
ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV 

AL C.C. AL R. C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, marți, 21 august 1979, 
a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, cu acest prilej, unele 
aspecte legate de încheierea 
anului școlar în învățămîntul 
de cultură generală, liceal și 
profesional. O concluzie impor
tantă desprinsă din situația și 
rezultatele anului școlar este 
necesitatea orientării atente a 
candidaților spre liceele și șco
lile profesionale cu profil de ca
re economia națională are mare 
nevoie în prezent și perspecti
vă. în această ordine de idei, 
s-a indicat să se elaboreze un 
studiu aprofundat asupra nece
sităților forjei de muncă în 
cincinalul viitor în vederea o- 
ricntării rețelei școlare în ra
port cu cerințele dezvoltării 
economiei, a întregii noastre so
cietăți.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat măsuri le
gate de studiul cetățenilor 
străini în rețeaua învățămîntu- 
lui românesc, privind bursele 
acordate de statul nostru în 
acest scop, precum și cere
rile de frecventare pe cont pro
priu a școlilor din România.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat un raport privind acti
vitatea de rezolvare a propu
nerilor, sesizărilor, rcdamațiilor 
și cererilor oamenilor muncii în 
semestrul 1/1979. S-a relevat că 
în această perioadă, organele 
de partid, de stat și obștești au 
acționat cu mai multă exigență 
pentru aplicarea hotărîrilor și 
măsurilor adoptate în a^est 
sens de C.C. al P.C.R., a legilor 
țării. Au crescut operativitatea 
și calitatea rezolvării scrisorilor, 
spiritul de răspundere în solu
ționarea problemelor ridi-a'.e de 
oamenii muncii la nivelul uni
tăților.

Cadrele de conducere la toate 
nivelurile acordă mai multă 
atenție primirii cetățenilor in 
audiență și rezolvării proble
melor pe care aceștia le ridică. 
Totodată, Comitetul Politic Exe
cutiv a atras atenția asupra 
unor neajunsuri care mai per
sistă în activitatea în acest do
meniu, indicînd măsurile cores
punzătoare organelor de partid, 
de stat și obștești. Subliniind 
faptul că o mare parte a sesi
zărilor venite din masă se con
firmă a fi Juste, Comitetul Po
litic Executiv a trasat sarcină 
organelor de partid și de stat

Oricît te-ar îndemna fireasca 
nostalgie să înflorești amintiri
le din copilărie, nu poți să 
ștergi din minte imaginile scăl
datului la stăvilarul Ciurel, în 
apele adesea tulburi ale Dîmbo
viței sau bătutul mingii pe 
maidane, așa cum le evocă Al.
I. Ștefănescu în romanul „Băiat 
de București". Cu adevărat, 
Bucureștii de altădată sînt pre- 
zenți în memoria noastră spor
tivă cu depusul hainelor la 
bara porții de la Șosea, sau 
zbenguitul Ia „solariile" din 
Obor sau de la Regie. Sigur 
că una era să privești meciul 
de fotbal de pe Venus prin 
gaura gardului și alta să reu
șești să intri la Arenele Roma
ne sau la circul Sidoli, să vezi 
„pumnacii pe bani"... Cit praf 
și cită obidă există în aceste 
imagini, nu mai e nevoie să 
subliniem. Cei cîțiva campioni 
de excepție ai vremii (unii 
atleți, boxeri, fotbaliști, luptă
tori sau tenismani) pe care îi 
înregistrează istoria sportivă a 
orașului nu pot nega evidenta 
lipsă de sprijin din partea ofi
cialităților pentru o activitate 
pe care o socoteau (chiar și în 
cercurile școlare) mai curînd ..o 
pierdere de vreme". Mai lumi- 

locale de a intensifica efortu
rile pentru soluționarea, la fața 
locului, a problemelor ridicate 
de oamenii muncii.

★
In cadrul ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire Ia vizita 
oficială de partid și de stat pe 
care a efectuat-o în țara noas
tră, între 26 și 29 iulie, la in
vitația sa Și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Democrat diu 
Guineea, președintele Republi
cii Populare Revoluționare Gui
neea, tovarășul Ahmed Sekou 
Toure, împreună cu tovarășa 
Andree Toure.

Comitetul Politio Executiv 
și-a exprimat profunda satis
facție Și totala aprobare față 
de rezultatele rodnice ale nou
lui dialog româno-guineez Ia 
nivel înalt — consemnate in 
comunicatul comun — care 
marchează un moment de sea
mă in evoluția relațiilor de 
prietenie, colaborare și solidari
tate dintre cele două partide, 
țări și popoare.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure, desfășurate într-o at
mosferă de prietenie, stimă și 
înțelegere reciprocă, care au 
pus în evidență hotărirea am
belor părți de a imprima în 
continuare dinamism, durabili
tate și diversitate raporturilor 
bilaterale, de a ridica pe o 
treaptă superioară conlucrarea 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Democrat din 
Guineea, dintre România și 
Guineea.

Această hotărire își găsește 
o pregnantă expresie în înțele
gerile stabilite de cei doi con
ducători de partid și de slat, 
în documentele încheiate la 
București.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat marea importanță și 
semnificație a declarației solem
ne comune, semnată de tova
rășii Nicolae Ceaușescu si 
Ahmed Sekou Toure, care re
afirmă voința țărilor noastre de 
a se călăuzi — și în viitor — 
în relațiile dintre ele, ca și cu 
alte state, după principiile de
plinei egalități în drepturi, res
pectării independenței și suve
ranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, nere- 
curgeril la forță și la amenin
țarea cu forța. Sînt principii ce 
se impun cu tot mai multă vi-

(Continuare in pag. a 4-a)

PERFORMANȚELE TINERETULUI BUCUREȘTEAN 
DOMINĂ PEISAJUL SPORTIV AL PATRIEI

A intrat in tradiție ca principalele competiții sau manifestații sportive de masă și de perfor
mantă ale tineretului bucureștean să aibă drept gazdă cea mai mare și mai frumoasă construc

ție sportivă in aer liber din cuprinsul marelui oraș — stadionul „23 August"
noase sînt amintirile maialelor 
muncitorești, cu ieșirile la iar
bă verde și întrecerile de trin- 
tă din pădurea Andronache, ac
tivitățile încropite de cercurile 
sportive muncitorești de la 
„Grivița" sau „Malaxa".

Măsurată nu în vorbe, ci în. 
fapte, e mare distanța pînă la 
tabloul viu al activității sporti
ve bucureștene de astăzi, al 
freamătului mișcării în aer li
ber care caracterizează orice

mOlETAm DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA I

portul
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La marea noastră sărbătoare

MULȚUMIM DIN INIMĂ PARTIDULUI, 
SECRETARULUI SĂU GENERAL, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

In aceste zile premergătoare marii 
sărbători a poporului român — ani
versarea a 35 de ani de la revolu
ția de eliberare socială și națională, 

antifascistă și antiimperalistă — oamenii muncii 
din întreaga țară, prin reprezentanții lor, aduc 
un profund omagiu partidului, secretarului său 
general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, pen
tru minunatele înfăptuiri din cele trei decenii 
și jumătate care au trecut de la Eliberare.

Președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au primit, duminică 
și luni, delegațiile oamenilor muncii, care au 
venit să adreseze celui mai iubit fiu al poporului 
nostru alese sentimente de stimă, înaltă prețuire 
și dragoste profundă pentru activitatea sa neobo
sită în > slujba ridicării patriei pe noi culmi de 
prosperitate. Delegațiile au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri pentru faptul 
că au fost primite să-și exprime, în numele 
oamenilor muncit — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — fierbintele lor omagiu, 
urările lor de sănătate, ani mulți de viață și 
putere de muncă în fruntea partidului și sta
tului.

..Profundele transformări petrecute în toate 
sferele vieții politice, economice, sociale și cul
turale sînt pregnant marcate de personalitatea 
dumneavoastră hotărîtoarc, mult iubite tovarășe 
secretar general, care v-ați consacrat întreaga 
viață libertății și fericirii poporului, propășirii 
României, cauzei generale a păcii, cooperării in
ternaționale, socialismului și comunismului în 
întreaga lume", a spus, in numele delegației

Consiliului Național al Oamenilor Muncii, to
varășul Gheorghe Buruc, Erou al Muncii Socia
liste. dind astfel glas opiniei clasei muncitoare 
din țara noastră. Delegația Consiliului Național 
al Agriculturii a transmis președintelui țării via 
recunoștință pentru abnegația, devotamentul și 
pasiunea revoluționară cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu slujește interesele vitale ale României 
socialiste, cauza păcii și înțelegerii între națiuni. 
La rîndul său, elogiind spiritul clarvăzător și 
calitățile de excepțional cercetător al naturii și 
societății ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
urmînd exemplul luminos al președintelui țării, 
al tovarășei academician Elena Ceaușescu, dele
gația Consiliului Național pentru Știință și Teh
nologie a arătat că este o datorie sacră pentru 
toți oamenii muncii din acest domeniu să acțio
neze cu dăruire și pasiune pentru transpunerea 
în viață a Programului-directivă de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și introducerea 
progresului tehnic.

In cuvîntul lor, delegațiile uniunilor de creație 
și-au exprimat profundele mulțumiri pentru pre
țioasele îndrumări, sprijinul și grija părintească 
acordată de partid, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea culturii și artei 
în anii socialismului. Volumul omagial de poezii 
oferite în dar de scriitori, medalioanele execu
tate în porțelan rodind chipurile tovarășului 
Nicoale Ceausescu și tovarășei Elena Ceaușescu, 
oferite de artiștii plastici, și poemul coral oferit 
de Uniunea compozitorilor au întruchipat, simbo
lic, stima și prețuirea oamenilor de cultură și 
artă, calda lor recunoștință față de partid.

„CUPA ELIBERĂRII
MIERCUREA CIUC. Au în

ceput jocurile celei de a Vl-a 
ediții a „Cupei Eliberării" la 
hochei. La startul actualei edi
ții s-au prezentat formațiile 
Dinamo si Steaua din Bpcu- 
rești, S.C. Miercurea Ciuc și 
Progresul Miercurea Ciuc, echi
pă nou formată și promovată 
în prima divizie, unde a luat 
locul formației Liceului din a- 

• ceastă localitate.

cartier al Capitalei din zilele 
noastre. Cu ce să compari vo
ioasa revărsare de energie a 
miilor de copii care își văd. la 
„Titanii" său „Voinicelul", îm
plinite visele vîrstei ? Cu ce să 
compari torentele bucuriei de a 
trăi care inundă zilnic com
plexe parcuri sportive, ca ace
lea de la Dinamo, Steaua sau 
Progresul ? Cu ce să compari 
afluxul iubitorilor de sport de 
azi, prezenți cu miile, la o de

“ LA HOCHEI
în prima etapă s-au înregis

trat rezultatele : Steaua — Di
namo 6—3 (3—0, 3—3, 0—0), 
prin punctele marcate de San
dor 3, Chiriță 2 și Gheorghiu 
— Steaua. Malîhin, Petreș și 
Toke — Dinamo (echipele au 
evoluat fără componenții lotu
lui) ; S. C. Miercurea Ciuc — 
Progresul Miercurea Ciuc 17—1 
(5—0, 5—0, 7—1). Turneul con
tinuă. (V. PAȘCANU, coresp.).

monstrație de gimnastică a Na- 
diei Comăneci, Erou al Muncii 
Socialiste ? Cu ce să compari 
entuziasta participare a peste 
100 000 de bucureșteni la fier
bintea demonstrație a atașa
mentului față de partid, față

Victor BĂNC1ULESCU 
Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

TEODOR VASILE
ÎNVINGĂTOR IN (EA MAI

FRUMOASĂ FINALĂ
A CAMPIONATELOR

DE VELODROM
Marți după-amlazâ, record de 

spectatori în tribunele velodro
mului Dinamo 1 iubitorii ciclis-
mulul au venit să asiste la ultima 
finală a ediției pe acest an a 
campionatelor naționale de pistă, 
cursa cu adițiune de puncte se
niori șl au fost răsplătiți cu un 
spectacol de zile mari, palpitant 
de la primul șl pînă la ultimul 
din cele 100 de ture. Manea ma
joritate a celor 26 die concurențl 
s-au bătut cu ardoare, au Încer
cat permanent fie să se desprin
dă (pentru a cuceri un tur sau 
mai multe avans), fie să acumu
leze puncte la cele 34 de sprin
turi.

