — Constr. Vaslui 1, X
11. I.C.I.M Bv. — Carpatl Mîrșa 1
12. înfrățirea — Someșul S.M. 1,X
13. CUPROM — Vlct. Cărei 1, X

Tragerea Loto de astăzi, 6 iu
lie 1979, se televizează în direct 
începînd de la ora 18,25.

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I 
I

După marele aplomb cu care 
începuse în toamna trecută 
competiția (maximum de puncte 
în primele 5 etape, cu vic
torii în deplasare la Oradea 
și Arad), Steaua lăsa impresia 
că se va „plimba" în campio
nat. Dar surprinzătoarea (mai 
ales ca scor) înfrîngere sufe
rită în etapa a șasea, la Buzău, 
a făcut să se clatine această 
impresie, care a și fost spulbe
rată în perioada imediat ur
mătoare, cînd evoluția campioa
nei „en-titre“ a devenit inegală, 
cu oscilații calitative nu numai 
de la meci la meci, ci chiar 
pe parcursul aceleiași partide. 
După o destul (însă nefiresc) 
de lungă serie de comportări 
și rezultate modeste. Steaua a 
marcat în partea a doua a 
sezonului de primăvară o evi
dentă revenire, punîndu-și din 
nou candidatura la titlu, dar 
tentativa s-a dovedit tardivă, 
înfringerea de la Pitești sco- 
țînd-o definitiv din cursă.

Așadar, intr-un campionat in 
care doar la început Și spre 
final s-a prezentat cu adevă
rat bine, pe măsura posibili
tăților ei reale, Steaua nu pu
tea emite pretenții mai mari.

Este, desigur, adevărat că la 
această situație a contribuit în 
bună măsură avalanșa de îm
bolnăviri și accidentări (Troi 
n-a mai jucat din etapa a 9-a, 
Vigu din etapa a 22-a, Anghc- 
Iini n-a apărut in joc, între 
etapele a 10-a și a 25-a, decît 
șase minute. Zamfir a fost pre
zent în tur doar la trei me
ciuri, Iar Năstase, după ce re- 
lntrase atît de promițător în 
retur, a suferit o ruptură, de
venind indisponibil), care a de
terminat numeroase modificări 
în formație de-a lungul com
petiției (singurul jucător care 
a evoluat în toate cele 34 de

Marcu, rapida extremă stingă a Universității Craiova, în 
dispută pentru balon cu San Jose, adversarul direct din 
ultima partidă România — Spania UN „11“ VALOROS,

SUBMINAT DE UN SPIRIT DE ECHIPĂ PRECAR...
Cînd Valentin Siănescu a 

preluat, la începutul aces
tui an, conducerea tehnică a 
Universității Craiova, noua lui 
echipă ocupa în clasamentul 
întocmit la sfîrșitul turului un 
foarte modest loc 9, motiv de 
firească insatisfacție pentru în- 
flăcărații ei suporteri.

Acum, la încheierea contu
rilor, situația formației din Bă
nie s-a ameliorat simțitor, 
„U“-le lui Ștefânescu, Deleanu, 
Bălăci, Crișan. Marcu, Cămă
taru, Cîrțu, Țicleanu ș.a. cla- 
sîndu-se în imediata apropiere 
a podiumului, ei urmînd să 
participe la Cupa U.E.F.A. Un 
oarecare progres, așadar. în
registrat de echipa craioveană, 
comparativ și cu bilanțul cam
pionatului precedent, cînd a

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 7 IULIE, ora 16 : 

tenis de cîmp, finala de sim
plu bărbați a turneului In
ternațional de la Wimbledon. 
Transmisiune directă, comen
tator Cristian Țopescu,

DUMINICA 8 IULIE, ora 15: 
tenis de cîmp — selecțiunl 

meciuri a fost M. Răducanu), 
cu consecințele de rigoare asu
pra omogenității și randamen
tului de ansamblu în joc.

Fără a subestima acest mo
tiv obiectiv, considerăm că 
principala cauză pentru care 
Steaua nu a reușit să-și apere 
cu succes titlul a constituit-o 
— așa cum deschis o recu
noaște și antrenorul Gh. Con-
stantin — INCONSECVENȚA
JUCĂTORILOR EI. MANI-

_________ 3. Steaua
• • Puncte realizate : 40 (29 acasă + 11 în deplasare) - procentaj :
58,8
• Golgeterii echipei : M. Răducanu 14, Iordănescu 12, Zahiu și C.

