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PLEMARA
COMITETULUI CENTRAL AL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Joi dimineața, sub președin

ția tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Fartidului Comunist Român, a 
avut loc plenara Comitetului 
Centra! al Partidului Comunist 
Român.

La plenară au participat, ea 
invitați, cadre de conducere 
ale organizațiilor de masă și 
obștești, redactori șefi ai presei 
centrale, care nu sint membri 
ai C.C. al P.C.R.

Plenara a adoptat, în una
nimitate, următoarea ordine de 
zi :

1. Raport privind desfășura
rea alegerilor de deputați in 
Marea Adunare Națională și 
consiliile populare de la 9 mar
tie 1980 ;

2. Uncie probleme organiza
torice ;

3. Raport cu privire la efec
tivul, compoziția și structura 
organizatorică a partidului, 
la data de 31 decembrie 1979 ;

4. Raport privind activita
tea desfășurată de organele de 
partid, de stat și organizațiile 
de masă în anul 1979, pentru 
înfăptuirea politicii de cadre a 
partidului ;

5. Raport privind activitatea 
de rezolvare a propunerilor, se
sizărilor, reclamațiilor și ce
rerilor oamenilor muncii adre
sate conducerii partidului, 
organelor de partid și de stat, 
organizațiilor de masă și ob
ștești în cursul anului 1979 ;

6. Raport privind activitatea 
internațională a partidului șl 
statului în anul 1979 și princi
palele orientări in politica ex
ternă in anul 1980.

1. Plenara C.C. al P.C.R. a 
analizat și aprobat raportul cu 
privire la desfășurarea alegeri
lor de deputați in Marea 
Adunare Națională și consiliile 
populare de ia 9 martie 1980, 
apreciind că acestea au consti
tuit un eveniment de cea mal 
mare importanță in viața so- 
cial-politică a țării, o puternică 
manifestare a unității întregu
lui nostru popor in jurul parti
dului, a secretarului său gene
ral, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, a adeziunii sale la 
politica internă și externă a 
partidului și statului, a hotărî- 
rii de a înfăptui neabătut Pro
gramul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, a 
obiectivelor cuprinse în do
cumentele Congresului al 
XII-lea al P.C.R.

în legătură cu rezultatele și 
semnificația alegerilor de la 
9 martie, plenara a adoptat a 
hotărîre care se dă publicității.

2. La punctul al doilea al 
ordinii de zi a luat cuvîntul 
tovarășul Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., care a 
spus :

„Stimați tovarăși,
Cu nestrămutata convingere 

că exprim dorința și voința

fierbinte a tuturor membrilor 
Comitetului Central, a întregu
lui nostru partid și popor, 
propun plenarei să recomande 
Marii Adunări Naționale rea
legerea in suprema funcție de 
președinte al Republicii Socia
liste România a secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu. (Aplauze puter
nice, urale. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Tot ce a înfăptuit poporul 
nostru în ultimul deceniu și Ju
mătate este nemijlocit legat de 
numele, fapta și gîndirea to
varășului Nieolae Ceaușescu, 
conducător încercat al în
tregii națiuni pe calea pro
gresului și bunăstării, a 
prosperității și demnității pa
triei, a afirmării personalității 
umane, a întăririi libertății, 
independenței și suveranității 
României socialiste. (Aplauze 
prelungite).

în rândurile tuturor fiilor 
patriei, fără deosebire de na
ționalitate, se bucură de o una
nimă apreciere prodigioasa per
sonalitate și activitatea nova
toare, revoluționară a to
varășului Nieolae Ceaușescu, 
inestimabila sa contribuție la 
înfăptuirea grandioasei opere 
Istorice de construcție a noii 
orinduiri in România, la ela
borarea și promovarea • celor 
mai corespunzătoare căi și so
luții pentru Înaintarea sigură, 
tot mai accelerată, a țării pe 
calea socialismului și a comu
nismului.

Slujind cu fermitate neabă
tută interesele națiunii noastre, 
ale mișcării revoluționare inter
naționale, acționind cu înaltă 
răspundere pentru soarta în
tregii umanități, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a intrat in 
conștiința lumii contemporane 
ca un înflăcărat promotor al 
ideilor nobile ale păcii, cola
borării și prieteniei între po
poare, ca luptător neobosit 
pentru destindere și secu
ritate internațională, pentru 
cauza libertății și independen
ței popoarelor. (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Realegerea tovarășului Nieolae 
Ceaușescu in suprema funcție 
de președinte al Republicii So
cialiste România reprezintă che
zășia însăși a înfăptuirii 
neabătute a Programului parti
dului, a istoricelor hotăriri a- 
doptate de Congresul al XII-lea, 
a ridicării României pe trepte 
tot mai înalte de civilizație, a 
înaintării victorioase pe dru
mul socialismului și comunis
mului". (Aplauze puternice. Se 
scandează : „Ceaușescu —
P.C.R.”).

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXVI - Nr. 9435 | 4 PAGINI - 30 BANI | Vineri 28 martie 1980'

De duminică, la Poiana Brașov

CEA DE A Xll-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR 
BALCANICE DE SCHI

Duminică, la Poiana Brașov, 
va avea loc deschiderea festi
vă a celui de al xn-lea Cam
pionat balcanic de schi. La ac
tuala ediție a Întrecerilor vor 
fi prezenți cel mai buni schiori 
fondiști și alpini din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia și România.

Competiția se anunță extrem 
de interesantă, deoarece la 
startul probelor alpine vor 
fi prezenți schiori de excelen
tă valoare, participanți la J.O. 
de la Lake Placid și in „Cupa 
Mondială". Este suficient dacă 
amintim aici de Bojan Krizaj 
și Branko Strei (Iugoslavia), 
precum și de bulgarul Petar 
Popanghelov care, prin perfor
manțele realizate tn acest 
sezon, se situează printre 
fruntașii schiului alpin din În
treaga lume.

Pentru desfășurarea in con
diții cit mai bune a curselor, 
organizatorii au luat toate mă
surile ca traseele de fond și 
pîrtiile pentru probele alpine 
să se afle, la ora starturilor, in 
perfectă stare. întrecerile fon- 
diștilor vor avea loc în Poiana 
Ruia, iar alpinii își vor de
monstra măiestria pe pîrtiile 
din Postăvar. Dar, iată progra
mul de desfășurare : duminică : 
festivitatea de deschidere ; 
luni : de la ora 9 : fond 5 km 
junioare, 10 km juniori și 15 
km seniori ; slalom special, 
manșa I pentru junioare, ju

niori și seniori ; de la ora 11, 
manșa a H-a ; marți : ora 9, 
slalom uriaș, manșa I, junioa
re, juniori și seniori : miercuri: 
ora 9, ștafetele de 3 X 3 km 
junioare. 3X5 km juniori și 
3 X10 km seniori ; ora 9,30, 
manșa a Il-a a slalomului u- 
riaș, iar la ora 14 festivitatea 
de închidere.

GIMNASTE $1 6IMNAȘTI 
ROMÂNI 

EIOLLIAZÂ ÎN U.R.S.S.
Un grup de gimnaste și 

gimnaști români au plecat ieri 
dimineață în Uniunea Sovieti
că, pentru a participa la con
cursurile internaționale progra
mate la Moscova și Riga. Au 
făcut deplasarea Gabriela Gei- 
culescu, Violeta Gîțu. Dan O- 
dorhean, Emilian Nicula șl 
Valentin Grecu. La Moscova 
se va concura vineri, sîmbătă 
și duminică, iar la Riga — luni, 
marți și miercuri.