După ZI de ture, ,,trio“-ul Teo
dor Vasile — Ion Nica — Petre 
Dolofan a reușit să cîștlge uin tur 
șl se părea că Intre aceștia se 
va decide învingătorul. Dar, după 
alte 21 de tune, între cel cu șanse 
(un tur avans) se înscriu Va
lentin Marin — deosebit de activ 
în această finală —, Gh. L<Ui- 
taru și Florian Chițu. Lupta sa 
încinge șl spectacolul crește în 
Intensitate. Teodor Vasile șl Gh. 
Lăutaru ne oferă un duel pasio
nant. Clnd mai erau doar două 
ture, ambele cu sprinturi (dintre 
care cel final beneficiind de 
punctaj dublu), cel doi se aflau 
la egalitate de puncte : 46 I Pri
mul care punctează este Gh. 
Lăutaru, dar Teodor Vasile, tac
tician desăvlrșit, a intuit că tî- 
nărul său adversar se va relaxa 
după sprint și a lansat un splen
did atac decisiv, acumulînd în 
finalul cursei punctele necesare 
unei victorii care constituie o 
meritată răsplată pentru inteli
gența cu care a manevrat și 
pentru eforturile pe care le-a 
depus în această finală admira
bilă. Teodor Vasile a împlinit 
acum trei zile 32 de ani și esta 
— fără Îndoială — cel mai fru
mos cadou pe care a putut să 
și-l facă. Felicitări pentru ambele 
evenimente.

iată acum clasamentul final al 
cursei cu adițiune de puncte (100 
ture, sprint la trei ture): 1. TEO
DOR VASILE (Dinamo — antre
nor Nicolae Voicu) 1 tur avans 
și 52 de puncte, campion al Ro
mâniei ; 2. Gh. Lăutaru (Lotul 
național) 1 t + 50 p ; 3. Valen
tin Marin (Dinamo) 1 t -ț- 43 p ; 
4. Florian Chlțu (Steaua) 1 t -f- 
23 p ; 5. Petre Dolofan (Steaua) 
1 t + 22 p ; 6. Ion Nica (Steaua) 
1 t -h 7 p. *

Hristache NAUM



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE
Ediția din acest an a campiona

telor naționale de yachting a avut, 
spfre deosebire de anii trecuți, o 
desfășurare interesantă, atractivă, 
competitorii făcînd dovada unor 
frumoase calități tehnice și fizi
ce. interesul major al Întreceri
lor a fost stimulat și de faptul 
că întrecerile au constituit un 
ultim criteriu de selecție în ve
derea alcătuirii echipelor care 
vor participa nu peste multă 
vreme, la Balcaniada de yachting 
din a doua decadă a lunii sep
tembrie.

Competiția a avut loc în rada 
portului Tomis din Constanța și 
s-a bucurat de un excelent ca
dru organizatoric asigurat de 
C.J.E.F.S, și asociația sportivă 
Marina Constanța, care au depus 
eforturi pentru desfășurarea în 
condiții perfecte a campionatelor. 
Dar, iată ce ne-a declarat prof. 
Matei Carapance, delegatul fede
rației de canotaj-yachting: „De la 
început trebuie să remarc buna 
pregătire a sportivilor, indiferent 
de vîrstă. Concurenții de la cla
sa „Optimist" —- pînă la 15 ani. — 
au demonstrat calități de nebă
nuit, care ne dau multe speranțe 
pentru saltul calitativ al yachtin- 
gului de la noi din țară, junio
rii și seniorii s-au bătut cu mul
tă ardoare pentru cîștigarea ti
tlurilor de campioni naționali,
----------------------------------SHSHMKKKBI

PERFORMANȚELE TINERETULUI BUCUREȘTEAN
(Urmare din pag. 1)

de secretarul său general, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
In cel mai mare așezămînt

PRIMA CERINȚĂ : „SPORTUL PENTRU TOTI I"
Ceea ce fiecare bucureștean 

consideră astăzi ca fiind normal 
în concepția sa despre activi
tatea sportivă a devenit reali
tate în condițiile atotcuprinză
torului avînt revoluționar din 
anii de după Eliberare. Din în
demnul Partidului Comunist 
Român, prima lozincă a zilelor 
de început a fost „Sportul pen
tru toți !“, un crez în jurul 
căruia s-au mobilizat, cu în
flăcărare, nădejde și ambiție, 
mii și mii de tineri. Am cărat, 
noi înșine, pămînt cu targa la 
construcția mîndrelor tribune 
ale micuței arene A.N.E.F. (e- 
vocatoare de întreceri ale Jocu
rilor balcanice), devenită cu
tând Stadionul Republicii — 
prima bijuterie sportivă a Ca
pitalei. Alți flăcăi, mai mulți, 
mai voinici, au înălțat în timp 
record uriașul stadion căruia 1 
s-a dat numele atît de plin de 
glorioase semnificații — „23
August".

Stadioane, terenuri, parcuri 
întregesc — cu frumusețe și 
utilitate — admirabilul cadru 
natural al Bucureștlului, cu 
verdeața împrejurimilor sale 
îmbietoare la drumeție, cu și
ragul de lacuri amenajate în 
vederea practicării sporturilor 
acvatice. Practic, spațiile pentru 
sport le întîlnești astăzi în 
toate sectoarele marelui oraș, 
in cartiere mai vechi sau nou 
apărute. Pe oricare din ele vei 
păși ești îmbiat la practicarea 
exercițiului fizic, al sportului 
preferat. Iată, în parcul sportiv 
Dinamo, opțiunile se fixează 
greu, între atletism, jocuri (fot
bal sau rugby), ciclism, nata- 
ție sau tir. La fel se întîmplă 
la Complexul sportiv al tinere
tului de la „Șosea", unde iubi

MODELATORI DE TALENTE LA DIVERSE EȘALOANE
Pe temeiul unei asemenea 

baze materiale era firesc ca a- 
fluența maselor spre sport să 
fie îndrumată de cadre de spe
cialiști cu competență și expe
riență, în perimetrul unor uni
tăți sportive de profil. Cifrele 
mărturisesc o îndelungată stră
duință organizatorică în care 
este incontestabil meritul acti
viștilor Consiliului Municipal 
pentru Educație Fizică și Sport 
și ai unităților sale din Sec
toare. Pe harta orașului pot fi 
marcate 723 de asociații spor
tive școlare și sindicale cu 4 396 
de secții pe ramură de sport. 
Pe lingă acestea există 31 de 
cluburi sportive (școlare, stu
dențești, sindicale, militare etc.), 
într-un asemenea cadru orga
nizatoric amplu au găsit împli
nirea dorinței lor de a face 
sport un mare număr de cetă
țeni ai urbei. Și nu e de mi
rare că la prima ediție a marii 
competiții sportive naționale, 
„Daciada" s-au prezentat la 
start peste 800 000 de locuitori, 
de toate vîrstele.

De activitatea sportivă a unei 
așezări care găzduiește aproape 
o zecime din populația țării se 
ocupă peste 10 000 de tehnici
eni, activiști Voluntari, instruc
tori și organizatori sportivi. 
Fără a mai aminti de cei peste 
2 600 de arbitri activi, care a- 
sigură condiții regulamentare 
de desfășurare unui mare nu
măr de concursuri și competi
ții, dintr-un bogat calendar 
local.

Dar, firește că ponderea cea 

precum și pentru un loc Iri echi
pele naționale ce vor participa 
la Balcaniada ce se va desfășura 
la Constanța, unde vor fi prezcnți 
reprezentanți ai yachtingului din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Tur
cia și România, la care am con
vingerea, că sportivii români vor 
înregistra performanțe bune".

In timpul campionatelor națio
nale competitorii au fost supuși 
la grele încercări și, cu toate 
schimbările de direcție ale vîn- 
tului, uneori de tărie apreciabilă, 
ei s-au descurcat excelent, făcîn- 
du-ne să sperăm că în scurtă 
vreme pot înregistra rezultate 
remarcabile și în confruntări in
ternaționale de prestigiu.

Iată rezultatele înregistrate: cla
sa „Optimist" (56 concurenți) : 
Bujor Roșea 8,7 p, 2. Florin Fă- 
gărășan 11,7 p, 3. Radu Totir 
(toți de la C.N.A.S.E. Buc) 29 p ; 
„Finn" (juniori II) : 1. Alexan
dru Feredean 0 p, 2. Adrian Se- 
menescu 14,7 p, 3. Cristian Ta- 
bacu (toți de la C.N.A.S.E.) 23,1 
p ; „Cadet" (juniori II) : 1. A- 
drian Pop-Mihai Făgărășanu 
(C.N.A.S.E.) 9 p, 2. Vasile Soare
— Daniel Soci (C.N.A.S.E.) 11.7 p, 
3. Marius Jurubiță — Pompiliu
— Cristache (Marina C-ța) 14,4 ; 
„Finn" (seniori) : 1. Mihai Butu- 
caru 8,7 p, 2. Adrian Romașcu 
16,7 p, 3. Alexandru Feredean 

sportiv în aer liber al țării, 
stadionul „23 August", cu prile
jul marelui spectacol prilejuit 
de finala primei ediții a „Da- 
ciadei" ?

torul de sport are de ales intre 
rugby (care continuă aici o tra
diție de mai bine de șase de
cenii) și atletism, tir, lupte și 
box. Iar vizavi, gimnastică și 
natație, inclusiv sărituri de la 
trambulină. După cum sugerea
ză și numele, această frumoasă 
bază sportivă complexă rămîne 
locul preferat al tineretului 
studios, din zona de nord a 
municipiului și din întregul 
oraș. Parcul sportiv Progresul 
se constituie în fief al tenisu
lui. în afara unei arene specia
le, alte terenuri se află zilnic 
la dispoziția celor ce doresc să 
se inițieze. De dată relativ mai 
recentă, stadionul Steaua atrage 
și el atenția a mii de tineri 
bucureșteni, dornici să se afir
me în „jocuri" (fotbal, rugby, 
handbal) și, paralel, la tenis. 
Pentru studenți, la fel de spec
taculos s-a ridicat Complexul 
sportiv al U.A.S.C.R., de la La
cul Tei, cu amenajări pentru 
fotbal, rugby, handbal, volei, 
baschet și tenis și, de aseme
nea, cu posibilitatea tot mai 
largă de a practica sporturile 
nautice, yachtingul îndeosebi. Să 
mai amintim, printre altele, că 
în Parcul tineretului — în ve
cinătatea splendidului Palat al 
sporturilor și culturii — au fost 
amenajate numeroase terenuri 
pentru „jocuri", iar lacul arti
ficial stă la dispoziția amatori
lor de sporturi nautice. Și tot 
aici, pionierii Capitalei își vor 
avea sediul central al activității 
sportive. Performerii înșiși au 
la dispoziție admirabile „labora
toare" de pregătire, cum sînt 
sala de atletism, bazinele de 
înot și sărituri, patinoarul ar
tificial, sala de gimnastică etc. 
din cuprinsul parcului sportiv 
„23 August".

mai importantă a întreținerii 
flăcării sportive într-o popu
lație de două milioane de lo
cuitori revine cadrelor speciali
zate. în școlile de toate gradele 
își desfășoară activitatea peste 
1 200 de profesori de educație 
fizică, iar de creșterea continuă 
a performantelor (nu numai 
municipale sau republicane, ci 
adesea de valoare internaționa
lă) răspund cu abnegație cei 
748 de antrenori și, bineînțeles, 
cadre didactice specializate în 
diverse ramuri de sport.