Zamfir - cite 5, Năstase și Sameș - cite 4, Dumitru, Aelenel și Stoica
— cile 3, Troi și Gh. Ion — cîte 1.
• Jucători folosiți : 21 — M. Răducanu (34 de meciuri), Sameș (32),

Stoica (29), Iordănescu (28), Aelenei (27), Zahiu (25), A. lonescu (24), 
Dumitru (22), Vigu (22), lordache. (22), Agiu (21), FI. Marin (21), Nițu 
(20), N. Răducanu 05), C. Zamfir (19), Anghelini (18), Gh. Ion (17). 
Năstase (10), Troi (9), M. Ion (7), |. |on (5).
• Jucători eliminați : Anghelini (etapa a 2-a).
• Cartonașe galbene : 26 (12 Jucători) ; cele mai multe : Dumitru, 

Zahiu, M. Răducanu, Agiu și Stoica — cite 3.
• A beneficiat de 7 lovituri de la 11 m : 6 transformate (Iordănescu 

3. Sameș, Năstase șl M. Răducanu), una ratată (M. Răducanu).
• A fost sancționată cu 4 penalty-uri, toate transformate.
• Media notelor echipei : 6,51 (6,70 acasă — 6,32 în deplasare).
• Primii 5 jucători, pe baza mediei notelor : 1. Sameș 7,06 ; 2. Du

mitru 7,05 ; 3. lordache 7,00 ; 4. M. Răducanu 6,72 ; 5. Vigu 6,68

FESTATĂ NU NUMAI IN JOC, 
CI ȘI ÎN PREGĂTIRE. Această 
inconsecvență îi caracterizează 
în primul rînd pe jucătorii de 
bază și nu întîmplător Steaua 
a evoluat bine tocmai în pe
rioadele în care, de pildă. Du
mitru și Iordănescu (fotbaliști 
de certă valoare, care dau cu
loare jocului echipei și îi sti
mulează pe coechipieri) au a- 
vut o comportare bună, ca de

sosit cu plutonul pe o poziție 
mediocră, a 6-a...

Raportat însă la un trecut 
nu prea îndepărtat, la palma
resul echipei (care și în ’77 și 
’78 își adjudeca Cupa Româ
niei, iar în ’74 — titlul de cam
pioană), locul 4 de acum ne 
apare într-o lumină nu tocmai 
strălucitoare. Intr-adevăr, mi
cul salt realizat de Universi
tatea sub bagheta lui V. Stă- 
nescu (căruia. Pe parcurs, i s-a 
alăturat la pupitrul tehnic fosta 
autentică vedetă a Craiovei, Ion 
Oblemenco) este mult prea mic 
față de REALUL POTENȚIAL 
AL LOTULUI CRAIOVEAN, 
unul dintre cele mai valoroase 
in Divizia A.

Ce anume îl împiedică, 
PRACTIC, să se exprime, în

din celelalte finale ale tur
neului de la Wimbledon ; 
ora 16,30 : șah-mat, rubrică 
realizată șl prezentată de 
maestra Internațională Ellsa- 
beta Pollhronlade ; ora 19,15 
(programul II) Telerama — 
sport, emisiune de Dumitru 
Tănăsescu.

Fenta talentatului Marcel Răducanu va obține și de această dată 
ciștig de cauză, în duelul pe care stelistul îl poartă cu fundașul Lucuță

altfel și Samcș, FI. Marin, 
Stoica, M. Răducanu.

Realist și critic, mereu exi
gent cu sine însuși și față de 
elevii săi, antrenorul Constan
tin este de părere că „echipa 
continuă să practice un joc in 
general învechit, cu puține e- 
lemente moderne. Jucătorii ma

nifestă reținere in aplicarea u- 
nor idei tactice noi și nu îrv- 
țeleg în măsură suficientă 
necesitatea unei mai mari miș
cări in teren".

Apreciind, totuși, că dintre 
echipele noastre divizionare, 
Steaua — datorită îndeosebi 
tehnicității superioare a majo
rității componenților ei — 
practică (mai ales pe terenul 
din Ghencea) jocul cel mai 

4. Universitatea Craiova
• Puncte realizate : 38 (31 acasă -j- 7 în deplasare) — procentaj :

• Golgeterii echipei : Cămătaru 13, Marcu 10, Cîrțu 7, Beldeanu 5, 
Do no se, Tilihoi, Ciobanu, Crișan și Ungureanu — cîte 1.
• Jucători folosiți : 21 — Beldeanu (32 de meciuri), Purima (32), Cri

șan (31), Ștefânescu (29), Cămătaru (28), Tilihoi (28), Negrilâ (26), 
Ungureanu (25), Cîrțu (25), Lung (24), Marcu (23), Donose (23), 
Țicleanu (19), Bălăci (17), Geolgâu (13), Ciobanu (12), Boldici (11), 
Bumbescu (11), Irîmescu (9), Berneanu (3), Gârleșteanu (2).
• Jucători eliminați : Tilihoi (etapele a 10-a și a 26-a), Negrilâ 

(etapa a 34-a).
• Cartonașe galbene : 34 (11 jucători), cele mai multe : Purima 7.
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m, toate fiind transformate 

(Marcu 2, Beldeanu 1).
• A fost sancționată cu 5 penalty-uri : 3 transformate, 2 ratate.
• Media notelor echipei : 6,62 (6,75 acasă - 6,49 în deplasare).
• Primii 5 jupâtori, pe baza mediei notelor : 1. Ștefânescu. 7,32 ; 2. 