Jocurile de baschet Icmlnln de la oradea

IERI, ROMÂNIA-
ORADEA, 27 (prin telefon), 

în continuarea pregătirilor și 
verificărilor pe care le efec
tuează în vederea participării 
la turneul de la Vama (5—15 
mai) pentru calificarea la Jo
curile Olimpice, selecționatele 
feminine de baschet ale Româ
niei și Ungariei au susținut, 
joi seară, în Sala sporturilor 
din localitate, a doua întîlnire 
amicală (prima a avut loc 
miercuri și s-a încheiat cu 
succesul reprezentativei țării 
noastre : 81—68). în partida de 
azi (n.r. : ieri), victoria a re
venit din nou reprezentativei 
române cu scorul de 73—53 
(47—34). De data aceasta, ju
cătoarele noastre au pornit

UNGARIA 73-53
lansat din start și, prin pă
trunderi rapide spre coșul ad
vers, s-au distanțat. Au mar
cat : Bălaș 16, Borș 13. Filip 
12,‘ Bădinici 10, Chiraleu 8, 
Pali 8, Roșianu 6 pentru Româ
nia, respectiv Nemeth 17, 
Laszlo 8, Guliaș 8, Belobark 
6, Kovacs 5, Medgyeszl 4, 
Boksay 4, Szabics 1. A arbi 
trat foarte bine cuplul G, 
Dulka — A. Niculescu.

Die GHIȘA, coresp.

• In turneul masculin de 1* 
Pecs (Ungaria) : Ungaria — 
România (tineret) 110—71 
(54—32), Iugoslavia B — Aus
tria 88—71 (47—37).

(Continuare în pag. 2-3)

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL F.D.U.S.

Sub președinția tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, joi după-amiază 
au avut loc lucrările plenarei 
Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste.

Pe ordinea de zi a plenarei a 
figurai ;

1. Raportul privind desfășu
rarea alegerilor de deputați in 
Marea Adunare Națională și in 
consiliile populare ;

2. Probleme organizatorice.
1. Consiliul Național a apre

ciat că alegerile de la 9 martie, 
desfășurate sub semnul istori
celor hotăriri ale celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, 
au constituit, atit prin modul 
în care s-au desfășurat cit și 
prin rezultatul votului dat can- 
didaților Frontului Democrației 
Si Unității Socialiste, o vibrantă 
manifestare a unității întregu
lui popor in jurul partidului, 
al secretarului său general, to
varășul Nieolae Ceaușescu, o 
sărbătoare a clasei muncitoare, 
țărănimii și inteleetua'ității, a 
tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani și

de alte naționalități. Campania 
electorală, intîlnirile dintre can
didați și alegători, desfășurate 
într-o atmosferă de puternic 
entuziasm și înaltă responsa
bilitate civică, au prilejuit o 
largă dezbatere publică — la 
care, practic, a luat parte în
tregul nostru popor —, a pro
gramului noii etape de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare * 
României spre comunism.

Intr-o unanimitate deplină, 
cetățenii patriei noastre socia
liste au exprimat totala lor a- 
deziune la politica internă și 
internațională a partidului și 
statului nostru, hotărirea neclin
tită de a depune întregul ta
lent, întreaga capacitate de 
muncă in scopul realizării e- 
xemplare a obiectivelor stabi
lite de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului, asigurindu-și 
astfel o viață demnă șl îmbel
șugată, împlinirea celor mai 
înalte aspirații ale tuturor celor 
ce muncesc din patria noastră.

Plenara a adoptat, in unani
mitate, Hotărirea comună a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român șl a 
Consiliului National al Frontu-

(Contlnuare In pap 2-3)

Azi și mîine, la patinoarul „23 August“

DUBLA CONFRUNTARE DE „VÎRF“ 
A HOCHEIULUI NOSTRU

DINTRE STEAUA ȘI DINAMO
Astăzi și mîine la București 

și Miercurea Cîuc vor avea 
loc jocurile etapelor a 23-a și 
a 24-a ale primei serii valorice 
din Divizia A la hochei. Am
bele runde sînt foarte impor
tante, deoarece la București, 
pe patinoarul „23 August", se 
dispută tradiționalul derby din
tre formațiile fruntașe ale ho
cheiului nostru, Steaua, actuala 
lideră a clasamentului și Dina
mo București, deținătoarea ti
tlului. Meciul se anunță ex
trem de interesant, atit prin 
prisma luptei din fruntea cla
samentului (Steaua conduce cu 
un avans de 2 puncte, ceea ce 
reprezintă foarte puțin, daeă 
ținem seama că in afară de a- 
ceste două intîlniri, mai au loc 
alte două pină Ia terminarea 
campionatului), cit și din punct 
de vedere strict valoric, în am
bele echipe evoluînd majorita
tea componenților lotului re
prezentativ. Este de subliniat 
faptul că după ultimele partide

în ambele tabere s-au făcut re
simțite în ultimul timp unele 
accidentări (Cazacu, Ioniță — 
Steaua, Costea, Axinte — Di
namo). Din cite sîntem infor
mați, toți cei accidentați sînt 
refăcuțl și apți pentru joc. Ce
lelalte două partide au loc la 
Miercurea Ciuc în cuplaj : Me
talul Sf. Gheorghe — Metalul 
Rădăuți și S. C. Miercurea Ciuc 
— Dunărea Galați.

în încheiere să notăm că la 
București (unde jocurile încep 
la ora 17) programul va fi com
pletat cu proiectarea unor fil
me de desene animate sau cu 
subiect sportiv, ceea ce — sîn
tem siguri — va fi pe gustul 
numeroșilor obișnuiți ai acestor 
derbyuri hocheistice.

CLASAMENT
1. STEAUA 23 20 1 2 240- 52 41
2. Dinamo 23 19 1 3 214- «0 39
3. S.C. M. Ciuc 23 15 2 4 203- 75 32
4. Metalul Sf. Gh. 23 8 0 15 101-184 14
5. Dunărea Gl. 23 4 0 19 81-142 5
4. Met. Rădăuți 23 1 0 22 40-364 2

IOSIF TISMĂNAR,
In mare formă

LA ÎNTRECERILE DE POPICE 
DIN IUGOSLAVIA

La recenta întîlnire interna
țională amicală dintre repre
zentativele de popice ale Iugo
slaviei și României, care se 
pregătesc pentru apropiatele 
campionate mondiale de la 
Mangalia Nord, principalul 
performer a fost sportivul ro
mân Iosif Tismănar, actualul 
campion mondial. Reprezentan
tul țării noastre a fost cel mal 
bun jucător în ambele meciuri l 
la prima întîlnire, la Krsko, el 
a stabilit un nou record na
țional cu valorosul rezultat de 
988 p d, iar in meciul urmă
tor, de la Senovo, cu 958 p d a 
stabilit recordul arenei pe care 
s-a jucat. în prima partidă, 
Tismănar a jucat cu Nikola 
Dragas, fost multiplu campion 
mondial, pe care l-a învins 
(988—972), luîndu-și revanșa 
pentru înfrîngerea de la 
„Cupa polară" din Suedia în 
februarie, cînd a cîștigat Dra
gas.

în cele două partide din 
Iugoslavia echipele noastre re-

(Contlnuare in pag. a 4-a)

Duminică, Iugoslavia — România in prima manșa a finalei

„Cupei balcanice" la fotbal

„TRICOLORII», DIN NOU LA START
Dinu, indisponibil 10 zile

„Tricolorii" s-au reunit la 
centrul de antrenament „23 
August", imediat după etapa de 
miercuri, care i-a solicitat 
foarte mult pe jucători, mai a- 
les în cele două derbyuri, în 
care s-au aflat cei mai mulți 
dintre oamenii lotului. în a- 
ceste condiții, controlul medi
cal de joi dimineață a fost 
foarte riguros. Din păcate, s-a 
constatat că Dinu nu este apt 
de joc, în urma traumatismu

lui suferit la cutia toracică 
(contact dur cu Irimescu) Alți 
trei jucători, cu traumatisme 
mai ușoare — Tilihoi, Mulțes- 
cu și D. Nieolae — vor fi re
cuperați pină la ora meciului, 

în cursul zilei de ieri au a- 
vut loc două antrenamente. 
Lotul se va pregăti in conti
nuare astăzi, cînd va efectua 
un singur antrenament. Ple
carea la Belgrad se va face pe 
calea aerului, în cursul dimi

neții de sîmbătă, astfel incit 
să se mai creeze posibilitatea 
unui antrenament la fața locu
lui.