Sub mina acestor modelatori 
iscusiți de performeri și adesea 
de caractere trec anual mii și 
mii de tineri ai orașului. Poar
tă carnete de sportivi peste 
100 000 de bucureșteni. Dintre 
aceștia peste 12 000 sint sportivi 
legitimați la federații. Crește 
mereu numărul celor care au 
îmbrățișat marea performanță. 
Și nu e de mirare că Bucu- 
reștiul este prezent în registrul 
sportivilor distinși cu 63 de 
maeștri emeriti și 269 maeștri 
ai sportului. Cine a avut pri
lejul să vadă, de-a lungul ulti
milor 35 de ani, campionatele 
mondiale de tenis de masă din 
sala Floreasca, campionatele 
internaționale de atletism ale 
României de pe Stadionul Re
publicii. campionatul european 
de tir de la poligonul Tunari, 
cine a văzut vreo ediție a 
..Centurii dc aur", vreun turneu 
internațional de handbal sau 
campionatele europene de lupte 
la Palatul sporturilor și cultu
rii, cine a participat la măreața

YACHTING
(toll de la C.N.A.S.E.) 20 p ;
„F.D." : 1. Mireea Carp — Adri
an Brendt (C.N.A.S.E.) O p, 2. 
Gheorghe Maraldi — Marius Tîr- 
șloagă (Marina C-ța) 19,7. 3, Da
niel Radu — Doru Matei (Marina 
C-ța) 24,7 î „470“ : 1. Nieolae
Marga — Constantin Pană (Elec
trica C-ța). 8 p, 2. Radu Manii — 
Doru Tutoveanu (I.P. Buc.) 17,1, 
3. Petre Găitan — lohuț Duspurică 
(I. P. Buc.) 18 p.

Paul IOVAN
Cornel POPA - coresp.

MECIURI DE VERIFICARE LA BASCHET
9 în cadrul pregătirilor pe 

care le efectuează în vederea 
Balcaniadei de la Atena (14—18 
septembrie), lotul național de 
baschet-seniori susține trei me
ciuri de verificare la București, 
în compania echipei Wisla Cra
covia. Intîlnirile vor avea loc în 
zilele de 4, 5 și 6 septembrie, în 
aer liber, așa cum se vor desfă
șura și întrecerile campionatului 
balcanic.
• Turneele finale ale ultimelor 

competiții republicane ale anului 
se vor disputa astfel : juniori III 

BUCUREȘTI

9 Asociații sportive
• Cluburi sportive
9 Sportivi legitimați
9 Profesori de educație fizică
9 Antrenori
9 Arbitri
9 Campioni

— naționali
— europeni ,
— mondiali

9 Sportivi clasificați
— maeștri emeriți
— maeștri al sportului
— sportivi cls. internațională
— categoria I

® Sportivi în loturile naționale
9 Sportivi în loturile olimpice
9 Baze sportive, săli, terenuri, bazine etc.
9 Participant! la competiția sportivă 

națională „Daciada" 
ediția I
sdlția a H-a (pină ’a 15.VII.1979)

102
7

2 400
203
120
181
180

demonstrație a „Daciadei", de 
pe stadionul „23 August" — nu 
poate avea nici o îndoială asu
pra forței mișcării sportive 
bucureștene. Dar aceasta se 
exprimă poate și mai convin
gător în performanțele sportivi
lor ei.

Pe frumoasele panouri de 
onoare ale Consiliului Munici
pal. la loc de cinste se află 
portretele campionilor orașului, 
care au obținut nu mai puțin 
de 17 din cele 27 de medalii 
cu care s-au întors de la Jocu
rile Olimpice de la Montreal 
sportivii români. în realitate, 
panourile ar fi probabil neîn- 
.căpătoare pentru multitudinea 
"de rezultate bune cu care spor
tivii Capitalei revin, an de an, 
de la mari întreceri internațio
nale. Cine n-ar dori să aibă în 
palmaresul local ași ai sportu
lui, cum au fost sau sînt încă 
tenismănul Ilie Năstase, atlete
le Lia Manoliu, Mihaela Peneș, 
Maricica Puică, luptătorul Du
mitru Pirvulescu, caiacistul 
Aurel Verneseu, eanoistul Leon 
Rotman, gimnastul Dan Grceti, 
handbaliștii Gheorghe Gruia sau 
Cristian Gațu, jucătoarele de 
popice Elena Trandafir sau Ana 
Petrescu, rugbyștii Viorel Mo
rarii sau Valeria Irimescu, tră
gătorii Gheorghe Lichiardopol 
sau Ion Dumitrescu, atîția ți 
atîția campioni olimpici, mon
diali. continentali, atîția și a- 
tîția fii ai Cotrocenilor și _Giu- 
leștilor, ai Pantelimonului si 
Titanului, ai Rahovei și Vergu- 
lui ? Am fi nedrepți dacă n-am 
adăuga acestei liste (de departe 
incompletă) pe cei ce au că
lăuzit primii pași, dar adesea 
și urcușul pe podium al mari
lor campioni: Ion Popa și Ion 
Chiriae (box), Radu Huțan și 
Nieolae Navasart (caiac-canoe). 
Oprea Vlase (handbal). Nieolae 
Sotir (volei), Gheorghe Pîr- 
călăbeseu si Petre Cosmănescu 
(rugby). Andrei Vîlcea s> Vasi
le Chelaru (scrimă). Mireea 
Băduleseu (gimnastică). Cristi
na Balaban-Șoptereanu (înot). 
Marin Bădin și. Gheorghe Vi- 
ziru (tenis), atîția dascăli de 
soorț și formatori de persona
litate care, de-a lungul decenii
lor, au asigurat municipiului 
nr. 1 al tării generații și ge
nerații de sportivi adevărați !
GÎNDURI PENTRU VIITORUL I...

Referindu-se la perspectivele 
mișcării sportive bucureștene. 
tovarășul Nieolae Slancu. pr:m- 
vicepreședinte al C.M.E.F.S., 
ne-a declarat : „în aceste clipe 
de bilanț, putem fi mîmlri că. 
spre deosebire de anii dinainte 
de Eliberare, cînd sportul era 
în realitate apanajul unei așa- 
zîse elite restrînse sau se ex

LA ARUNCAREA 
DISCULUI

în cadrul unui concurs inter
național de atletism desfășurat 
pe stadionul localității Chania, 
din insula greacă Creta, sporti
vul român Iosif Nagy a stabi
lit un nou reoord național la 
aruncarea discului, reușind 
performanța de 65,38 m, care 
întrece cu mult vechiul record 
(63,86 m).

(băieți și fete) : 1—5 septembrie, 
la St. Gheorghe ; juniori II (bă
ieți șl fete) : 8—12 septembrie, la 
Satu Mare.
• Transferările pentru viitorul 

sezon vor putea ti efectuate intre 
25 august si 10 septembrie. Fe
derația subliniază că cererile ne
însoțite de acte complete nu vor 
fl luate In considerare.
• Arbitrii divizionari din gru

pele de utilizare A, B si C vor 
partiepa, In zilele de 15 si 16 sep
tembrie, la București, la un sta
giu național de perfecționare.

1979

728
31

12 306
1 200

748
2 612

727
109
68
68

269
312
872

1 516
416

1 477

819 569
«60 DOC

prima în competiții profesionis
te, astăzi putem vorbi de UN 
SPORT AL TUTUROR, de o 
largă mișcare în favoarea exer
cițiului fizic. Chezășie a aces
tui progres rapid ți uriaș este 
însăși politica partidului nostru 
care țî-a propus dintotdeauna 
afirmarea aptitudinilor tinere
tului și creșterea unor generații 
călite fizic și spiritual. Noi în
șine, locuitori ai capitalei țării, 
încercăm să facem totul pentru 
a aduce sportul bucureștean la 
înălțimea capacității economice 
și sociale a orașului. Girului 
nostru este de a ajunge ca fie
care locuitor al Capitalei să 
trăiască bucuria sportului, cu 
un indiscutabil folos pentru 
practicant și pentru țară. «Da- 
cîada» ne-a creat cadrul favo- 
rizant. Și nu vom întîrzia să-1 
valorificăm. în același timp, 
trebuie să mărturisim dorința 
noastră de a spori contribuția 
municipiului București la zes
trea de medalii (în primul rînd 
olimpice) a sportului românesc, 
de a fi prezcnți Cu 200 de spor
tivi in loturile selecționate pen
tru Moscova. Dar, ne gindim 
și la viitor. De aceea, am trecut 
prin filtrul testelor, doar în ul
timii doi ani, peste 300 000 de 
copii și juniori, din rîndul că
rora S31 au și devenit membri ai 
unor secții de nivel republican. 
Planurile noastre, inițiativele 
noastre găsesc un puternic sti
mulent în cele două mari eve
nimente sărbătorești pe care 
ponorul nostru Ie întîmpină cu 
înflăcărare ți eu un puternic 
sentiment de angajare : cea de a 
35-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antif ascistă ți antiimperîalistă și 
Congresul al XII-lea al Parti
dului".

DUMINICA 2« AUGUST - 
O NOUA POSIBILITATE DE 

A OBȚINE !

• Autoturisme „ Dacia
1300‘.

• Mari <jî numeroase ciș- 
tiguri in bani de diferite va
lori.