Lung 7,30; 3. Beldeanu 6,91 ; 4. Tilihoi 6,80 ; 5. Purima 6,72.

teren, lă adevăratele lui posi
bilități.

Racilele de care suferă încă 
Universitatea Craiova sînt viața 
extrasportivă, timpul pierdut în 
tovărășia paharului, pachetele 
de țigări etc.

Și ar mai fi CEVA de spus 
la capitolul lipsuri esențiale : 
CEVA referitor la neseriozita
tea eu care unii componenți ai 
echipei, titulari pe posturile lor, 
continuă să trateze unele me
ciuri. Atitudinea de non-com- 
bat la care ne referim a făcut 
ca această formație a valorilor 
de necontestat (MAI TOȚI JU
CĂTORII SINT COMPONENȚI 
AI LOTURILOR REPREZEN
TATIVE) să adune doar 7 
puncte din partidele susținute 
în deplasare. In această pri
măvară, de pildă, căci în fot
bal asta-i perioada „cînd se nu
mără bobocii". Universitatea 
Craiova abia a reușit să scoată, 
afară, 3 puncte ! Indiferent de 
orașul care o găzduia, Oradea, 
Satu Mare ș.a.m.d. Un non- 
combat sinonim uneori cu des
calificarea... 

• După cum s-a mal anunțat, luni 9 iulie va avea loc la sediul 
F.R.F., cu Începere de la ora 9, o ședință de lucru, la oare sint 
invitați să participe președinții șl antrenorii de la cluburile (asocia
țiile) sportive, care au echipe în diviziile A și b.

spectaculos, mai atractiv pen
tru paolic, vom face însă și 
sublinierea că in campionatul 
recent încheiat acest joc nu 
s-a dovedit — din păcate — și 
suficient dc eficace. Dacă, prin 
comparație cu campionatul pre
cedent, apărarea (in care și-a 
făcut o promițătoare intrare 
fundașul Ion Gheorghe) a dat 
un randament superior, primind 
doar 32 de goluri (față de 49 
în ediția trecută), pc plan o- 
fensiv s-a manifestat un evi
dent regres (57 de goluri mar
cate față de 75). Edificator ni 
se pare faptul că în 8 din cele 
17 meciuri susținute în depla
sare Steaua nu a reușit să în
scrie nici un gol ! In schimb, 
cu deosebire la meciurile sus
ținute pe propriul teren, ratări 
cu nemiluita.

Dacă în campionat — dato
rită acestor scăderi menționate 
— nu a reușit reeditarea per
formanței de a cuceri titlul, 
obținînd totuși un merituos loc 
3, Steaua le-a oferit susțină
torilor ei satisfacția de a cîș- 
tiga pentru a 13-a oară „Cupa 
României", confirmînd că ră- 
mîne o mare specialistă a 
competiției nr. 2.

Dc Ia Steaua — cu lotul ți 
atît de valoros, cu condițiile 
excelente de care dispune — 
fotbalul românesc așteaptă, în 
mod firesc, mult mai mult pe 
Plan calitativ decit a dat in 
acest ultim an competițional, 
iar in viitorul sezon obligațiile 
mari care ii revin (mai ales 
sub raportul reprezentării in
ternaționale) trebuie pe deplin 
onorate !

Constantin FIRANESCU

In această direcție, a purifi
cării și fortificării de ordin 
psihic, și-a concentrat, cu pre
cădere, atenția V. Stănescu de 
cînd a venit la cîrma echipei. 
Autoritar cum îl știm, ceva- 
ceva a reușit, pedalînd, în 
timpul orelor teoretice și la 
vestiarul dinaintea partidelor, 
pe spiritul de echipă, pe res
pectul datorat culorilor clubu
lui. Neîndoios, Valentin Stă
nescu își va continua opera 
cu același zel cu care a mai 
făcut ordine Pe unde a trecut, 
conștient că in fotbalul de per
formanță fără o UNITATE MO
RALA ȘI DE VOINȚĂ (a tu
turor jucătorilor, vîrstnici și 
tineri, ultimii la fel de talen- 
tați ca și primii) nu se poate 
ajunge Ia acel ECHILIBRU 
TEHNICO-TACTIC. țelul de 
performanță al oricărei echipe 
din eșalonul fruntaș.

Se înțelege, desigur, că în 
importanta muncă de întronare 
a unei discipline exemplare, 
împreună cu cei din conduce
rea tehnică va trebui să-și a- 
ducă o mai simțită contribuție 
conducerea secției și a clubu
lui. Pentru a nu se vedea în 
neplăcuta situație de a-1 adăuga, 
în curînd, și pe Valentin Stă
nescu pe lista ..fără sfîrșit" a 
antrenorilor nevoiți să renunțe...