Ieri dimineața, după ce s-au 
refăcut vechile prietenii, mai 
ales după aprigul derby Dina
mo — Universitatea Craiova, 
s-a intrat in atmosfera meciu
lui de duminică. S-au făcut 
observații în legătură cu cro-

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)



PLENARA
(Urmare din pag- 1)

Propunerea ea plenara C.C. 
al P.C.R. să recomande sesiunii 
Marii Adunări Naționale rea
legerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția supre
mă de președinte al Republicii 
Socialiste România a fost pri
mită cu deosebită căldură de 
Întregul Comitet Central, cu 
puternice și îndelungi aplauze 
și ovații, fiind adoptată in 
unanimitate.

Participanții la. plenară au 
dat expresie sentimentelor de 
înaltă prețuire, dragoste și re
cunoștință ce Ie nutresc față de 
tovarășul Nicolae. Ceaușescu, 
pentru rolul hotărîtor pe. care 
secretarul general al partidului 
II are în elaborarea politicii in
terne și externe a partidului șî 
statului nostru. în ..elaborarea 
și înfăptuirea întregii opere is
torice de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism, de ridicare neconte
nită a țării pe trepte tot mai 
înalte de civilizație, și progres 
în creșterea prestigiului Româ
niei socialiste pe plan mon
dial, a politicii ei de pace, 
prietenie și colaborare cu toate 
statele lumii.

Toți cei prezenți șî-au rea; 
firmat încrederea deplină că 
sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de numele 
căruia se leagă nemijlocit cele 
mai mari succese dobîndite de 
poporul român, cea mai rodni
că și mai bogată perioadă din 
întreaga istorie a României, 
patria noastră va înainta vic
torios. liberă, independentă și 
suverană pe calea luminoasă a 
socialismului și comunismului, 
calea fericirii și bunăstării în
tregului popor.

A luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a spus:

„Stimați tovarăși,
Aș dori să exprim cele mai 

vii mulțumiri Comitetului Cen
tral al partidului pentru încre
derea ce mi-a acordat-o prin 
propunerea ce urmează a fi 
prezentată Marii Adunări Na
ționale, de a fi reales ca pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România. Asigur Comitetul 
Central, întregul nostru partid 
și poporul nostru că, dacă a- 
eeastă botărîre a Comitetului 
nostru Central va fi adoptată 
de Marea Adunare Națională, 
voi tace totul pentru a de
monstra. prin munca și activi
tatea mea, că această încredere 
va fi onorată așa cum trebuie 
să fie onorată de un comunist, 
de un soldat al partidului, de 
un fiu credincios al poporului 
român, care nu are și nu va 
avea niciodată nimic mai pre
sus decît interesele socialismu
lui. ale comunismului în Româ
nia, interesele poporului, ale 
întregii noastre națiuni, inte
resele dezvoltării economico- 
•ociale, ale politicii de pace, de 
colaborare internațională, de a- 
sigurare a independenței și su
veranității României socialiste. 
(Aplauze puternice. Se scan
dează : „Ceaușescu și poporul!”)

★
Plenara C.C. al P.C.R. a a- 

doptat. in unanimitate, alte bo- 
fărîri importante ce vor fi su
puse spre aprobare primei se
siuni a celei de-a Vin-a legis
laturi a Marii Adunări Națio
nale. Plenara a aprobat, de a- 
semenea, președinții, birourile 
și pe membrii comisiilor pe 
probleme ale Comitetului Cen
tral al partidului : Comisia 
pentru probleme de cadre de 
partid și de stat; Comisia pen
tru problemele organizatorice 
de partid, de stat, ale organi-

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL F.D.U.S.
(Urmare dtn nao Ti

lui Democrației și Unității So
cialiste in legătură cu rezulta
tele și semnificația alegerilor 
de la 9 martie care se dă pu
blicității.

2. La punctul al doilea al 
ordinii de zi a luat cuvîntul 
tovarășul Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, care, 
exprimind dorința și voința 
fierbinte ale tuturor membrilor 
Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste, ale tuturor organiza
țiilor componente ale F.D.U.S., 
ale întregului nostru popor, a 
propus plenarei să recomande 
Marii Adunări Naționale reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Frontului Democra

COMITETULUI
zațiilor de masă și obștești ; 
Comisia pentru problemele 
ideologice, ale activității politi
ce, culturale și de educație so
cialistă ; Comisia pentru pro
blemele cooperării economice și 
relațiilor internaționale ale par
tidului și statului.

Plenara a aprobat în unani
mitate componența Colegiului 
Central de partid.

Plenara a hotărît în unani
mitate eliberarea tovarășului 
Dumitru Popa din funcția de 
secretar al C.C. al P.C.R. în le
gătură cu trecerea sa într-o 
alta funcție și alegerea tovară
șului Ion Coman în funcția de 
secretar al C.C. al P.C.R.

3. C.C. al P.C.R. a analizat și 
aprobat în unanimitate raportul 
cu privire Ia efectivul, compo
ziția și structura organizatorică 
a partidului, la data de 31 de
cembrie 1979, și a apreciat că 
s-au întărit continuu rîndurile 
partidului, unitatea și coeziu
nea sa. s-au manifestat cu mai 
multă fermitate capacitatea și 
combativitatea revoluționară a 
comuniștilor, s-a afirmat și mai 
puternic rolul partidului de 
forță politică conducătoare a 
întregii noastre societăți.

La 31 decembrie 1979, Parti
dul Comunist Român cuprindea 
în rîndurile sale 2 960 917 mem
bri, cu 118 853 mai mulți decît 
la finele anului precedent. C.C. 
al P.C.R. subliniază că această 
creștere cantitativă, dar și ca
litativă a membrilor de partid 
reflectă uriașa autoritate de 
care se bucură partidul în rîn- 
dul tuturor categoriilor sociale, 
adeziunea deplină a întregului 
nostru popor la politica internă 
și externă a Partidului Comu
nist Român, unitatea indes
tructibilă a tuturor eelor ee 
muncesc, fără deosebire de na
ționalitate. în jurul partidului, 
al conducerii sale, al secreta
rului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Plenara a apreciat, totodată, 
că este necesar să fie aplicate 
hotărârile Congresului al 
Xn-lea și indicațiile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu privind 
întărirea continuă a rindurilor 
partidului, perfecționarea struc
turii organizatorice de partid, 
intensificarea muncii politico- 
organîzatorice a tuturor organi
zațiilor de partid, garanție fer
mă a creșterii rolului ee revine 
partidului în societatea noas
tră, a îndeplinirii în cele mai 
bune condiții a misiunii sale 
istorice de a conduce. în strîn- 
să legătură cu masele popu
lare, întreaga noastră națiune 
pe calea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

4. Plenara a examinat și. a- 
probat raportul privind activi
tatea desfășurată de organele 
de partid și de stat și organi
zațiile de masă în anul 1979 
pentru înfăptuirea politicii de 
cadre a partidului, apreciind că 
această activitate a avut un ca
racter principial, organizat și 
unitar. In această perioadă au 
fost promovate în funcții de 
răspundere un număr mai 
mare de cadre din rîndul mun
citorilor. femeilor, tinerilor în 
toate sferele construcției socia
liste, s-a acordat o atenție spo
rită repartizării mai judicioase 
a unor activiști cu munci de 
răspundere pe plan teritorial, 
precum și aplicării principiului 
rotației cadrelor, completării 
pregătirii și folosirii mai efi
ciente a rezervei de cadre.