FORMULA TEHNICA AVAN
TAJOASA :
• 3 extrageri, în conti

nuare, a cite 4 numere ; in 
total se extrag 12 numere 
din 75.
• Se cițbgc ți cu numai 

2 numere ia una dintre ex
trageri I

SENIORII SE AFLĂ IN
JUNIORII AU

ATENA, 21 (prin telefon). 
Marți, in prima zi a celei de-a 
10-a ediții a campionatelor bal
canice de călărie, prima manșă 
a probelor de obstacole pentru 
juniori și seniori s-a desfășurat 
pe o căldură toridă, de 38 de 
grade, parcursul amenajat pe o 
suprafață nisipoasă influențînd 
și el comportarea concurenților. 
Evident, aceste condiții au pus 
la grea încercare pregătirea că
lăreților din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia 
înscriși pe listele de participant 
ale concursului. Le-au resimțit 
mal ales juniorii, fapt ce explică 
în ultimă instanță că din 23 de 
sportivi care au luat startul nu
mai 2 au reușit să parcurgă tra
seul fără penalizări.

Din păcate. dintre fruntașii 
concursului lipsesc sportivii noș-

C.M. DE SCRIMĂ
MELBOURNE, 21 (prin telefon). 

Proba de sabie din cadrul Cam
pionatelor mondiale de scrimă a 
revenit lui V. Nazlîmov (U.R.S.S.), 
după un asalt de baraj cu com
patriotul său V. Krovopuskov, 
fostul deținător al titlului și 
totodată campion olimpic. în 
baraj : 5—2 pentru Nazlîmov,
după ce în turneul final proas
pătul campion al lumii pierduse 
la același adversar și la același 
scor... Clasament general : 1. V. 
Nazlîmov (U.R.S.S.) 4 v. d.b.,

2. V. Krovopuskov (U.R.S.S.) 4 v., 
d.b., 3. M. Burțev (U.R.S.S.)
2 v. (0), 4. M. Maffei (Italia) 
2 v. (-2), 5. N. Alioșin (U.R.S.S.) 
2 v. (-4), 6. J. Gedovâri (Un
garia) 1 v.

Cei doi reprezentanți ai țării 
noastre, Ion Pop și Cornel Ma
rin, au rămas in recalificări. Mai 
aproape de turneul final a fost 
Pop. inițial, el l-a întrecut pe 
Ortiz (Cuba) cu 10—8, după care 
a pierdut la Gedovâri, greșind 
tactic. El n-a păstrat întotdeau
na distanța, cum s-ar fi impus, 
în fata unui adversar cu alonjă. 
Și astfel Pop a pierdut, pentru 
prima oară, șansa de a se afla 
printre finaliștii probei. Intrat în 
recalificări, Pop a tras cu R. 
Nebald (Ungaria) pe care l-a în
trecut cu ușurință : 10—3. Spe
ranțele au renăscut, perspectiva 
de a avea un sabrer în finală nu 
era prea departe. Pentru Pop, 
noul adversar, Alioșin, nu părea 
dificil, mai ales că îl întrecuse, 
în tururile anterioare, cu 5—2. 
Pop a condus cu 5—3 și 6—4, a 
valorificat bine unele priorități, 
după acțiunile simultane, dar n-a 
găsit, totuși, cea mal bună so
luție pentru a ajunge primul la 
a 10-a tușe, pierzînd la limită, 
cu 10—9. Totodată cea de a doua 
șansă — și ultima — de a lupta, 
eventual, pentru o medalie.

Cornel Marin a evoluat, tn 
orimnl tur al eliminărilor direc
te, în compania lui Gcrevich 
(Ungaria). Asalt greu, dar în 
care sabrerul nostru a păstrat, 
Inițial, inițiativa. A condus cu 
3—1. A fost, însă, egalat la 6 
și în cele din urmă întrecut cu 
10—7. Intrat în asalturile de re
calificare, C. Marin a avut drept 
adversar pe experimentatul Si- 
diak (U.R.S.S.) în fața căruia a 
pierdut cu 10—5, ratînd și el po
sibilitatea de a fi prezent, mai 
dnnarfp. în ultimul act al pro
bed. Rămîne ca sabrerii noștri 
(dealtfel ca și fioretdstele) să își 
valorifice mai mult și mai an
gajam șansele în întrecerile pe 
echipe.

Paul SLÂVESCU

LUPTA f 
DECEPȚI 
tri. Emoții 
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doar în ( 
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Nu însă și 
pe Mireea 
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mai bine 
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llzare. Ceils 
ocupat urm 
cea Neagu 
Gruia Deac 
16 p, Geoi 
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sivă care i 
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Ca și du 
deschidere, 
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du-se — di 
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Ilin, cu Fu< 
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Pentru ech 

mele meciuri 
rugbv au a- 
ale adevăru 
Steaua se a 
principalele 
supremație ! 
vița Roșie ș 
steagul pe t 
a venit rînd 
joace acasă 
întrerupt șirt 
petiția int( 
ASTAZI, de 
nu, Corneliu 
Postolachi, A 
Achim, Sucit. 
Enache, Zafi 
Țața își vor 
ln clasament 
aflată încă î 
ideale, dar d 
Motrescu I, 
șat, Gri gore, 
nu, revenit -

TREI RECORDURI 
NAȚIONALE

LA HALTERE (Juniori)
în localitatea poloneză Rzes- 

zow s-a desfășurat întîlnirea In
ternațională de haltere dintre e- 
ch inele de juniori ale Poloniei și 
României. Victoria a revenit gaz- 
dej’or cu 5—3. O comportare 
bună a avut-o Ștefan Vasile, 
care la cat. grea-ușoară (100 kg) 
a ocupat locul 1 și a corectat 
trei recorduri naționale de ju
niori: 317,5 kg la total, 145 kg Ja 
smuls" și 172,5 kg la „aruncat" 

Celelalte două victorii ale echipei 
României au fost obținute de 
Tiberiu Kiskalo (cat. semimiilo- 
cie) — 300 kg și de Șeic Mobin 
(cat. cocoș) — 175 kg.

CAMPIONAT
PENTT

La Brăila, 
descoperit, se 
pînă duminlc 
natelor națion 
tru copii, la < 
tivi din Buc 
Oradea și Sib 
cerilor : joi — 
bulina de 1 
pregătire ; sin 
3 m băieți, i 
minică — trs 
platformă băi

„CUPA
GIURGIU, 

sportive se 
ceri (!a atleti 
handbal, popi 
bal) dotate < 
rii", la care ; 
în prezent. p< 
S-au evidenți 
inta, Dunăre; 
pia și Constr 
liceele nr. 1 ; 
trial textil, s- 
2. 3, 6. 7 și 
23—26 august, 
tive din mur 
finalele „Cupi 
BARBALATĂ

Ultima zi pentru procura
rea biletelor - sîmbătă 25 
august.

MAI' MULTE BILETE JU
CATE - MAI MULTE ȘANSE 
DE CÎȘTIG I

IMPC 
PENTRU
Toate filial 

de turism c 
și cele ale I 
vor fi dese 
b’ic și în zi 
26 august, i 
in vederea ’ 
rilor pe Ii tor 
a doua part 4 
cît șl pentr 
brie.

De asemen 
cura pentru 
și trimestrul 
dihnă șl cu: 
pentru celela 
țară.

Informații i 
procurarea di 
agențiile și 
județene de 
și la cele a
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TÂNEANU

IN NOI INIJIECIHI
Sezonul internațional al șa

hiștilor noștri juniori, mai bo
gat ca oricînd, continuă. După 
campionatele mondiale (de ju
niori mari și „cădeți"), turne
ele internaționale de la Plo
iești și Brăila, iată că în pi
torescul decor al stațiunii So- 
vata a avut loc tradiționala în- 
tilnire dintre echipele ROMÂ
NIEI ȘI BULGARIEI, a cărei 
primă ediție s-a desfășurat în 
1950, cînd în formația țării 
noastre evoluau V. Ciocâltea, 
Th. Ghițescu, D. Drimer, R. 
Reicher, C. Botez, regretatul 
T. Flondor.

S-a jucat la 10 table (6 bă
ieți și 4 fete) dublu tur. cu 
clasament general. La capătul 
unei lupte foarte 
selecționata noastră 
la limită : 101/,—9*/s 
— 4>/s), datorită 
prestații a fetelor ... 
Rezultatele individuale au 
fost : A. Negulescu — S. Da- 
nailov 0—2 (ploieșteanul, cre
ditat cu un excelent rezultat 
la C.M., a tratat total superfi
cial ambele partide, fiind în 
mod meritat sancționat 1), L. 
Vasilescu — B. Sto'anov */, — 
l’A, I- Tiberkov — D. Bărbu- 
lescu 1—1, A. Ardeleana — Z. 
Zahariev 1—1, D. Crăciun — 
K. Șipomanov 2—0, A. Bacii— 
A. Kurtenkov ’A—’/a (la băieți), 
E. Kozma - 
M. Bădici — 
Cs. Sajter — R. 
D. Beleau — E.
(la fete).

între 25—28 
Sovata. se va 
de juniori România 
ria. la 10 table, dublu tur (nu
mai băieți).

echilibrate, 
a cîștigat 
(5-5, 5*/s 

excelentei 
(5%-2V2).

M. Voiska 1—1.
N. Kalceva 1—1, 

Zvetanova 2—6, 
Popova l’A—‘A

august, 
disputa

tot la 
meciul 
Unga-

i la rugby: STEAUA-FARUL
>ană, pri- 
ilei A de 
„momente 
5 etape, 
imitată cu 
Iodate la 
R.C. Gri- 
au plecat
Ghencea,
Farul să 
care l-a 

r în eom- 
nărui 1. 
!, Muntea-

Pintea, 
'. Ionescu, 
ru, Fuicu, 
releașă și 
mimul loc 
nel echipe 
i formulei 
i vor lipsi 
ucos, Mu
ll Boghea- 
- la Con-

SĂRITURI

stanța. Pe stadionul din Ghen- 
cea programul va fi completat 
cu meciul Vulcan — Rulmentul 
Bîrlad (ora 17,30), în care bucu- 
reștenii (diar numai ei î...) vor 
căuta reabilitarea.

Cu gîmdul la o... inexactitate a 
liderului va juca la Iași forma
ția Dinamo, intr-un meci dificil, 
Politehnica moldovean ă arătîn- 
du-se capabilă, în continuare, 
de rezultate bune, chiar dacă a 
pierdut în ultimii ani o întreagă 
echipă (valoroasă !). La Brașov, 
Știința CEMIN Baia Mare în
cearcă să confirme evoluțiile 
precedente în fața, udei echipe, 
C.F.R., care pare să piardă, tot 
mai clar, cadența cu Divizia A. 
Intr-un alt meci ce va avea loc 
în Capitală (stadion Tei, ora 
17,30), R.C. Sportul studențesc 
are, teoretic, prima șansă în fața 
științei Petroșani, în vreme ce 
Universitatea nu poate „scăpa", 
la Timișoara, victoria în jocul 
cu Rapid.