Gheorghe NICOLAESCU



TOTI PUGILIȘTII ROMÂNI S-AU CALIFICAT 
ÎN FINALELE BALCANIADEI DE BOX

TULCEA. 5 (prin telefon). în 
aceeași atmosferă entuziastă în 
care numeroșii spectatori tul
ceni au aplaudat, zilele trecu
te, evoluțiile celor mai buni 
boxeri din Balcani, s-a des
fășurat și cea de a doua reu
niune a semifinalelor compe
tiției- Spre satisfacția celor 
prezenți. sportivii români au 
obținut victorii spectaculoase 
care le-au dat dreptul să se 
califice în finale.

Primul meci al reuniunii l-a 
opus pe Ion Boboc. în cadrul 
categoriei semlmuscă. pugiliș- 
tului grec Constantin Panaghis, 
un boxer înalt, cu gardă inversă 
și deplasări derutante. Spor
tivul nostru a început bine, a 
atacat cu seTii rapide la corp 
și cu o stingă la stomac. în re
priza întîi, și-a trimis adver
sarul la podea. Numărat și în 
rundul 2, Panaghis a fost oprit 
de arbitru să continue lupta, 
fiind declarat învins prin aban
don.

La aceeași, categorie. Hristo 
Bonev (Bulgaria) l-a învins, 
prin abandon. în rep. 3. pe

JOCURILE SPORTIVE 
PANAMERICANE

SAN JUAN, 5 (Agerpres). Ua 
San Juan (Porto Rico) au con
tinuat întrecerile Jocurilor spor
tive panamericane. La judo (cat. 
71 kg.), medalia de aur a revenit 
cubanezului Nelson, iar la cat. 
65 kg. brazilianului Onmura.

Alte turnee : polo : Cuba — 
Mexic 5—4 ; box : la cat. muscă 
Cofee (S.U.A.) l-a învins la 
puncte pe mexicanul Roman, iar 
fostul campion al lumii, cubanezul 
Hernandez a dispus la puncte de 
Marionas (Salvador) ; fotbal: 
Costa Rica — Bermu.de 3—1 ; 
baschet (f) ; Canada — Brazilia 
103—83, Cuba — Porto Rico 91—53.

;;TURUL CICLIST AL FRANȚEI*
Echipa olandeză „Raleigh* a 
ciștigat etapa a 8-a - contra- 

cronometru
PARIS, 5 (Agerpres). — Etapa 

a 8-a a Turului ciclist al Fran
ței, disputată contracronometru 
pe echipe la Le Havre, a fost 
clștlgată de formația olandeză 
„Raleigh".

In clasamentul general conti
nuă să conducă Hinault (Fran
ța), urmat de Zoetemelk (Olan
da) — la 1:18, Nilsson (Suedia) 
— Ia 2:40, Sutter (Elveția) — la 
2:40, Agostlnho (Portugalia) — 
la 4:05.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SĂRITURI 
DOMINATE OE ORĂDENI

Campionatele naționale de să
rituri în apă au fost inaugurate 
ieri, la Ștrandul tineretului din 
Capitală, prin proba salturilor 
de la „1 m“ care, deși nu au 
beneficiat de condiții atmosfe
rice favorabile (ploaia, vântul 
și temperatura scăzută au cons
tituit tot atîtea impedimente), 
au oferit, totuși, un spectacol 
sportiv atrăgător. Ne referim, 
însă, doar la disputa senioare
lor, care au manifestat o pre
gătire destul de bună. re
flectată prin unele execuții de 
calitate. Titlul de campioană a 
fost cîștigat de Magdalen* 
Toth, de la Crișul Oradea, care 
s-a impus de la primele să
rituri. Pentru pozițiile urmă
toare ale clasamentului, o 
concurență destul de echili
brată, decisă de săriturile mai 
dificile.

Clasament (19 concurente) 3 
1. MAGDALENA TOTH (Cri- 
sul Oradea) 388.50 p. 2. Elena 
Cîrstică (Progresul București) 
349,26 p, 3. Georgiana Săeălea- 
nu (Progresul) 345,30 p. 4. 
Felicia Cîrstea (Lie. 2 Bucu
rești) 330,30 p. 5. Izabcla Ber- 
caru (C.S.Ș. Triumf) 323,85 p, 
6. Daniela Cojanu (Progresul) 
322,35 p. 7. Cristina Timar 
(CJS.Ș. Triumf) 319,02 p, 8. 
Anca Bereș (C.S.M. Cluj-Napo- 
ca) 318,99 p. '

în întrecerea băieților, o 
participare care reflectă starea 
precară a acestui „comparti
ment" al săriturilor : doar 8 
concurenți ! Lupta pentru în- 
tîietate s-a dat între orădeanul 
Alexandru Bagiu si sibianul 
Mathias Kaiss (fostul deținător 
al titlului. Vasile Ncdelcu, nu 
a concurat, deoarece este sus
pendat pentru abateri repetate 
de la disciplină). Bagiu, a ob
ținut un ușor avantaj încă de 
la salturile impuse și a izbu
tit să îl mențină pină în fi- 

Geoo Mustafa (Turcia), care 
dominase insă primele două 
runduii.