Plenara a stabilit să se ac
ționeze în continuare într-un 
spirit de exigență sporită pen
tru selecționarea, creșterea șî 
promovarea cadrelor, respecta
rea cu strictețe a hotărîrilor,

ției și Unității Socialiste, în 
suprema funcție de președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Participanții au primit cn în
delungi aplauze și ovații această 
propunere. Aprobind-o în una
nimitate, ei și-au reafirmat dra
gostea fierbinte, înalta stimă și 
prețuire față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, cu 
abnegație revoluționară, eu 
nestrămutată credință comu
nistă, slujește partidul, patria 
și poporul, conduce cu înțelep
ciune și clarviziune vasta o- 
peră de edificare a noii orin- 
duiri pe pămintul românesc, 
destinele națiunii noastre so
cialiste, militează cu fermitate 
pentru triumful cauzei socia
lismului și păcii, pentru făuri
rea unei lumi mai drepte și 
mal bune.

Primit cu multă căldură și 
însuflețire, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea a fost urmărită 
cu deosebită atenție, ca vie

CENTRAL
sarcinilor și criteriilor stabili
te de conducerea partidului în 
vederea ridicării în funcții de 
răspundere în toate domeniile 
construcției socialiste a unor 
oameni profund devotați parti
dului, cu o înaltă pregătire pro
fesională șî temeinice cunoș
tințe politice, capabili să înțe
leagă politica partidului și să 
militeze pentru înfăptuirea ei.

5. Plenara a analizat și apro
bat raportul privind activitatea 
de rezolvare a propunerilor, se
sizărilor, reclamațiilor și cere
rilor oamenilor muncii adresate 
conducerii partidului, organelor 
de partid și de stat, organiza
țiilor de masă și obștești în 
cursul 'anului 1979, subliniind 
că activitatea desfășurată în a- 
cest domeniu constituie o for
mă importantă a democrației 
noastre socialiste, exprimind 
preocuparea crescîndă față de 
problemele ridicate de cetățeni.

C.C. al P.C.R. apreciază că 
miile de scrisori ale oamenilor 
muncii dau expresie adeziunii 
lor totale față de politica in
ternă și externă a partidului șî 
statului nostru. Totodată, a- 
ceasta reprezintă un important 
mijloc de strîngere a legături- 
lor cu masele, de intensifi
care a dialogului cu oamenii 
muncii, exprimă interesul lor 
față de diferitele aspecte ale 
activității politice. economice 
și sociale, atitudinea critică, 
constructivă față de neajunsuri, 
preocuparea pentru îmbunătăți
rea continuă a muncii, angaja
mentul ferm de a face totul 
pentru înfăptuirea neabătută a 
documentelor Congresului al 
Xll-lea, a Programului parti
dului.

Ținind seama de perfecționa
rea continuă a cadrului demo
crație in țara noastră, plenara 
a stabilit măsuri menite să asi
gure in cele mai bune condi
ții examinarea și rezolvarea la 
termen a problemelor ridicate 
in scrisori și audiențe de către 
populație, respectarea strictă 
a atribuțiilor și răspunderilor 
ce revin cadrelor de conducere 
din toate unitățile socialiste și 
ale organelor și organizațiilor 
de partid, de stat și obștești, 
valorificarea mai bună a 
actualului cadru organizatoric 
și instituțional de manifestare 
deplină a inițiativelor creatoare 
ale oamenilor muncii.

6. Plenara a aprobat Ra
portul privind activitatea inter
națională a partidului și statu
lui nostru, politica externă de 
pace, prietenie, de largă cola
borare intre toate națiunile lu
mii, apreciind că în anul 1979 
P.C.R., România socialistă au 
desfășurat o intensă activitate 
internațională în direcția spo
ririi contribuției la soluțio
narea problemelor majore care 
confruntă omenirea, Ia cauza 
destinderii, păcii și colaborării, 
pentru întărirea prieteniei și 
colaborării cu țările socialiste, 
cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, 
cu forțele revoluționare, de
mocratice, progresiste de pre
tutindeni. Partidul și statul 
nostru și-au adus o contribuție 
activă la cauza securității In 
Europa, la lupta pentru înfăp
tuirea dezarmării și, în primul 
rînd, a dezarmării nucleare, so
luționarea pe cale pașnică, prin 
tratative a stărilor de încor
dare și conflict, a tuturor di
ferendelor dintre state, lichida
rea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice 
internaționale, rezolvarea ma
rilor probleme ale lumii de as
tăzi în interesul tuturor națiu
nilor.

Plenara a aprobat întru totul 
și a dat o înaltă apreciere ac- 

satisfacție, fiind subliniată, in 
repetate rinduri, eu puternice 
și entuziaste aplauze, orale și 
ovații. Participanții la plenară 
au aclamat Îndelung pentru 
partid și secretarul său general, 
scandind „Ceaușescu-P.C.R.“, 
„Ceaușescu-România”, nume 
cu valoare de simbol, eu pro
funde rezonanțe în conștiința 
și sufletul întregii noastre 
națiuni.

Plenara Consiliului Național 
al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste a adoptat, 
apoi, in unanimitate, propune
rile Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
privind componența Consiliu
lui de Stat, a guvernului, a 
Biroului Marii Adunări Na
ționale, precum și președinții 
eomisiilor permanente alo 
M.A.N., propuneri ce vor fi 
supuse spre aprobare primei 
sesiuni a celei de-a VIII-a le
gislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

AL P.C.R.
tivității desfășurate* * după Con
gresul al Xll-lea de către par
tidul și statul nostru, în noua 
situație internațională creată, 
pentru oprirea încordării și 
reluarea șî continuarea proce
sului destinderii. Partidul Co
munist Român și România so
cialistă au desfășurat o in
tensă activitate pentru întări
rea colaborării, solidarității 
și prieteniei cu țările socialis
te, cu țările in curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, 
precum și cu partidele comu
niste și muncitorești, celelalte 
partide și detașamente ale cla
sei muncitoare, cu partidele și 
organizațiile democratice, pro
gresiste, cu toate forțele înain
tate, antiimperialiste, din în
treaga lume, pentru promova
rea unei politici noi de egali
tate, libertate și independen
tă a popoarelor, pentru 
prietenie și pace între toate 
națiunile, pentru progresul 
social al întregii umanități. 
Plenara Comitetului Central a 
aprobat întreaga activitate des
fășurată în aceste direcții de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

• CIȘTIGUR1LE TRAGEBH EX- 
TRAORDLNARE PRONOEXPRES 
DIN 11 MARTIE. FAZA I î Cat. 
A : 3 variante 100% (autoturisme 
Dacia 1300 sau. La alegere, Skoda 
120 L și diferența in obiecte e- 
xăsiente In magazinele comercia
le) și 3 variante 25% a 17.500 lei; 
cat. B : 42,75 a 223 lei ; cat. C : 
186.50 a 60 Iei : cat. D : 6.682,25 
a 50 lei. FAZA a II-a • Cat.
2 variante 25% a 17.500 lei ; cat. 
2 : 4 variante 25% a 17.500 lei ; 
cat. 3 : 13.50 a 7.167 lei ; cat. 4 :
77.75 a 1.303 lei ; cat. 5 : 230,25 a 
440 lei ; cat. 6 : 7.420,50 a 60
lei. FAZA a in-a : Cat. G : 2 va
riante 25% a 17.500 lei ; cat H :
17.75 a 3.000 lei ; cat. i ; 88,50 a 
500 lei ; cat. J : 2.856,75 a 60 lei. 
FAZA a rv-a ; Cat. M : 4 va
riante 25% a 17.500 lei ; ©at. Ni 
5 variante 100% a 12,202 lei sau,

C.C. al P.C.R. a dat o înaltă 
apreciere rolului esențial al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in elaborarea și înfăptuirea în
tregii politiei externe de pace 
și colaborare a partidului și 
statului nostru, aportului său 
inestimabil la promovarea în 
raporturile internaționale a 
principiilor deplinei egalități 
tn drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității na
ționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului 
reeiproc, acțiunilor și iniția
tivelor sale valoroase con
sacrate făuririi unei lumi mai 
drepte și mai bune în eare po
poarele să poată trăi libere. In 
pace, securitate și înțele
gere, să-și înfăptuiască nă
zuințele lor de progres și bu
năstare.