Partida C.S.M. Sibiu — R.C. 
Grivița Roșie va fi reprogramată.
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REZERVELE AU VALOARE DE TITULARI
O situație cu totul obiectivă

— și am spune puțin obișnuită
— a făcut ca în meciul cu F.C. 
Argeș de duminică. Universita
tea Craiova să nu poată inclu
de în formația de bază șase 
jucători : Tilihoi și Cămătaru, 
plecați cu selecționata universi
tară în Mexic, Marcu, Ștefănes- 
cu. Purima și Bălăci — ultimii 
trei componenți ai actualului lot 
reprezentativ — accidentați. 
Firesc, în asemenea condiții, 
orice antrenor are motive de 
neliniște și privește cu îngri
jorare jocul în compania ori
cărui adversar și cu atît mai 
mult atunci cînd este vorba 
de campioana țării. Antrenorii 
V. Stănescu și I. Oblemenco 
manifestau, însă, înaintea me
ciului cu F.C. Argeș, un calm 
deloc silit, o nedisimulată în
credere în victorie. Temeiul ? 
Răspunsul la o astfel de între-

bare era simplu : 1. înlocui
torii celor șase „mari ab
senți" sînt formați în școala 
craioveană de fotbal ; 2. Bum- 
bescu, Gcolgău, Ungureanu, 
Țicleanu. Cîrțu și Irimescu au 
la un loc cu 25 de ani mai 
puțin decit vîrsta totală a ti
tularilor ; așa-zisele rezerve 
craiovene sînt jucători talen- 
tați, care au trecut prin filie
ra loturilor naționale de juniori 
și tineret. Și jocul a confir
mat temeinicia încrederii celor 
doi antrenori. Așa stînd lu
crurile, problema efectuării 
unor mutații în componenta 
echipei Universitatea Craiova 
a părut ușor de rezolvat. Mai 
greu va fi, credem, de acum 
înainte, îndeosebi pentru titu
larii anumitor posturi, de a-și 
recîștiga locurile ...

Mihai IONESCU

DE CE
supă- 
Satu 
anul

EUROPENELOR"TOPUL
După prima etapă, echipele de club care ne vor repre

zenta în cupele europene au fost notate după cum urmează:
F.C. Argeș 7,50, Universitatea Craiova 7, Dinamo 6,50 si 

Steaua — 6.
în etapa a doua, cronicarii noștri au acordat următoarele 

note „celor patru" :
Steaua 7,50, Universitatea Craiova 7, Dinamo 6 și F.C. 

Argeș 5,50.
Prin adiționare, „topul europenelor" are următoarea con

figurație după două etape :
1. Universitatea Craiova 14 ; 2. Steaua 13,50 ; 3. F.C. Ar

geș 13 ; 4. Dinamo 12.50.
Să remarcăm constanța acceptabilă a craiovenilor. creș

terea steliștilor, „coborîrea" 
consecventă a dinamoviștilor. 
îmbucurătoare. Să așteptăm un 
neri...

piteștenilor și mediocritatea 
Per total, o medie deloc 

reviriment în etapa de vi-
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CLASAMENTUL

1. STEAUA
2. Farul
3. Dinamo
4. Șt. Baia Mare
5. Grivița Roșie
6. Polii. lași
7. Sportul stud.
8. Șt. Petroșani
9. Vulcan

10. Unis. Tim.
11. Rapid
12. Rulm.
13. C.S.M.
14. C.F.R. Brașov
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Pe bună dreptate sînt 
rați suporterii Olimpiei 
Mare : echipa lor, care 
acesta sărbătorește a 55-a ani
versare, a început foarte slab 
campionatul nr. 62. Dar. în a- 
celași timp, ei își manifestă 
nemulțumirea și pentru faptul 
că unul dintre talentații jucă
tori ai tinerei generații, cres
cut în pepiniera clubului, nu 
joacă. Este vorba de Mircea 
Bolba, care a fost doar spec
tator și la meciul Olimpia — 
Steaua. De ce 7 Interesîndu-ne, 
am aflat de la prof. T. Curpaș, 
președintele clubului, că. în a- 
junul meciului cu deținătoarea 
Cupei României, a fost înști
ințat telegrafic de F. R. Fotbal 
că Bolba. făcînd parte din lo
tul U.E.F.A. 1980 și, deci din 
efectivul echipei Luceafărul 
București, nu are drept de joc

EXCEPȚII ?
la Olimpia în acest 
„Nu înțeleg această 
federației, 
Curpaș.
și-a demonstrat valoarea 
Divizia A, cum poate ~crește” 
jucind în B ? Noi mai avem 
încă un jucător Ia Luceafărul, 
pe Verteș. Sîntem, deci, lip
siți de doi fotbaliști crescuți dc 
noi. aHați în plină creștere va
lorică, și nu putem, în schimb, 
legitima pe nimeni. Firesc ar 
fi ca Bolba să primească drept 
de joc pentru... clubul lui și 
să meargă la „lotul U.E.F.A." 
atunci cînd acesta are acțiuni 
internaționale. Adică să aibă 
același statut pe care l-a avut 
Ivana de Ia Gloria Buzău și 
îl are D. Zamfir de la F. C 
Constanta. De ce excepții

campionat, 
hotărîre » 

, ne spunea prof. 
Odată ce un jucător 

demonstrat valoarea în

vată nici dc arbitrul central I. 
Igna. In etapa a doua, la Cra
iova, al treilea gol marcat de 
gazde a fost și el „bolnav de 
ofsaid", poziție neobservată de 
V. lanul (Iași) și nici de foarte 
experimentatul arbitru interna
tional N. Rainea. în aceeași 
etapă, la București, tușierul M. 
Abramiuc (Suceava) a trezit 
protestele spectatorilor din me
ciul Sportul studențesc — „U“ 
Cluj-Napoca prin totala sa in
diferență față de... pozițiile dc 
afară din joc.

Pornind de la aceste situații, 
este normal să ne întrebăm 
dacă responsabilitatea arbitru-

lui central apare și în aceste 
cazuri în care „accidentul" de 
judecare a fazei se produce, în 
principal, din vina tușierulu». 
Răspunsul nostru este afirma
tiv și ne bazăm pe prevederea 
regulamentară care lasă Ia la
titudinea conducătorului jocu
lui să ia sau nu în seamă sem
nalizările arbitrilor de linie. Or, 
dacă el poate să treacă peste 
aceste semnalizări, la fel de o- 
bligat este să intervină cînd 
ele nu se produc, dar poziția 
de afară din joc există și este 
constatată de „central".

Eftimie IONESCU

Mircea TUDORÂN

ARBITRUL PRINCIPAL Șl GREȘELILE TUȘURILOR
în doar două etape de cam

pionat s-au și înregistrat cazuri 
de erori de arbitraj cu influ
ențe asupra rezultatelor res
pectivelor partide. Interesant 
sau, mai bine zis, alarmant 
este că în toate situațiile de 
care pomenim, plus altele care 
(din fericire) nu s-au soldat 
cu efecte grave pentru scorul 
final, ceea ce a determinat e-

roarea a provenit de Ja. proasta 
funcționare a colaborării cu ar
bitrii de linie sau de la' neexis- 
tența acestei colaborări. în me
ciul C. S. Tîrgoviște — Univer
sitatea Craiova, din prima e- 
tapă, golul craiovenilor. și care 
le-a adus rezultatul de egali
tate, s-a marcat dintr-o pozi
ție de ofsaid nesemnalizată de 
lușicrul A. Forwirt și neobser-

DIRZENIE JOC DUR NU!
Duminică, la Iași, Viitorul 

Scornicești a susținut primul 
joc In deplasare ca divizionară 
A. Evenimentul a fost așteptat 
cu interes, mai ales după debu
tul furtunos (6—0 cu Olimpia 
Satu Mare) produs cu o săp- 
tămînă înainte, iubitorii fotba
lului fiind — desigur — curioși 
să vadă cum se va descurca 
noua promovată.

După cum se știe, echipa din 
Scornicești a pierdut acest 
meci, cu 2—0, dar ea s-a do
vedit un partener de joc foar
te incomod pentru ieșeni, că
rora, mai ales după pauză, le-a 
dat o replică curajoasă și pe 
plan ofensiv. Deși — așa cum, 
dealtfel, era firesc — studen
ții și-au impus inițiativa și au 
ăvut perioade de dominare, ei 
n-au reușit, totuși, să stră
pungă de prea multe ori — da
torită și abuzului de acțiuni

individuale la care au recurs 
înaintașii și mijlocașii ieșeni 
— apărarea decisă, bazată pe 
un marcaj strict, a oaspeților.

Apreciind dîrzenia cu care 
echipa din Scornicești a luptat 
pe terenul din Iași, trebuie să 
spunem însă, că ea a făcut-o și 
cu prețul unei nedorite suite 
de faulturi, care a impresio
nat neplăcut publicul local.. 
Dealtfel, unul din jucătorii oas
peți care s-a remarcat la acest 
capitol, P. Manea, a și fost 
eliminat de pe teren. Este o 
problemă asupra căreia antre
norii și jucătorii 'noii promo
vate trebuie să reflecteze, de
oarece e păcat ca impresia a- 
supra evoluției de ansamblu a 
echipei — care se bucură de 
apreciere — să fie știrbită prin 
asemenea tendințe de duritate 
in defensivă.

Constantin FIRĂNESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
SIMbAtA începe Campiona- 
balcanic, rezervat reprezen-

•
tul ____ _______ __r____
tatlvelor de juniori II (jucători 
născuți după 1 august 1962), com
petiție aflată la prima ediție. 
Programul jocurilor este urmă
torul : 25 august (Ia Deva), ora 
16, Bulgaria — Iugoslavia ; ora 
17,45. România — Grecia ; 27 au
gust (Ia Orăștie), ora 16, Iugo
slavia — Grecia ; ora 17,45, Ro
mânia — Bulgaria ; 29 august
(la Hunedoara), ora 16. Grecia
— Bulgaria ; ora 17,45, România
— Iugoslavia.
• MECIURILE „Poli- Timișoara

— Univ. Craiova și Dinamo — 
Sportul studențesc, din etapa a 
IlI-a a Diviziei A, se vor disputa 
de la ora 17. Celelalte partide vor 
începe la ora 18. în luna septem
brie, partidele de Divizia A se 
vor juca de Ia ora 17.

• ECHIPA de juniori a clubu
lui Dinamo a plecat duminică în 
U.R.S.S. (Ia Volgograd), unue 
participă la Dlnamoviada de ju-

unde
niori.

• BILETELE de intrare la me-
ciul Dinamo -- Sportul studen-
țese s-au pus în vînzare la ca-
sele obișnuite.

• tN CAMPIONATUL republi-
de juniori I, care va începe

26 august, s-au făcut
can 
duminică _ ______,
următoarele modificări : în ser;a
I In locul echipelor C.S.S. Gh. 
Gheorghiu-Dej ți C.S.S. Botoșani 
vor participa S. C. Bacău II șj 
C.S.S. Doroboi ; In seria a IV-a

în locul formației Viitorul Scor- 
nicești va juca Chimia Găești.

• meci AMINAT. Partida Lu
ceafărul București — Pandurii 
Tg. Jiu din etapa a n-a a Divi
ziei B (seria a II-a) se va disputa 
miercuri 12 septembrie, de la ora 
17, deoarece echipa națională de 
juniori participă la Balcaniada 
de fotbal.

• COMISIA de disciplină » 
F.R.F. l-a suspendat pe cite o 
etapă pe Dorit Nicolae (F.C. Ar
geș) șl Petre Manea (Viitorul 
Scornicești), care au fost elimi
nați din joc in meciurile, 'de 
duminica trecută.