La „semiușoară", Florian Li. 
vadaru a terminat învingător, 
înainte de limită, partida sa cu 
iugoslavul Dragan Vasilievici, 
pe care, cu repetate un-doi-uri, 
l-a trimis de 3 ori la podea pe 
parcursul primei reprize, obli- 
gindu-1 astfel pe arbitru săo- 
prească lupta pentru inferiori
tate. în celălalt meci, Hristos 
Iakobidis (Grecia) l-a învins la 
puncte Pe Krasimir Stoianov 
(Bulgaria).

într-o evidentă creștere de 
forrnd. Simion Cuțov, la ca
tegoria ușoară, l-a întrecut de
tașat la puncte pe Anghel Bî- 
kov (Bulgaria), după ce-1 tri
misese la podea, în rep. 3. în 
cadrul aceleiași categorii. Dino 
Kutici (Iugoslavia) l-a învins, 
prin k.o. în rep. I, pe Ianis 
Aidiniotis (Grecia).

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
DUBLA VICTORIE 

A SEMIFOND1STELOR 
NOASTRE IN ITALIA

MILANO, 5 (Agerpres). Atle
tele românce Natalia Mărășescu 
șl Maricica Puică au dominat 
proba de 1500 m din cadrul con
cursului internațional de la Mi
lano. Prima a trecut linia de so
siră in 4:10,7, fiind urmată de 
Puică, cronometrată în 4:17,0.

Alte rezultate : bărbați : 100 m: 
Hart (SUA) 10,34, 400 m: Schmidt 
(RFG) 45,60, 800 m : Hovlng
(Olanda) 1:48,9, 5000 m : Putte- 
inana (Belgia) 13:31,6, 110 mg ;
Cooper (SUA) 13,55, 400 mgi;
Moses (SUA) 48,72 (NN. cu o zi 
Înainte alergase la Stockholm 
49,51I). înălțime : Mogenburg
(RFC) 2,27 m ; femei : 100 m : 
Mlano (Italia) 11.65, 100 mg:
Siska (Ungaria) 13,65, înălțime s 
Simeoni (Italia) 1,89 m.

LUCIELA MIHĂILESCU 
ÎNVINGĂTOARE IN CON

CURSUL DE ÎNOT DE LA 
LJUBLJANA

In concursul internațional de 
înot de la Ljubljana. tinăra 
Înotătoare româncă Luciela Ml- 
hăilescu a ciștigat proba da 
200 m spate in 2:24,80 și s-a 
clasat pe locul 3, la 100 m spate 
cu 1:11,22. în cursa de 100 m 
liber. clstlgată de Separovld 
(Iugoslavia) cu 62,90, Carmen 
Mlhăilă a sosit a doua cu ace
lași timp.

nai. cucerind astfel primul său 
titlu de campion al țării’ la 
proba de trambulină 1 m. în 
general, nivelul tehnic al dispu
telor a fost scăzut, doar ocu- 
panții locurilor 1 și 2 mani- 
festind o valoare acceptabilă.

Clasament : 1. AL. BAGIU
(Crișul Oradea) 445,68 p. 2. M. 
Kaiss (C.S.Ș. Sibiu) 429,03 p. 
3. H. Beer (C.S.S. Sibiu) 349,89 
p. 4. D. Lucaciu (C.S.M. Ciuj- 
Napoca) 341,07 p, 5. C. Pop 
(Progresul București) 336.99 p, 
6. C. Hiia (C.S.S. Sibiu) 288,10 p.

Azi, de la ora 10 (prelimi
narii) și de Ia ora 16 (finale), 
se desfășoară salturile de la 
trambulină (băieți) șl platformă 
(fete).