Plenara a exprimat botărl- 
rea partidului și statului nostru 
de a promova In continuare, cu 
consecvență, liniile directoare 
ale politicii externe stabilite 
de Congresul al Xll-lea, de 
Programul partidului, acțio- 
nînd cu toată energia pentru 
sporirea rolului României so
cialiste in lupta pentru socia
lism, pentru pace, destindere 
și largă colaborare internațio
nală.

★
In încheierea lucrărilor 

plenarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat sem
nificația deosebită a alegerilor 
de deputați pentru Marea Adu
nare Națională și consiliile 
populare, care au pus pu
ternic in evidență adeziunea 
intregului nostru popor la Pro
gramul P.C.R., hotărîrea nes
trămutată a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, de a înfăptui 
neabătut politica internă șl ex
ternă a partidului șl statului 
nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a relevat, apoi, sarcinile ce re
vin organelor și organizațiilor 
de partid și de stat pentru a- 
plicarea propunerilor șl su
gestiilor făcute de cetățeni in 
cadrul campaniei electorale, în
datorirea lor de a acționa pen
tru realizarea programului pe 
care l-a votat întregul nostru 
popor și a subliniat necesitatea 
întăririi legăturilor consiliilor 
populare cu masele de cetățeni, 
conlucrarea lor pentru în
făptuirea obiectivelor de dez
voltare economico-socială a tu
turor județelor șl localităților 
țării.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a referit 
la o serie de sarcini curente 
ale organelor și organizațiilor 
de partid, ale conducerilor mi
nisterelor și instituțiilor cen
trale, de unități economice pen
tru înfăptuirea exemplară a 
planului in Industrie și con
strucții, pentru executarea la 
timp și in bune eondițiuni a 
lucrărilor agricole, în vede
rea îndeplinirii tuturor obiecti
velor planului cincinal.

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea aplicării ferme in 
practică a orientărilor Congre
sului al Xll-lea al P.C.R. pri
vind activitatea internațională 
a partidului și statului nostru, 
realizarea cu * fermitate a 
liniei generale a politicii 
noastre externe de prietenie și 
colaborare cu toate țările so
cialiste, de pace și înțelegere 
cu toate națiunile lumii, de co
operare cu toate forțele înain
tate de pretutindeni, pentru în
făptuirea unei lumi mai drepte 
șl mai bune, pentru ca toate 
popoarele lumii să se dezvolte 
libere, pe calea păcii, prospe
rității și progresului.
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• CAMPION
DE AZI, CONCURSU 

DE SĂRITURI PENI

vîrstă : 
1964 și 
născuți 
țin, cu 
dispută

La bazinul „23 August- din 
Capitală se desfășoară, de astăzi 
pînă duminică, Întrecerile con
cursului republican de sărituri 
pentru juniori, la care iau part a 
sportivi din Cluj-Napoca, Sibiu, 
Oradea și București. Competitorii 
(lmpărțiți In două categorii de 

juniori I — născuți în 
mai mici, juniori II — 

în 1966 și mai mici) sus- 
acest prilej, nu numai o 
pentru clasarea pe locu
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J
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SANCȚIUNI DICTATE C
în discuție feluil în ©areLuînd . ____ ___ _____

s-au desfășurat meciurile de ho
chei în ultima perioadă de timp, 
forul de specialitate a dictat 
unele sancțiuni, care — sperăm — 
vor contribui, prin efectul lor e- 
ducativ, la asigurarea unui spirit 
de disciplină șl de respectare a 
regulamentului la viitoarele con
fruntări hocheistdce.

Astfel, ținind cont de repetatele 
abateri săvîrșite pe patinoarul din 
Miercurea Ciuc. unde o parte din 
public s-a manifestat — șl nu 
pentru prima oară — nesportiv 
(au fost aruncate sticle și alte 
obiecte pe gheată) s-a hotărît ca 
secția de hochei a S.C. Miercurea

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ci 
tin 
iar 
pei 
ne 
av
Bu 
sal

LA ÎNCHEIEREA 
MULTtASEJ

RE

S-« încheiat, duminică, returul 
campionatelor Diviziei secunde de 
volei, pe etape săptăminale. Pen
tru stabilirea candidatelor la pro
movare în ,»A“ urmează să se 
desfășoare un al treilea tur, sub 
formă de turnee. In urma acestui 
tur (două turnee, de 3 și, res
pectiv, 4 zile), primele două cla
sate în fiecare serie se vor pre
zenta la sfîrșitul lui mai la ba
rajul pentru A. Care ar putea fi 
aceste echipe 7 La masculin, 
C^.U. Galați (s. I) și A.S.U. Ora
dea (s. HI) sini detașate în mod 
liniștitor Incit se pot considera 
practic calificate, în ttanp ce pen
tru al doilea loc în serii luptă 
mad multe echipe (în seria a m-a 
au șanse toate celelalte 7 echipe!). 
In seria a n-a, însă, turneele tu
rului ni, anunță o luptă echili
brată, 4 echipe : I.C.IJVî. Brașov, 
Dlnamo Brăila, SARO Tlrgoviște 
și Progresul București pot spera 
la calificare, dar nici una nu va 
fi sigură de participare la baraj.

La feminin, liderele — Voința 
București, Flacăra roșie București 
șl Corvinul-Dacia Deva — pri
vesc... direct barajul. dar cele 
care ar vrea să li se alăture sini 
cite 3—4 în fiecare serie, 
dealtfel, clasamentele :

L A
2. E
3, V

I
I
I
I

s.

Vas!
Sihit 
(S.

I
I

MASCULIN 
Seria

L C.S.U. Galați 14 13 1 41: 7 27
2. Steaua II 14 11 3 34:14 25
3. Rapid 14 9 5 30:23 îT
4. Relanul Săv. 14 7 7 27 :29 21
5. Constr. Brăila 14 9 9 21:31 19
6. Electra Buc. 14 4 10 17:30 18
7. Poli. Iași 14 4 10 19:35 18
8. Metalufl Suceava 

Seria a
14 3
H-a

11 18.33 17

1. I.C.I.M. Brașov 14 11 3 38:10 25
2. Dinamo Brăila 14 11 3 36:19 25
3. SARO Tlrgoviște 14 10 4 33:22 24
4. Progresul Buc. 14 8 1 31:24 22
5. PECO Ploiești 14 5 9 2a ^3 19
6. Electroputere Cv. 14 9 9 21:34 19 ț
7. LO.R. Buc. 14 4 10 21:34 18
8, Marina C-ța. 14 2 12 13:38 18