PROGRAMUL TURULUI

LOTUL SELECJIOMBILILOR
PEXERli TORINO ȘI VARȘOEM

în Vederea meciurilor de i» 
Torino, cu Juventus, și de la 
Varșovia, cu echipa națională A 
a Poloniei, F.R.F. a alcătuit ur
mătorul lot de 18 jucători : lor- 
dache și Cristian I — portari ; 
Anghelini, M. Zamfir, Sameș, B«. 
Grîgore, Stancu, Koller — fun
dași ; T. Stoica, iordănescu, Au
gustin, Țicleanu, Bălăci — mijlo
cași ; Crișan, D. Georgescu, M.. 
Răducanu, Radu II, Doru Nicollae, 
— atacanți. Antrenorul echipei :. 
Mircea Rădulescu de la Sportul 
studențesc.

DIVIZIEI C
ALTE REZULTATE DIN „CUPA ROMÂNIEI"
Dorna Vatra Domel — A.S.A. 

Cîmpulung Moldovenesc 3—1, A- 
vîntul Frasin — Metalul Rădăuți 
0—1, Aripile Bacău — Partizanul 
Bacău 0—1, Automecanica Bucu
rești — T. M. București 1—0, 
Chimpex Constanța — Electrica 
Constanța 2—0, Gloria Băneasa
— Voința Constanța 2—3, Foresta 
Gugești — Dinamo Focșani 2—3, 
Șiretul Suraia — Victoria Tecuci 
3—1, Șoimii Topolog — Pescăru
șul Tulcea 2—4, Metalul Alexan
dria — Dinamo Zimnicea 1—3, 
TEPRO Iași — Nlcolina Iași 0—3, 
Spartac Poșta Cîlnău — Chimia 
Buzău 0—2, Voința Derșida — 
Rapid Jibou 1—2, Viitorul Șim- 

Silvaniei — Armătura Zalău

0—1, Minerul Băița — Oașul Ne
grești 0—2, Minerul Băiut — Bra
dul Vlșeu 2—1, Unirea Răcari — 
Chimia Găești 2—0, Minerul Fi- 
lipeștl de Pădure — Petrolul 
Băicoi 1—0, Petrolistul Boldești
— Prahova Ploiești 5—6, Cimen
tul Fieni — Progresul Pucioasa 
1—0, Avîntul Curcani — Ș. N. 
Oltenița 0—4, Vagonul București
— Tchnometal București 0—2, Ro- 
last Pitești — Constructorul Pi
tești 3—6, Avîntul Mîneciu — 
Carpați Nehoiu 2—4, Rapid Bala- 
ciu — FEROM Urziceni 3—9, 
I.P.A. Sibiu — Construcții Sibiu 
1—0, Minerul Baraolt — Oltul Sf. 
Gheorghe 1—0, Progresul Catali
na — Metalul Tg. Secuiesc 1—4.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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• AU JUCAT, AU CÎȘTIGAT.
Tragerile obișnuite Loto furni

zează cu regularitate mari 
numeroase cîștigurl In 
risme șl bani. Dacă la 
tragere din această lună 
obținute, la categoria I, . _ 
lete jucate 25%. două autoturis
me „Dacia 1300“, la aceeași ca
tegorie a tragerii următoare, dan 
10 august, au fost clștigate, tot 
pe bilete achitate 25%, TREI 
AUTOTURISME „Dacia 1300“ I 
(Georgescu Elisabeta din Bucu
rești, Baros Gheorghe din Ne
grești, jud. Satu Mane șl Bucur 
Niță din Ploiești). Numărul 
mare și valoarea ridicată a câști
gurilor demonstrează o dată in 
plus a traciivitat ea șl avantajele 
acestui tradițional sistem de joc. 
Participtnd 1a tragerea de vineri 
24 august, aveți și dv. posibili
tatea de a vă număra printre 
marii cîștigători. Nu uitați, însă, 
că milne este ULTIMA ZI pen-

fi
autotu- 

prinia 
au iost 
pe bl-

tru procurarea biletelor ! (Tra
gerea va avea loc vineri 24 au
gust La ora 16,30, in sala Clu
bului „F’nanțc-Bănci" din Bucu
rești, str. Doamnei nr. 2; pa
nou] cu numerele cîștigătoare va • 
fi televizat în cursul serii).

Tragerea PRONOEXPRES 
astăzi, 22 august, se televizează 
In direct ineepind de la ora 17,10.

ăf

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 19 AUGUST 
1979. Cat. 1 : (12 rezultate) : 3 va
riante 100% a 32.876 lei și 8 va
riante 25% a 8.219 lei. Cat. “ 
(11 rezultate) : 
3.849 lei. Cat.
570,75 variante a 518 lei. Cîștigu- 
rile de cat. 1 jucate pe variante 
100% au fost
MEGA VALERICA din localitatea 
Cîlce.ștl-Gorj, SIMIONESCU A- 
LEXANDRU din Iași și BODNAR 
GIIEORGIIE din București.

2 :
51,25 variante a

3 : (10 rezultate) :

obținute de : AR-

ETAPA I (26 cugust)
I.P.A. Sibiu — Sticla-Ar ieșul Tuidc, 

Faianța Sighișoara — Metalul Copșc 
Micâ, Vitrometon Mediaș — C.I.L. 
Blaj, Avîntul Reghin — Sticlo Tîrnâ
veni, C.P.L. Sebeș — Oțelul Reghin, 
Metolul Aiud — Automecanica Me
diaș, IMIX Agnita — Metalul Sighi
șoara, Mureșul Luduș — Construcții 
Sibiu.

ETAPA A H-a (2 septembrie)
Sticla Tîrnâveni — Vitrometon Me

diaș, Oțelul Reghin — I.P.A. Sibiu, 
Metalul Copșa Mică — Mureșul Lu
duș, Metalul Sighișoara — C.P.L. Se
beș, C.I.L. Blaj — Avîntul Reghin, 
Construcții Sibiu — Faianța Sighișoa
ra, Sticla Turda — Metalul Aiud, 
Automecanica Mediaș — iiMIX Agnita.

ETAPA A IILa (9 septembrie)
IMIX Agnita — Oțelul Reghin, Vi* 

trometan Mediaș — Metolul Aiud. 
I.P.A. Sibiu — Sticla Tîrnâveni, Fa
ianța Sighișoara — C.I.L. Blaj, Mu
reșul Luduș — Automeoanica Mediaș, 
Avîntul Reghin — Metalul Sighișoara, 
C.P.L. Sebeș — Construcții Sibiu, 
Metalul Copșa Micâ — Sticla Turda.

ETAPA A IV-a (16 septembrie)
Metalul Sighișoara — Faianța Si

ghișoara, C.P.L. Sebeș — Metalul 
Copșa Micâ, Oțelul Reghin — Avîn
tul Reghin, Construcții Sibiu — I.P.A». 
Sibiu, Sticla Tîrnâveni — IMIX Agni
ta, Sticlo Turda — Mureșul Luduș, 
Automecanica Mediaș — Vitrometon 
Mediaș, Metalul Aiud — C.I.L. Blaj.

ETAPA A V-a (23 septembrie)
Construcții Sibiu — Metalul Copșc 

Micâ, Mureșul Luduș — Avîntul Re
ghin, C.I.L. Blaj — Sticla Turda, 
IMIX Agnita — Vitrometon Mediaș, 
Automecanica Mediaș — I.P.A. Sibiu, 
Oțelul Reghin — Faianțe Sighișoara, 
Metalul Aiud — C.P.L. Sebeș, Meta
lul Sighișoara — Sticla Tîrnâveni.

ETAPA A Vl-a (30 septembrie)
Sticla Turda — Automecanica Me

diaș, Faianța Sighișoara — IMIX Ag-

SERIA A XI-a
nito, Sticlo TLnâvenl 
ghin, Metolul Copșc 
Iul Aiud, C.I.L. BleJ 
ghișoora, I.P.A. Sibiu 
duș, Vitrometon Med-oș -

Avîntul Reghin

— Oțelul Re- 
Mîcâ — Meto-
— Metalul Si-
— Mureșul Lu- 

Construc- 
- C.P.L.Iii Sibiu, 

Sebeș.
ETAPA

Mureșul 
Construcții 
telul Copșa Micâ — 
șooro, Automeccnlca 
cla Tîrnâveni, C.P.L. 
metan Mediaș, Sticla 
tul Reghin, Faianța 
I.P.A. Sibiu, Oțelul 
talul Aiud.

ETAPA A Vllt-a (14 octombrie)
Sticlo Tirnâvenl — Sticla Turda, 

Automecanica Mediaș — C.P.L. Se
beș, Mureșul Luduș — Faianța Sighi
șoara, Oțelul Reghin — C.I.L. Blaj, 
Metolu' Sighișoara — Construcții Si
biu, IMIX Agnita — Metalul Copșa 
Mîcâ, Metalul Aiud — Avîntul Re
ghin. I.P.A. Sibiu — Vîtrorr.etan Me
diaș.

ETAPA A IX-a (21 octombrie)
Avîntul Reghin — Metolul Copșa 

Mică, C.I.L. Blaj - I.P.A. Sibiu, 
Construcții Sibiu — Oțelul Reghin, 
Metalul Sighișoora — Automeconioa 
Mediaș, Metalul Aiud — Sticlo Tir- 
năveni, Vitrometon Mediaș — Mure
șul Luduș, C.P.L. Sebeș — IMIX Ag
nita, Sticla Turda — Faianța Sighi
șoara.

ETAPA A X-a (28 octombrie)
IMIX Agnita - 

trometan Mediaș 
i.PA. Sibiu — 
Mureșul Luduș - 
fanța 
Sticla 
Otelul 
diaș, 
Blaj.

A VII-O! (7 octombrie) 
Luduș — IMIX Agnita, 
Sibiu — C.I.L. Blaj, Me- 

Metalul Sighi- 
Mediaș — Sti- 
Sebeș — Vitro- 
Turda — Avin- 

Slghișoara — 
Reghin — Me-

- Metalul Aiud, Vi-
— Sticla Turda, 

Metalul Sighișoara, 
■ C.P.L. Sebeș, Fa- 

Sighișoara — Avîntul Reghin, 
Tîrnâveni — Construcții Sibiu, 
Reghin — Automecanica Me- 

Metalul Copșa Mică — C.I.L.

ETAPA A XI-a (41 noiembiree)
C.I.L. Blaj — Mureșul Luduș, Me- 

tolu' Sighișoara — Oțelul Reghk». 
Automecanica Mediaș — Faianța Si
ghișoara, Construcții Sibiu ■>- IMIX 
Agnita, Meto’ul Aiud — I.P.A. Sibiu, 
Avîntul Reghin — Vitrometon Mediaș, 
Sticla Tîrnâveni — Metalul Copșa 
Micâ, C.P.L. Sebeș — Sticla Turda..

ETAPA A Xfl-a (11 noiembrie)
I.P.A. Sibiu — C.P.L. Sebeș, Sticloi 

Turda — IMIX Agnita, Avîntul Re
ghin — Construcții Sibiu, Faianței 
Sighișoara — Metalul Aiud, C.I.L. 
Blaj — AutomecaViica Mediaș, Meta
lul Copșa Micâ — Oțelul Reghin, 
Vitrometon Mediaș — Metalul Sighi
șoara, Mureșul Luduș — Sticla Tîr- 
r.âveni.