Dumitru STANCULESCU

• PAUL COPU n ÎNVINGE PE RONO, 
KARST, MARSH ȘI HUNT, „obstacole" 
foarte Înalte șl grele in clasica alergare pe 
3 000 m... obstacole ! O veste reconfortantă 
in anul preolimpic. Timpul realizat de Copu 
— Intre cele mal bune din lume — a- 
nunță o foarte posibilă prezență a sa In 
finala olimpică. Un timp care ne Îndeamnă 
să-l adresăm valorosului nostru atlet, pen
tru J.O., urarea : la mai... mic I Ca și 
celuilalt atlet oonstănțean de valoare, Horia 
Toboc, care are de luptat, la 4Î0 mg, cu o 
Imensă secundă ce l-a despărțit la Stock
holm de campionul olimpic, americanul 
Moses. a LA WIMBLEDON, consemnăm 
primul „sfert" de victorie al Virginiei Ruzici 
asupra americancei Chris Evert. In cuplu 
cu Iugoslava Mima Jausovec, Ruzici a îfi- 
vlns redutabila pereche Evert—Casals, ‘ In 
care prima este campioana mondială, Iar a 
doua una dintre cele mal bune jucătoare 
de dublu din lume. (7 astfel de titluri la 
Wimbledon). o O SUTA DE MILIOANE de 
adepțl ai mersului pe jos ! Vestea că există 
în lume atîția oameni care repudiază au
tomobilul și-șl îngrijesc astfel sănătatea 
ne-o dă „Buletinul olimpic" editat de 
C.I.O. Să adăugăm insă că cifra este 
foarte mică în comparație cu numărul celor 
care circulă pe... 4 roți. • IN DISPUTA CU

CAMPIOANA OLIMPICA ȘI CU CEA MON
DIALA, echipa de polo a României a 
obținut, in Italia, 3 din cele 4 puncte. 
Semne bune anul (preolimpic) are! a VSE
VOLOD BOBROV, personaj de legendă din 
fotbalul șl hocheiul sovietic, unul dintre cei 
mai populari sportivi de după război, a 
Încetat din viață la numai 57 de ani, tn 
urma unui atac de cord. Pentru meritele

sale deosebite. V. Bobrov, tn ultimii ani 
antrenorul echipei de fotbal Ț.S.K.A. Mos
cova, a fost decorat cu „Ordinul Lenin". 
a MAESTRA INTERNAȚIONALA MARGA
RETA MUREȘAN, de la prestigiosul club 
șahlst timișorean „Medicina", depășește o 
perioadă de eclipsă, realtetnd. cel mai mare 
succes din cariera sa. Ea a ciștigat la 
Budapesta un foarte puternic turneu in
ternațional devansînd, între altele, pe ma
rea maestri Marta Litînskaia, una dintre

cele mal valoroase jucătoare sovietice, pe 
multipla campioană a României Elisabeta 
Polihronlade, pe Maria Porubski etc. Păcat 
că acest zenit de formă nu s-a produs 
ceva mai devreme, ia Turneul zonal de la 
Zalaegerszeg. Dar acesta nu a fost ultimul 
„zonal" pentru Margareta Murejanl a CA 
SA RAMlNEM LA ȘAH, să consemnăm 
faptul că doi foști campioni mondiali de 
juniori, Wiliam Lombardy șl Florin Gheor
ghiu (rivali șl prieteni), s-au întilnlt zilele 
trecute la București, unde jucătorul ame
rican s-a aflat cîteva zile într-un voiaj, de 
data această profesional, Lombardy a fă
cut mai multe vizite la Clubul central de 
șah. Lombardy, secondantul lui Fischer 
în meciul cu Spasski de la Reykjawik, a 
povestit că l-a întărit ultima oară pe fos
tul campion mondial în decembrie, la New 
York. Fischer l-a declarat ferm că revine 
în activitatea competlțională. Dar cine mai 
crede în promisiunile lui Bobby? o IN CLA
SAMENTUL CELOR MAI BUNI SPORTIVI 
din țările socialiste, alcătuit pentru luna 
iunie de „Sport Bratislava", Ileana Silai 
Împarte locul al doitoa cu șahistul sovietic 
Serghei Belov. Marita Koch se află In 
fruntea acestui clasament.

Aurelian BREBEANU

La „semimijlocie", Ion Vla
dimir a dispus clar la puncte 
de Turan Kumraligil (Turcia) 
iar Athanasos Iliadis (Grecia) 
l-a întrecut, tot La puncte, pe 
Zdravko Bășici (Iugoslavia).

în sfîrșit. partidele greilor... 
Bojidar Cvetici (Iugoslavia) cîș- 
tigă la puncte în fața lui Mali 
Ozture (Turcia) iar Ion Ccrnat 
a făcut un meci remarcabil în 
compania lui Gheorghi Stoime- 
nov (Bulgaria). Boxerul bul
gar, mai scund, dar foarte pu
ternic și cu garda inversă, a 
fost întâmpinat de Cernat cu 
serii prelungite de lovituri la 
corp. în repriza 2. Cernat l-a 
trimis la podea, apoi cu o nouă 
serie de lovituri l-a scos din 
luptă, cîstigînd prin k.o.

Simbătă, de la ora 18.30, au 
loc finalele. Boxerii noștri sînt 
prezenți la fiecare categorie !