IN DIVIZIA 
PENTRU

B LA RUGBY 
CIȘTIGAREA F

I Divizia se
diu

I

Continuă disputa în 
rundă de rugby. Rezultate 
seria I : Gloria Buc. — Rulmentul 
Alexandria 21—0, Dunărea Giurgiu 
— Ș.N. Oltenița 40—0, R.C. Grl- 
vița Roșie H — R.C. Spartul stu
dențesc n 12—12 ; meciurile Ae
ronautica — Olimpia și Știința 
Buc. — Petrochimistul Pitești ur- 
mînd să fie reprogramate. în 
fruntea clasamentului. Dunărea și 
Gloria, medul lor direct urmind 
să decidă „reprezentanta" seriei 
la turneul de baraj pentru prima 
divizie. Se anunță, de pe acum, 
un meci interesant, In care apre
ciem că o șansă în plus are e- 
chipa cunoscutului antrenor bucu- 
reștean Ion Teodorescu deoarece 
va fi gazdă. Și în seria a doua 
primul loc va fi decis probabil 
de partida actualelor fruntașe 
Gloria PTT Arad si C.F.R. Cluj- 
Napoca, aceasta din urmă avînd 
avantajul terenului propriu. Du
minică, feroviarii au „stat-, tn 
timp ce arădenii au făcut 3—3 la 
Alba Iul ia, eu Constructorul, dar 
au introdus o contestație, gazdele 
ftknd acuzate de substituire de 
jucători. Așteptăm cuvîntul F.R.R. 
Alte rezultate : Politehnica Cluj- 
Napoca — I.O.B. BaJș 29—4. Uni-
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torul 
74—0 
lasă 
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• COMPETIȚII •

e clasamentelor, 
pregătirilor efec- 

ea sau conso- 
în lotul repre- 
favorlți : Luiza 

Bercarii, Cris
tei Pop, Valeu- 
Lucadu, Călin

onată cu un ul- 
ment public, 

aii să fie ius- 
pe. De aseme- 
lomate tot eu 

secțiile Dinamo 
neprezentare la 

CluJ-Napoca 
s-a retras ne- 
eață). In plus, 

as (Dinamo) a 
cu o etapă (a 

tlvă) ea *1  
(Agronomia 

1 etape pentru 
retras de pe

CLASAMENTELE DIVIZIEI 
B DE TINERET LA BASCHET 

MASCULIN
După desfășurarea a două 

ruri, clasamentele Diviziei B 
tineret La baschet masculin 
prezintă astfel :

SERIA I

tu- 
de 
se

I
I
I

Turul al treilea se 
wib formă de turnee 
turneu va avea loc. h 
aprilie, la Timișoara ( 
ta Botoșani (seria a I

L Univ. Tim. 18 17 1 1690-1316 35 ■
2. Șt. Jiul Ptr. 18 12 6 1367-1239 30 1
3. Carpați Buc. 18 11 6 1322-1225 30 |
4. „u- n cj.-N.iâ U 7 1358-1286 29
5. Comerțul |

Tg. Mureș 18 n 7 1510-1411 29 1
6. Voința Tim. 18 10 8 1484-1507 22 1
7. Autom. Buc. 18 7 11 1369-1392 25
t. cr.s.ș. s. m. 18 1 12 1329-1458 34 ■
9. Rapid n Buc. 16 3 15 1295-1429 21 1

10. Glona Dej 18 1 17 1366-1827 19 1
SERLA A n-a

1. URBIS Buc. 18 17 1 1958-1357 36 12. Știința PL 18 14 4 1597-1424 32 I
3. A.S.A. Bc. 18 13 5 1777-1582 31 1
4. Chimia Cv. 11 10 1 1590-1474 28
8. Elec. Fiw.i 18 8 10 1572-1594 2S |
8. Acad, mfilt. 11 1 10 1405-1408 26 1
7. Marina C-ta 1 11 M2!-l±87 X ■
t. „Poli” C.S.Ș.

i n Buc. T 11 1319-1322 a I
9. C.S.Ș.

Lumina Bot 11 5 13 13SJ-1618 23
18. C.S.Ș. Tg. Jiu 18 1 n L37-2D55 18 >

IZIE1 SECUNDE DE VOLEI 
UL PENTRU „A*

14 n s
14 I •

14 13 1 41: 5 27
14 • • HM 22
14 T T 3137 21
14 T T MM 21
14 T T MM 21
14 • 1 21:31 20
14 4 10 20:32 10
14 4 10 15:35 17

n-a
14 14 0 42: 4 28
14 10 4 33:15 24
4 M 4 31^2 24
14 0 0 29:26 22
14 1 9 20:30 19
14 4 10 10:32 18
14 4 10 17:33 18
>4 1 13 10:39 15

114 11 3 35:18 25
-8*83:16 23

Im S 6 29:26 22
I14 7 T 29:26 21
I14 7 7 26:28 21
I14 6 1 22:30 20
114 5 9 21:33 19
I14 3 11 17:35 17

aprilie la 
goviște (s. n), 

; Pitești 
. HY) șL în- 
, Focșani 

Turneul al 
mal la Foc-
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II I
urgtetul Cugir

Craiova — 
—10. Minerul 
Îs 5—M. 
pta se dă ta-

C.S.M. Sucea- 
e duminică*,  

a n. la Iași, 
.FJt. Suceava.
: U.R.A. Te- 
u 13—4, Rapid 

11ul Ga-
că, spre sur- 

general, Ml- 
ul, fostă dl- 

—Wtrasă din
Construc- 

spre baraj : 
CJFJl. nu te 

la Tul- 
Rapld CJ'TR. 
fiul Măcân 

.C. 16—4, Me*  
Portul 0—0.
12—12.

at, ta 
vor avea Joc 

FJt. Rug- 
tudențesc — 
Dinamo, „U*  

Brașov M 
ța Petroșani.

de un
Turcia, 
S. Cehoslo- 
numerar și 

051 lei ; cat.
* P : 105,50

2,25 a 291 lei; 
lei. Clștigu- 

realizate 
au revenit 

ENITJ AL- 
jude-

MARTON 
SOARE

TRAGERII 
IE 1980. Cat. 
(autoturisme 

6.25 a 
16,25 a 6.309 

lei ; cat. 5:
6 : 365,25 a

șanl (s. D, Plo Ies 
(s. ni), la femlnl 
Alexandria (s.
HI). la masezi:in.

Bucu-
rupă C). C.S.S. Sibiu. 
Universitatea Ttnfșoara. 
Caransebeș (grupa

CUPA DE IARNA' 
LA MOTOCROS

D).

„Cupa de iarnă*  la motoc r os
ajuns la etapa finală. După mai 
multe săptămîni de pregătiri și 
întreceri, alergătorii de toate ca
tegoriile iși vor desemna dumi
nică, pe traseul de pe Valea Ră- 
că dă ului din Brașov, fruntașii 
ediției 1980 a acestei competiții.

La concursul final, organizat de 
clubul sportiv Steagul roșu, și-au 
anunțat participarea motocicliștd 
din Cîmpina, Morenl, Buzău, Tg. 
Jiu, Zămești, Sf. Gheorghe, mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Cîmpulung-Muscel, Ploiești și alte 
centre. Printre pretendențli la 
primele tocuri se află * Ernest 
Millner, Mihai Rann, Alex. En- 
ceanu, Ion Plugaru, Nicolae Ara- 
badgi ia seniori, Toma Dulea, 
Alex. Tlieș la tineret, Florian Pop 
și Eugen Moașa la juniori. Pri
mul start se va da la ora 8.

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 29 MARTIE, 

ora 13, în cuprinsul emi- 
•tunii „De la A ta infinit": 
demonstrația cam pionilor 
olimpici la patinaj artis
tic, finalele „Cupei Mon
diale" la schi alpin, fot
bal internațional.

DUMINICA « MARTIE, 
ora 11.45 (progr. H) : 
Fotbal. Rapid — Metalul; 
ora 14,30 : Fotbal, Jugosla
via — România ; ora 19.13 

E0 : „Tel cramafprogr. 
sport".

MIERCURI 2 APRILIE, 
ora 17 : Fotbal, Românit 
— R. D. Germană.

381 lei ; cat X : 
leL Report la 
100.750 el.

REZULTATELE 
PRONOSPORT

I. A.S.A. — 
n. „u- 

m. f.c.
IV.v.
VI.vn. vm.rx.x.
XI.xn.xnj.