ETAPA A Xlll-a (18 noiembrie)
Metalul Copșa Micâ — Vitrometom 

Mediaș, C.P.L. Sebeș — Faianța Si
ghișoara, Oțelul Reghin — Sticla 
Turda, IMIX Agnita — I.P.A. Sibiu0 
Metalul Sighișoara — Mureșul Lu
duș, Automecanica Mediaș — Avîn
tul Reghin, Sticla Tîrnâveni — C.I.L., 
Blaj, Construcții Sibiu — Metalul 
Aiud.

ETAPA A XIV-a (25 naîembroe)
Metalul Alud — Metolul Sighișoa

ra, Automecanica Mediaș — Metalul 
Copșa Micâ, I.P.A. Sibiu — Avîntul 
Reghin, Faianța Sighișoara — Vitro- 
metan Mediaș, C.P.L. Sebeș — Sticlei 
Tîrnâveni, Oțelul Reghin — Mureșul 
Luduș, Sticla Turda — Construcții 
Sibiu. IMIX Agnita - C.I.L. Blaj.

ETAPA A XV-a (2 decembrie)
Metalul Copșa Micâ — 

biu, Metolul Sighișoara 
Turda, Vit>cmetan Mediaș 
Reghin. C.I.L Blaj - “ ' 
Construcții Sibiu — 
Mediaș, Avîntul Reghin 
nita, Sticla Tîrnâveni - 
ghișoara, Mureșul Luduș 
Aiud.

I.P.A. Sî-
— Sticlo

— Oțelul 
C.P.L. Sebeș. 
Automecanica 
- IMIX Ag- 

- Foianto Si- 
Metalui



ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
llirmare din pag- I)

goare în viata înternațipnală și 
pe temeiul cărora se pot asigu
ra pacea, progresul și prosperi
tatea tuturor națiunilor, des.in- 
derea și securitatea în întreaga 
lume.

Evidențiind rolul deosebit ce 
revine Partidului Comunist 
Român și Partidului Democrat 
din Guineea în amplificarea și 
aprofundarea relațiilor româno- 
guineeze, Comitetul Politic 
Executiv a subliniat însemnăta
tea semnării acordului de coo
perare dintre cele două parti
de, care va întări colaborarea 
și solidaritatea dintre ele, ceea 
ce se va răsfrînge, în mod fa; 
vorabil, asupra ansamblului 
conlucrării prietenești între ță
rile și popoarele noastre.

Totodată, a fost reliefată im
portanța celorlalte documente 
încheiate cu prilejul vizitei : 
aidc-memoire-ul privind dez
voltarea în continuare a coope
rării economice și comerciale ; 
Acordul privind transporturile 
aeriene civile ; Programul de 
schimburi culturale și științifi
ce ; Convenția de colaborare 
între Radioteleviziunea _ română 
și Radioteleviziunea guineeză.

Comitetul Politic Executiv 
și-a manifestat convingerea că, 
pe baza înțelegerilor convenite, 
a documentelor semnate, se va 
realiza o dezvoltare și mai ac
centuată a colaborării pe pian 
politic, economic, tehnico-știin- 
țific și cultural, se va intensi
fica cooperarea, îndeosebi în 
domeniile agricol și industrial, 
inclusiv prin crearea de socie
tăți mixte de producție și co
mercializare, se vor lărgi și di
versifica legăturile comerciale, 
se vor întări și mai mult prie
tenia si solidaritatea dintre po
poarele român și guinecz.

în același timp, a fost rele
vată însemnătatea schimbului 
de păreri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed 
Sekou Toure cu privire la evo
luția situației internaționale. Co
mitetul Politic Executiv și-a ex
primat deplina satisfacție față 
de hotărîrea celor două partide 
și țări de a-și aduce contribuția, 
într-o strînsă conlucrare cu ță
rile socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu statele neali
niate, cu toate forțele democra
tice, progresiste, antiimperialis- 
te, la lupta împotriva imperia
lismului, colonialismului și neo- 
colonialismului. a rasismului și 
apartheidului, ia lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale, 
la reglementarea prin mijloace 
pașnice a stărilor de încordare 
și conflict care mai dăinuie în 
diferite zone ale globului. Ia 
realizarea dezarmării și în pri
mul rind a dezarmării nucleare, 
Ia soluționarea justă și durabilă 
a marilor probleme ce preocupă 
omenirea contemporană, la crea
rea unui climat de pace, secu
ritate și cooperare în Europa, 
în Africa și în întreaga lume, 
la înfăptuirea idealurilor de li
bertate, independență și pro
gres ale tuturor popoarelor.

Aprobînd în unanimitate în
țelegerile stabilite cu ocazia dia
logului româno-guineez la nivel 
înalt. documentele semnate, 
Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri corespunzătoare 
pentru aplicarea lor în viață, 
pentru promovarea tot mai in
tensă, pe multiple planuri, a 
relațiilor dintre Partidul Comu
nist Român, și Partidul Demo
crat din Guineea, dintre Româ
nia și Guineea, în folosul și 
spre binele ambelor popoare, al 
cauzei progresului, înțelegerii și 
păcii în lume.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
informat Comitetul Politic Exe
cutiv despre întîlnirea priete
nească pe care a avut-o în ziua 
de 1 august a.c., în Crimeea, 
cu tovarășul Leonid Ilici

ÎNCEPE balcaniada Înotătorilor
Echipele naționale de înot și 

sărituri sînt pregătite să ia 
startul în întrecerile Balcania
dei : înotătorii la Istanbul, iar 
săritorii la Izmir. Este ultima 
și cea mai importantă confrun
tare pe plan internațional a 
natațici românești în acest se
zon. un examen deosebit de 
dificil (mai ales pentru echi
pele de înot), avînd în vedere 
progresul spectaculos înregis
trat în ultima vreme de spor
tivii din Bulgaria (echipa lor 
masculină a promovat în grupa 

Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii. So
vietice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat întru totul rezultatele 
convorbirilor dintre cei doi con
ducători de partid și de stat. 
Comitetul Politic Executiv șl-a 
manîîestat deplina satisfacție 
față de această nouă întîlnire 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev, pe care o consideră 
pozitivă, -utilă, moment remar
cabil al dialogului româno-so- 
vietic la nivel înalt, apreciind 
că intilnirea constituie încă o 
contribuție de cea mai mare în
semnătate la dezvoltarea bune
lor relații dintre cele două 
paide și state.

Dimensiunile tot mai largi 
ale prieteniei româno-sovieti- 
ce, trăinicia sentimentelor de 
stimă și prețuire de care sînt 
animate popoarele român și 
sovietic și-au găsit încă o con
firmare strălucită cu ocazia în- 
minării „Ordinului Lenin" 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
distincție conferită secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român de Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. cu prile
jul împlinirii a 60 de ani, ca 
apreciere a contribuției sale la 
dezvoltarea prieteniei și cola
borării dintre popoarele Uni
unii Sovietice si Republicii So
cialiste România.

Convorbirile la nivel înalt 
româno-sovietîce au evidențiat 
cursul continuu ascendent pe 
care l-a înregistrat colabora
rea dintre România și Uniunea 
Sovietică de la ultima întîlnire 
a tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev. în ace
lași timp, s-a arătat că în ca
drul dialogului la nivel înalț 
au fost relevate noi și mari 
posibilități de amplificare și 
aprofundare a acestor relații 
atit in domeniul schimburilor 
economice cît și al cooperării 
în producție și în alte sfere de 
interes comun.

Recenta întîlnire din Cri
meea, desfășurată într-o atmos
feră sinceră, tovărășească, a 
relevat, ca de fiecare dată, ho
tărîrea fermă a Partidului Co
munist Român și Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
a ambelor țări, de a acționa 
și în viitor, cu aceeași con
secvență, pentru promovarea 
pe multiple planuri a prieteni
ei și colaborării reciproce. Co
mitetul Politic Executiv con
sideră că este în interesul celor 
două popoare să extindă și a- 
dîncească colaborarea româno, 
sovietică în domeniile politic, 
economic, cultural, științific, 
cooperarea în producție și pe 
alte planuri, în deplină concor
danță cu prevederile înscrise 
în Tratatul de prietenie româ- 
no-sovietic, ceea ce corespunde 
și cauzei generale a socialis
mului, progresului și. păcii în 
lume. Comitetul Politic Exe
cutiv a evidențiat însemnăta-. 
tea hotărîtoare a dialogului 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev pentru continua dez
voltare a relațiilor româno- 
sovietîce în spiritul solidarității, 
al principiilor egalității în 
drepturi, independenței si suve
ranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avan
tajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești.

Comitetul Politic Executiv — 
relevînd că în problemele fun
damentale ale vieții internațio
nale Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică 
au poziții identice sau apro
piate — a dat o înaltă apre
ciere faptului că în cursul con
vorbirilor cei doi conducători 
de partid și de stat au subli
niat însemnătatea deosebită pe 
care o reprezintă astăzi întă
rirea unității și colaborării tu
turor forțelor democratice, pro
gresiste, în lupta pentru res
pectarea dreptului sacru al po

A a „Cupei Europei"), Iugo
slavia și Grecia.

Pe baza rezultatelor înregis
trate la recentele noastre cam
pionate naționale de seniori, 
antrenorii au selecționat 25 de 
înotători, printre care Irinel 
Panulescu, Mariana Paraschiv, 
Carmen Mihăilă. Brigitte Prass, 
Lucida Mihăilescu, Zcno Opri- 
țescu, Flavius Vișan, Horațiu 
Neagrău, Mihai Mandache, O- 
vidiu Cocenescu, Horia Lucaciu, 
LaUislau Szakadati și Alexan
dru Szabo. O singură absență 
(motivată), cea a multiplei 
campioane și recordmane Car- 

poarelor la libertate și inde
pendență. împotriva oricărui a- 
mestec din afară în treburile 
interne, pentru înlăturarea fo
losirii forței sau amenințării 
cu forța din viața interna,io- 
na'ă, pentru o «onlucrare pe 
baze egale a tuturor statelor, 
pentru asigurarea continuării 
cursului spre destindere, secu
ritate și pace în lumea întreagă.

Aprobînd activitatea desfă
șurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cadrul recentei 
intilniri cu tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev si rezultatele a- 
ceslui nou și fructuos dialog, 
Comitetul Politic Executiv a 
dat indicații organelor de re
sort să ia măsurile necesare în 
vederea transpunerii în viață a 
înțelegerilor convenite, pen
tru ridicarea pe o treaptă tot 
mai înaltă a raporturilor de 
prietenie, solidaritate și colabo
rare multilaterală româno-so- 
vietiee, a relațiilor dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea Sovietică, 
dintre cele două popoare.

★
De asemenea, tovarășul

Nicolae Ceaușescu a prezen
tat o informare cu privire la 
vizita oficială de prietenie în
treprinsă. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica 
Arabă Siriană, la invitația 
secretarului general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Si
riene, Ilafez Al-Assad, și a 
doamnei Anisse Al-Assad.