Mihai TRANCA

BALCANIADA DE TENIS :
ROMANIA - IUGOSLAVIA (F)

3-0
Balcaniada de tenis a continuat 

la Ankara cu întrecerile pe e- 
chlpe. Selecționata feminină a 
României a învins cu 3—0 re
prezentativa Iugoslaviei. Rezul
tate : Florența Mihai — Degan 
6—1. 6—S, Lucia Romanov —
Gersak 6—1, 6—2 ; Lucia șl Maria 
Romanov — Gersak, Tumbar 
6—1, 6—2.

ILIE CODREANU, NOU RECORD 
NAȚIONAL LA PUȘCA LIBERA 

3 X 40 F : 1165 P
Zilele trecute lotul olimpic de 

tir, arme cu glonț, a participat 
la Bratislava la concursul inter
național „Spartachiada 1980".

In proba de pușcă liberă 
5X<® f. I118 Codreanu a realizat 
(la cele trei poziții) 1165 p, nou 
record național (v.r. 1163). Ro
mulus Nicolescu s-a situat pe 
locul S, cu 1153 p. La armă libe
ră 60 fc — probă clștlgată de 
M. Ryszard (Polonia) — Ilie 
Codreanu s-a situat pe locul 2, 
cu 595 p. Romulus Nicolescu pe 
locul 4 cu 593 p, iar Marian On- 
clcă pe locul 5, cu 593 p.

Proba de pistol liber a revenit 
iul Laurențlu Pop, cu 563 p, iar 
Iile Petre s-a clasat pe locul 5, 
cu 558 p. Ultima probă, pistol 
viteză, a fost ciștigată de ceho
slovacul V. Hurt, după un baraj 
la 593 p cu Marin Stan, clasat 
pe locul 2, urmat de Corneliu 
Ion.

TURNEUL DE BASCHET 
(JUNIORI) DIN BULGARIA

In turneul de baschet pentru 
juniori, din cadrul „Cupei Start", 
de la Dimitrovgrad: Cehoslovacia 
— România 111—62 (44—29) ;
U.R.SJ5. — Ungaria 74—43.

BORG - IANNER ÎN FINALA DE EA WÎMBIEDON
Ruzici, Jausovec — eliminate In semifinale

LONDRA, 5 (Agerpres). Tur
neul de tenis de la Wimbledon 
se apropie de sfîrșit. în sfer
turile de finală. Ia dublu fe
mei, perechea Virginia Ruzici 
(România) — Mima Jausovec 
(Iugoslavia) a repurtat o fru
moasă victorie cu 7—6, 7—5 in 
fața redutabilului cuplu Rosie 
Casals — Chris Evert-Lloyd 
(S.U.A.). In semifinale, Stove, 
Turnbull au dispus cu 6—1,7—5 
de Ruzici, Jausovec.

în turul III, la dublu mixt: 
Warwik (Australia), Nagelsou

sc apropie tragerea la sor(i In cupele europene la fotbal

CU CINE 164 JUCA F. C. ARGEȘ 
ÎN PRIMUL TUR?

9 Marțea viitoare, la Zurich, sorții vor pune față în față 
cele 33 de echipe continentale • Jocul-tur la 19 sep

ia 3 octombrietembrie, returul

Noile echipe campioane ale 
țărilor europene, cîștigătoarele 
de cupă și celelalte partici
pante în „Cupa U.E.F.A.". aș- 
teajftă cu emoție și curiozitate 
tragerea la sorți a primului 
tur din ediția 1978/79 a celor 
tre mari competiții continen
tale.

în rîndurile care urmează 
voih face o scurtă trecere în 
revistă a celei mai importante 
întreceri, Cupa campionilor eu
ropeni, care în ediția 1979—80 
reunește 33 de echipe. Prin 
urmare, ca și anul trecut, da
torită numărului impar de for
mații înscrise, competiția va 
avea drept prolog o întîlnire 
preliminară (tur-retur) între 
două echipe ce vor fi trase la 
sorți dintre cele 33. Apoi, pri
mele jocuri ale 16-imilor vor 
fi programate la 19 septembrie 
(manșa I) și la 3 octombrie 
(manșa a II-a).

întrebarea pe care și-o pun 
iubitorii de fotbal din țara 
noastră este, firește : cu cine 
va juca F. C. Argeș Pitești in 
primul tur ? Răspunsul il vom 
avea la 10 Iulie cind, la Zdrich, 
se va proceda la tragerea la 
sorți.