1730,75 a
categoria

100 
1;

CONCURSULUI 
28 MARTIE

1 
1

____ ______ 1
S C. Bacău — C.S. T-viște X 
Poli. Iași — Chimia Rm. V. 1 
F.C. B. M. — Steaua (pauză) 1 
F.C. B. M. — steaua (final) 1 
Dinamo — Univ. Cv. (pauză) 1 

“ .......... X
X 
1 
1
1

DIN
F.C.M. Galați 

CluJ-Napoca — Jiul 
Olt — Poli. Tlm,

Dinamo Univ. Cv. (final) 
Olimp. — FC Argeș (pauză) 
O limp. —FC Argeș (final) 
Sportul — * * •
Sportul — '

Fond total de 
lei.

Gloria (pauză)
Gloria (final) 

cîștlguri : 451.835

• TRAGEREA 
LOTO de astăzi, 
se televizează in 
de La ora 18,26,

OBIȘNUITA
28 martie 1900, 
direct începtad
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„TRICOLORII* 1, DIN NOU LA START
(Urmare din pag. 1)

nica meciului Iugoslavia — Ita
lia (echipe olimpice), s-a vor
bit despre faptul că Slișkovici 
este un adversar deosebit de 
puternic, dar a existat și păre
rea că forța echipei iugoslave 
nu stă atît în numele jucăto
rilor, cit in circulația tuturor 
oamenilor din cadrul echipei, 
ceea ce face ca absența unui 
centru înaintaș clasic să nu Ce 
un neajuns, ci o calitate în an
samblul tactic al echipei.

Antrenorul Cemăianu e 
preocupat de restabilirea tutu
ror jucătorilor. «Absența iul 
Dinu — spunea el — reprezin
tă un handicap, deoarece lide
rul selecțiilor internaționale re
prezintă un element de echili
bru in linia de mijloc, dar spe
răm să găsim • soluție bună*.  
Este vorba de utilizarea •- 
proape sigură a hii Țldeanu șl

de menținerea în compartiment 
a lui Boloni, pivotul din avan
postul apărării. Pentru tri
coul lui Dinu candidează mai 
multi jucători, printre care Au
gustin. Mulțescu și Bălăci.

Apărarea imediată are toa
te șansele să joace în formula 
de la Neapole. adică cvintetul 
Iordache — Tilihoi. Sameș, 
Ștefănescu, Munteanu n. In 
ceea ce privește linia de atac, 
se conturează două „fixuri*  în 
persoana extremelor Marcel 
Răducanu și Dorn Nicolae. 
Configurația lotului face ca 
pentru postul de centru îna
intaș să candideze Mircea 
Sandu și Dobrin. Rămine de 
văzut dacă se va opta pentru 
ideea ca Mircea Sandu să 
fie servit de extreme sau pen
tru aceea mai atrăgătoare 
ca Dobrin să fie anima
torul ..cailor*  Răducanu — 
Doru Nicolae și nu numai al 
Joc.

IERI S-A REUNIT LOTUL DE TINERET
Ieri «-ac reunit ta Capâtalâ tot 

corn ponei ții totakM de mers 
cere activează ta Davtrta A_ taste 
varta^de Vtad. C.

Sohaaa, GeoLgia," Tertiaș, Bfoeu 
Dtatre H se w aâeăsz! JF4. 
oare va fi opus ttnbâU. tear-c 
tetEnire de verificare. eefifoe! 
auedeze I utatTw Bays. După 
etapa de duminică a Diviziei B, 
ae vor alăttn totaM R jucăto
rii Toma, DmiittiașLe (ambii de

ta Metalul București). și Udn 
fOornzrui Hunedoara).

l*mt  n martie, reprezentativa 
aoasră de tineret va decola spre 
Karl Manx Stadt, unde In ziua 
de 1 apeihe va tatDnl reprezen
tativa olimpică a R. D. Germane. 
Aerat meci se va disputa începtad 
de la ora 14 (ora locală). pe 
stadionul „Knrt Fischer*.  fiind 
arblttM de o brigadă din Ceito- 
ttovwria (D. Fausek — ta centra, 
J. Hora șl J. Marko).

„ATACANȚII BĂCĂUANI N-AU VALOARE!“ 
Șl CU VICTORIA OE IA PETROȘAM CUM «ĂMÎNE ?
Prin punctul obținut ta Bacău. 

C. S. Tlrgovtște (ta evidentă re
venire de formă) a „răzbunat*,  
de fapt, egalul dm tur, 1—1 de 
acasă. Punctul acesta de la Ba
cău, etlt de prețios ta „turnirul 
retrogradării”, este rodul defen
sivei dîmbovițene, ai ambiției În
tregii formații pregătite de ștefan 
Coldum șl Rada Jerean, dar. ta 
același timp, a reprezintă șl 
„opera” atacului echipei gazdă.

Ofensiva lui S. c. Baciu ridici 
o dilemă. unfi «a susținut

miercuri, după med. că ofensiva 
băcăuană n-are valoare sau, mal 
exact spus, „valoarea ei este eea 
demonstrată in meciurile cu Glo
ria Bazăa și C.S. Tlrgoviște, par
tide pe teren propriu, ta care s-au 
înregistrat surprinzătoare egaluri”. 
Vine insă victoria cu i—0 de la 
Petroșani și răstoarnă... non-va- 
toarea ! Unde credeți, stimați spe
cialiști băcăuani că se află 
ADEVĂRUL ’ (M. M. I.)

APROPO DE... CUM NE APĂRĂM
Se vorbește mult de la o 

vreme — de fapt, vorbesc unii 
antrenori care țin neapărat să 
arate că au realizat, profesio
nal, cit de cit ceva — despre 
așa-zisa rezolvare a „momen
tului apărării", în cadrul mo
dulul de acțiune al echipelor 
pe care le conduc. Și se face 
atâta caz în legătură cu o ast
fel de realizare, incit oricine 
ar putea crede că s-a si des
coperit unul din marile secre
te ale fotbalului, dacă, bine
înțeles. am uita sau ne-am 
face că uităm că a te apăra 
este cu mult mai uso-r decît 
a ataca șl că anărarea. teore
tic cel puțin, acoperă doar Ju
mătate din economia jocului 

Dar să admitem că o apăra
re bine pusă la punct — ca 
mecanism tactic. nu ca o 
sumă de posturi alcătuind un 
compartiment — reprezintă, 
totuși un câștig în anumite 
împrejurări care poate consti
tui premisa unor semisuccese 
aau chiar a unor succese pe 
parcursul unei competiții Ce 
înseamnă însă o apărare bine 
pusă la - punct ? Fără a avea 
cît de puțin inten
ția teoretizării lu
crurilor, va trebui 
să facem precizarea 
câ ideea de apăra
re presupune în e- 
sență : marcaj ? 
prestog, activitatea 
pentru recupera
rea balonului (prin inter
cepție sau deposedare), a- 
sigurarea trecerii în bune 
condiții ta ^momentul a- 
taeului", în cazul echipei F.C. 
Bala Mare, care a demonstra
t-o si miercuri, chiar din fața 
porții adverse. Cum și ce reu
șesc să facă. în general, e- 
chipele noastre din toate »- 
eestea ?