Comitetul Politic Executiv 
aprobă pe deplin și dă o înaltă 
apreciere activității intense, 
laborioase, desfășurată de to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
timpul acestei noi misiuni de 
pace și prietenie, relevînd — și 
de această dată — contribuția 
esențială a secretarului gene
rai al partidului, președintele 
Republicii, la întărirea continuă 
a solidarității și colaborării 
României cu țările arabe, Ia 
soluționarea constructivă a pro
blemelor complexe ce confruntă 
omenirea, la triumful cauzei 
destinderii, la edificarea unei 
lumi a încrederii, înțelegerii și 
cooperării egale intre națiuni.

Comitetul Politic - Executiv 
și-a manifestat profunda satis
facție față de rezultatele fruc
tuoase ale convorbirilor dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad, care și-au 
găsit o pregnantă expresie în 
Comunicatul comun semnat de 
cei doi conducători de partid și 
de stat la încheierea vizitei, 
document ce _ reafirmă voința 
României și Siriei de a conlu
cra tot mai strins atît pe plan 
bilateral, cît și Pe arena inter
națională, în folosul și spre bi
nele ambelor țări și popoare, 
în interesul păcii, cooperării și 
progresului în lume.

Schimburile de păreri dintre 
cei doi conducători de partid și 
de stat, purtate într-o ambian
ță cordială șî de stimă reci
procă, manifestațiile de caldă 
afecțiune făcute tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pe pămîntul 
Siriei prietene, ceremonia inau
gurării. rafinăriei de la Banias, 
au reliefat cu putere trăinicia 
relațiilor româno-siriene, care 
dobîndesc, an de an, dimen
siuni tot mai ample, un conți
nut tot mai bogat.

Comitetul Politic Executiv a 
luat act cu satisfacție că, în ca
drul convorbirilor, au fost sta
bilite căile și mijloacele de ex
tindere în continuare a colabo
rării dintre România și Siria, 
în spiritul principiilor și orien
tărilor cuprinse în Declarația 
solemnă comună semnată la 
București, în septembrie 1974. 
Comitetul Politic Executiv a a- 
preciat înțelegerile stabilite pri
vind dezvoltarea relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Baas Arab Socialist, 
subliniind semnificația aces

SI SĂRITORILOR t
men Bunaciu, aflată la Ciudad 
de Mexico, în vederea întrece
rilor Universiadei.

Cu șanse sporite la start se 
prezintă, în primul rînd, echi
pa feminină, actuala dețină
toare a titlului balcanic. Cu 
efortul comun al tuturor com
ponentelor, există posibilități 
ca trofeul să vină și de această 
dată la București. Așteptăm, de 
asemenea, din partea săritori
lor victorii în fața unor ad
versari pe care i-au mai în
vins.

întrecerile balcanice încep 
joi și se vor încheia duminică. 

tora în ansamblul conlucrării 
româno-siriene.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat, totodată, marea im- 
pottanță a schimbului de opi
nii între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Ilafez Al-Assad în 
legătură cu situația actuală a 
vieții politice internaționale. 
S-a relevat atenția deosebilă pe 
care România și Siria o acordă 
situației din Orientul Mijlociu. 
Cei doi șeii de stat au consi
derat că nu se poate ajunge la 
o pace globală, justă și durabi
lă. la soluționarea conflic
tului in Orientul Mijlociu 
decit pe baza retragerii 
totale si urgente a forțelor 
israeiieae din teritoiille arabe 
și a recunoașterii drepturilor 
inalienabile la autodeterminare 
ale poporului palestinian, inclu
siv a dreptului la edificarea u- 
nui stat propriu, independent, 
precum și a asigurării indepen
denței și integrității teritoriale 
a tuturor statelor din zonă. In 
acest scop s-a subliniat rolul 
important pe care l-ar putea a- 
vea O.N.U., organizînd o reu
niune internațională cu partici
parea tuturor țărilor arabe in
teresate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, 
precum și a copreședinților de 
la Geneva — Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii.

Convorbirile au reafirmat ho
tărîrea României și Siriei de 
a conlucra tot mai activ pe 
plan extern, pentru lichidarea 
politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste,. a 
rasismului și apartheidului, a 
oricăror forme de dominație și 
asuprire, Ia rezolvarea, pe cale 
politică, a stărilor de încordare 
și conflict. S-a subliniat nece
sitatea adoptării unor măsuri 
concrete de dezarmare, și în 
primul rînd de dezarmare nu
cleară, făuririi noii ordini- eco
nomice mondiale, promovării 
unei politici noi, de destin
dere, încredere, securitate șl 
pace în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru aplicarea 
în viață a înțelegerilor stabilite 
intre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, 
pentru dezvoltarea mai intensă 
a colaborării dintre Partidul 
Comunist Român șl Partidul 
Ba as Arab Socialist, dintre ță
rile și popoarele noastre prie
tene.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a informat, de asemenea, des
pre întîlnirea avută la Damasc 
cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Comitetul Politic Exe
cutiv a aprobat și și-a expri
mat deplina satisfacție pentru 
noua întîlnire dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Yasser 
Arafat, apreciind că ea se în
scrie în cadrul bunelor relații 
de prietenie și solidaritate mi
litantă dintre Partidul Comu
nist Român și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei. S-a 
relevat faptul că în timpul noii 
întrevederi s-a exprimat dorin
ța comună de a se extinde și 
aprofunda aceste raporturi, în 
interesul celor două popoare, al 
cauzei păcii, cooperării și pro
gresului în lume.

Comitetul Politic Executiv a 
luat act cu satisfacție, de fap
tul că si cu acest prilej pre
ședintele Yasser Arafat a ex
primat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde mulțumiri 
pentru poziția constantă a 
României, personal a șefului 
statului român, în sprijinul 
cauzei poporului palestinian, 
pentru realizarea dreptului său 
Ia autodeterminare, pentru 
crearea unui stat propriu inde
pendent. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat hotărîrea 
Partidului Comunist Român, a 
României socialiste de ă acor
da în continuare întregul spri
jin cauzei drepte a poporului

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
FOTBAL @ La Varșovia, în 

meci de verificare, echipa Polo
niei a dispus cu 5—0 (1—0) de
formația belgiană Beerschot. Au 
marcat : Kojnacki (4) și Milo- 
sewicz. © La Sydney, A.E.K. 
Atena a terminat la egalitate cu 
o selecționată australiană : 5—5
(3—3). Golurile oaspeților au fost 
înscrise de Bajevici (2), Intzoglu, 
Vlădici și Ardizoglu. © Finala tur
neului de la Huelva (Spania) : 
Recreativo — Beveren (Belgia) 
2—1. Pentru locul 3 : Betis Sevilla 
— Stal Mielec 1—0.

NATATIE © A luat sfîrșit în
tîlnirea U.R.S.S. — Canada (mas
culin și feminin), disputată la 
Moscova. Gazdele au cîștigat cu 
199 — 145. în proba masculină de 
ștafetă 4 X 100 m mixt, înotă
torii sovietici au stabilit un nou 

palestinian, instaurării unei 
păci juste șî trainice in Orien
tul Mijlociu.

In cadrul înlîlnirii a avut 
loc uu schimb ue păreri în le
gătură cu problemele interna
ționale actuale și, in special, 
cu privire la evoluția situației 
din Orientul Mijlociu. rre- 
ședintele României a expus din 
nou cunoscuta poziție a țării 
noastre privind modalitățile și 
căile de soluționare a conflic
tului din Orientul Mijlociu, In 
discuții s-a subliniat ca în pre
zent, mai mult ca orieind, pro
blema vitală ce trebuie soluțio 
nată urgent în Orientul Mij
lociu este asigurarea dreptului 
la autodeterminare a poporului 
palestinian, inclusiv de con
stituire a unui stat palestinian 
independent, în care acesta 
să-și poată organiza viața 
in mod liber, corespunzător 
aspirațiilor sale naționale legi
time. S-a apreciat, de aseme
nea, că sini necesare noi iniția
tive în direcția realizării unei 
păci globale in regiune,. care 
să creeze condiții de participa* 
re la tratative a tuturor țărilor 
interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palesti
nei.

★
în continuare, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a informat 
despre întîlnirea prietenească 
pe care a avut-o la Ankara, in 
drum spre patrie, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, cu 
primul ministru al Republicii 
Turcia, Bulcnt Ecevit. Relevînd 
cu satisfacție că relațiile eco
nomice, tehnico-științifice șl 
culturale dintre România șl 
Turcia au cunoscut în ultimii 
ani noi progrese, Comitetul 
Politic Executiv a evidențiat că 
un rol decisiv în evoluția ra
porturilor pe multiple planuri 
dintre cele două țări l-au avut 
intîlnirile româno-turce la ni
vel înalt.

Comitetul Politic Executiv a 
reliefat că înțelegerile la care 
s-a ajuns cu prilejul recentelor 
convorbiri de la Ankara vor 
conduce la intensificarea co
operării româno-turce prin mal 
buna valorificare a posibilități
lor oferite de economiile națio
nale ale celor două țări, a co
laborării lor reciproc avanta
joase în domenii de interes co
mun.

Comitetul Politic Executiv IȘi 
exprimă convingerea că ampli
ficarea relațiilor de prietenie 
și colaborare pe multiple pla
nuri dintre România și Turcia 
corespunde pe deplin interese
lor fundamentale ale celor două 
țări, constituind, totodată, o 
contribuție importantă la afir
marea raporturilor de bună ve
cinătate și de colaborare bi șl 
multilaterală în Balcani,, factor 
însemnat pentru edificarea 
securității europene, a unei 
lumi a colaborării si păcii.

Comitetul Politic Executiv dă 
o înaltă apreciere hotăriril 
României și Turciei de a-și in
tensifica conlucrarea în vede
rea transformării. Balcanilor 
într-o zonă a păcii, prieteniei, 
bunei vecinătăți și colaborării 
pașnice, precum și pentru so
luționarea, în interesul popoa
relor, a problemelor majore ce 
confruntă omenirea, . pentru 
impulsionarea aplicării, ca un 
tot unitar, a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki și 
întărirea procesului destinderii 
Și colaborării pe continentul 
european și în lume.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca guvernul, ministere
le, celelalte instituții cen
trale să ia măsurile corespun
zătoare pentru transpunerea în 
viață a înțelegerilor convenite 
cu prilejul vizitei de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Republica Turcia.

★
Comitetul Politic Executiv a 

soluționat o serie de proble
me ale activității curente de 
partid și de stat.

record european, cu timpul de 
3 : 45,99.

ȘAH 0 în turneul de la Bela 
Crîkva (Iugoslavia), după 13 run
de, conduce Goran Cabrilo, cu 
9 p, urmat de Andrijevici — 
8*Z» P (1). Maestrul român Ion 
Biriescu se află pe locul 11, cu 
5V, p (1).

TENIS • în finala turneului 
de la Cleveland, Stan Smith l-a 
învins pe Ilie Năstase cu 7—6, 
7—5. La dublu : Smith, Lutz — 
Gonzales, McNair 6—3, 6—4. •
Finale la Toronto : Borg — Me 
Enroe 6—3, 6—3 ; Laura Dupont
— Brigitte Cuypers 6—4, 6—7, 6—1. 
© în finalele competițiilor de 
juniori, „Cupa Vasco Valerio" (b): 
Suedia — R.F.G. 4—1 ; „Cupa 
Regina Sofia" (f) : Cehoslovacia
— Elveția 3—1.