Dintre cele 32 de ipotetice 
adversare ale echipei noastre 
campioane, 7 se detașează prin 
reputația internațională de care 
se bucură. Firește. în acest 
grup se situează cele două en
gleze : F. C. Liverpool (cam
pioana țării) și Nottingham Fo
rest, câștigătoarea ultimei edi
ții. Anul trecut, sorții au fost 
destul de ingrați cu aceste 
două valoroase echipe brita
nice, punindu-le față în față 
chiar In primul tur ! La K C. 
Liverpool, care a cîștigat rela
tiv ușor campionatul englez, 
activează o serie de vedete, ca 
portarul naționalei Clemence, 
valoroșii jucători de cîmp 
Hughes, Thompson. Kennedy, 
Dalglish ș.a„ în timp ce la 
Nottingham, care excelează 
prin ritmul alert impus timp 
de 90 minute, precum și prin 
disciplina tactică, „piesele" cele 
mai redutabile sînt atacanții 
Trevor Francis și Robertson. 
Real Madrid aproape că nici 
nu necesită o prezentare spe
cială, fiind foarte cunoscută 
datorită numărului mare de 
internaționali pe care-i are și 
care au evaluat pe terenurile 
din țara noastră. Intre ei —

(S.CA.) — Țiriac, Ruzici
(România) 7—6, 4—6. 6—2. în 
semifinalele de dublu mascu
lin : Gottfried, Ramirez — 
Sadri, Wilkinson 6—4, 2—6,
7—5, 3—6, 6—3. în finală ei 
vor întîlni perechea McEn
roe, Fleming.

în prima semifinală de sim
plu bărbați, Borg l-a învins 
pe Connors cu 6—2, 6—3, 6—2 I 
în a doua semifinală lanner 
pe Dupre cu 6—3, 7—6, 6—3. 
Finala Borg — Tanner se 
dispută simbătă.

Pirri, Del Bosque, Santil'ana 
și portarul Miguel Angel. Ma
drilenii au cîștigat campionatul 
în mod previzibil, calificîndu-se 
și în finala „Cupei Spaniei", 
pe care au pierdut-o surprin
zător, fiind învinși de Valencia.

După o luptă extrem de 
strânsă, S. V. Hamburg a cu
cerit campionatul vest-german,' 
grație celor doi jucători de ex
cepție pe care-i are, înain
tașul englez Keegan și funda
șul central Riissmann. A.C. 
Milan, cu portarul Alberiosi 
rămas acum decan de vîrstă — 
37 de ani (Rivera s-a retras) 
ș! cu un Maldera impetuos, al
cătuiește im .,11“ omogen. Cel
tic Glasgow și Ajax Amster
dam (deși acum mai slabe de
cât in urmă cu un deceniu) 
completează acest tablou de 
elită.

Desigur, asta nu înseamnă 
că alte participante la C C.E. 
nu sînt formații valoroase în 
care F. C. Argeș ar găsi ad
versare puternice. Iată-le : 
Austria Viena. S. K. Beveren 
(Belgia), Levski Spartak Sofia, 
Dukla Fraga, Servette Geneva, 
Racing Strasbourg, Dynamo 
Berlin, A.E.K. Atena, Linfield 
(Irlanda de Nord). Dundalk 
(Irlanda). Hajduk Split, Ruch 
Chorzow, F.C. Porto, Oester 
(Suedia), Ujpesti Dozsa Buda
pesta și Dinamo Tbilisi. Ceva 
mai slab cotate ar fi : Parti
zani Tirana, Velje B.K. (Dane
marca). HJ.K. Helsinki, Trab- 
zonspor (Turcia). In fine, în
tr-o ultimă categorie ar putea 
fi incluse 5 formații care nu 
g-au impus pină în prezent în 
competiții internaționale : O- 
monia Nicosia, Valur Reyk
javik, Red Boys (Luxemburg), 
Hibernian (Malta) și Kristian- 
sand (Norvegia).

Ion OCHSENFELD

în C. E. la fotbal
FINLANDA - U. R. S. S. 1-1

Surpriză în C.E. la fotbal, la 
Helsinki. Echipa Finlandei a ter
minat la egalitate, 1—1 (0—1) cu 
Selecționata U.R.S.S. Au înscris : 
Khapsalis pentru oaspeți, respec
tiv Ismail pentru finlandezi. Jocul 
decisiv al grupei a Vl-a, la 12 
septembrie, ia Atena : Grecia — 
U-R.SB.

In C.E. de tineret : Finlanda — 
U.K.SA. 0—2.

TELEX • TELEX
ATLETISM a La Potsdam 

(R.D.G.), Hona Slupianek — 
22,04 m la greutate I a In meciul 
de juniori S.U.A. — U.R.S.S. de 
la Boston : Mike Carter — 20,64 
m la greutate, ștafeta S.U.A. de 
IX 100 m — 39,32.

CICLISM a Turul Iugoslaviei 
g-a Încheiat cu victoria sovieti
cului Serghei Morozov.

FOTBAL a La Rutherford 
(S.U.A.) : Cosmos New York — 
Bayern Milnchen 0—2.

NATAȚIE a In turneul de polo 
de la Atena : Ungaria — S.U.A.
4— 2, R.F. Germania — Grecia
5— 4, Austria — Suedia 5—3.

Bermu.de