Judecir.d prin prisma unor 
observații si date mai vechi 
sau mai recente, rezultă câ în 
privința marcajului s-au înre
gistrat unele progrese ; eâ în 
ceea ce privește tehnica depo
sedării 8-a ajuns la un nivel 
de execuție acceptabil : că, 
referindu-ne la modul de or
ganizare a dispozitivului de
fensiv, au apărut o serie de 
preocupări vizînd mai buna 
repartizare a sarcinilor în 
scopul neutralizării atacului 
advers. SI., cam atîta. Des
pre presing, această formă de 
tupeu fotbalistic mai nimic. 
Doar F.C. Baia Mare (cum am 
mai remarcat). Dinamo si 
F.CJtf. Galați depun eforturi 
laudable să pună în valoare 
o astfel de apărare agresivă 
nelipsită din repertoriul tac
tic al marilor echipe. De ase
menea. despre participarea co- 
l«?tivă. simultană, a tuturor 
jucătorilor la acțiunea de re
cuperare a mingii nu se poa
te spune mare lucru atîta 
timp cît mai persistă încă în 
mentalitatea multor înaintași 
yi mijlocași ideea autoexcep- 
tării de la efortul defensiv.

In sfîrșit, problema care se

ȘTIRI... ȘTIRI...
• AU FOST FIXATE orașele 

ta care ae vor desfășura — la 18 
aprilie — sferturile de finali ale 
cupei României:

RIMNICU VÎLCEA : Universita
tea Craiova — Sportul studen
țesc

SIBIU : Gloria Bistrița — 
Politehnica Timișoara

CRAIOVA: Rapid București — 
Jiul

MEDGIDIA : Steaua — FXJi. 
GMați

Primele doui orașe au fcet ata- 
blhte pcia acordai părților, ulti
mele două au fose fixate de 
F.R.F., ea urmare a aeprtmirii. 
pînă ta 1S martie, a eorataturu' 
acord din partea irhlpflrr res
pective.

• TURNEUL ECHIPEI SUS1EZE 
LANDSKBONA BOTS. Formația 
suedeză de primă categorie Laadsk- 
rana Boys, aflată la «seu ta 
țara noastră ta tavitațta etabutal 
Sportul studențesc, va foca, după 
meciul de mfine eu fotul repre- 
zentafiv de ttoeret, eu «ftvtzăo- 
nara „B*  Petrolul, ta Ptaăeștl. 
marți 1 aprilie.

• FINALA CUPEI BALCANICE 
INTEECLUBURL Miercuri i a- 
prilie, ta deschidere ta meciul 
România — R.D.G„ va avea toc. 
pe stadionul „23 August*  din Ca
pitală, prima manșă a finalei 
Cupei balcanice totercluburl din
tre Spartul studențesc șl formația 
iugoslavă Rijeka. Meciul este 
programat eu începere de la ora 
ÎS. Returul acestei partide se va 
desfășura la M mal ta Rijeka.

• MECANICA FINA — DI
NAMO, meci amical, miine, eu 
Începere de la ora 18, pe sadiomU 
Mecanică Fină.

• BILETELE PENTRU CUPLA
JUL BUCUREȘTEAN DE „B*  de 
duminică (Rapid — Metalul și 
Autobuzul — Progresul Vulcan) 
s-au pus ta vtozare la casele 
obișnuite.

• CHIMPEX CONSTANTA — 
MARINA MANGALIA 2—0 (1—0). 
Joc restanță din etapa a XVH-a 
a campionatului Diviziei C, seria 
a IV-a.

• Apropo de tempe
ramentul antrenorilor. 
„Ce ziceți de meciul 
care Începe, cu Craio
va, tovarășe Angelo 
Nlculescu 7“ „Ce să zic7 
Nu zic nimic”. „Ce 
părere aveți de meciul 
cu Dinamo tovarășe 
Valentin Stănescu 7“ 
„Ce părere să am 7 Am 
pulsul 3 000...” • Intre 
suporterii dinamoviștl 
supărați. miercuri, du
pă meciul cu Universi
tatea, am Intllnit un 
om mal virstnlc. un 
Înțelept, al cărui rațio
nament merită, credem, 
să fie hiat in seamă. 
„Ne pare rău că nu 
am Învins pe Steaua, 
că na i-am Întrecut pe 
olteni șl e firesc să ai 
acest sentiment pentru 
că ta amindouă a- 
ceste partide am 
trecut pe lingă vic
torie. Este adevărat, 
dar tot atlt de adevărat 
este și faptul eă Dina
mo Iși „înșurubează” 
ari ta echipă destule 
nume noi. Stănescu ți 
Iordache au ajuns titu
lari de drept, Zamfir ți 
Mărginean bat ta ușă, 
Gabriel Sanda se re- 
aeomodează eu eetupa. 
tar echipa joacă bine 
cu ei. Șl joacă din ce 
In ce mai bine. Na e 
puțin lucru. Așa eâ îl 
nu o? grăbim eu vie 
tortile In lanț. Vor veni 
țl ele, ascultațl-mâ pe 
mine ! Chiar ți In a- 
cest campionat, Dinamo 
mai are un cuvtat 
greu de spus 1” Cine 
are bătrini, să-1 pri
ceapă... • O foarte 
bună impresie a lăsat 
spectatorilor și tele
spectatorilor prestația 
brigăzii de arbitri Rus 
— Balanovicl — Ștreng. 
Promptă, fermă, neclin
tită ta decizii cu in
fluență hotăritoare a- 
supra rezultatului. „A 
fost un arbitraj de nota 
10“ — susțineau mulți 
după încheierea parti
dei. Noi l-am scăzut 
tasâ un punct pentru 
că a acceptat nrea u- 
șor unele durități repe
tate ale lui Mulțescu șl

Bălăci la Începutul par
tidei, atitudine care a 
Încins spiritele unor ju
cători care la un mo
ment dat au ajuns să 
atace omul, nu mingea. 
Dacă cel doi fotbaliști 
sus-amintițl ar fl lost 
puși la respect de ta 
început, poate că am 
fi asistat ta continuare 
ta mal mult fotbal $1 
ta mai puțină luptă ta 
afara literei regulamen
tului • Bathori 11, că
pitanul echipei Olimpia 
Satu Mare, a muncit 
muX ta meciul cu F.C. 
Argeș pentru ca echipa 
sa să termine învingă
toare. Dar dăruirea In 
joc nu are nimic co
mun cu jocul dur. cu 
intimidarea adversaru
lui, cu faulturile groso
lane, fundașul sătmă- 
rean „trattadu-l“ astfel 
pe adversarul său 
direct, Doru Nicotae. 
Consecința I In min. 
62, ta urma unei pu
ternice contre (la pi
cior I), extrema plteș- 
teană feel mal pericu
los atacant advers) a 
trebuit să părăsească 
terenul și nu se știe 
dacă va putea evolua 
duminică ta «talpa na
țională. Iar Bathori n-a 
primit nici măcar un 
cartonaș galben I • In 
repriza secundă a par
tidei de la Satu Mare, 
orice greșeală a jucă
torilor de la Olimpia 
era tasoțltă de De 
banca echipei gazdă de 
incredibile înjurături, 
venite de la persoane 
aflate ta conducerea 
clubului. Ciudată opti
că despre sportivitate 
și despre încurajarea 
propriilor jucători 1 •
Cei mal ta formă ju
cător al Politehnicii 
lași ta acest sezon este 
Coraș. Antrenorii L. 
Antohi șl K. Gross l-au 
găsit șl un post ta e- 
chlpă care 1 se... po
trivește, acela de mij
locaș ofensiv. Privlndu-1 
pe Coraș, uxul dintre 
conducătorii' clubului 
ieșean afirma după me
ciul cu Chimia : „Cel 
mal bun dintre moldo

arată a fi cei mai greu rezol
vabilă este aceea a trecerii în 
bune condiții la momentul 
OFENSIV. Altfel spus, cum se 
lese din apărare ? Și aici, e- 
xemplul oferit de echipa na
țională în meciul de luna tre
cută cu. Italia ilustrează cît se 
poate de elocvent caracterul 
destructiv al modului de ac
țiune în apărare, propriu ma
jorității formațiilor noastre 
fruntașe și, din Dă cate, celor 
reprezentative mad ales în me
ciurile susținute în deplasare 
De unde o asemenea conclu
zie ? iată ce spun si cifrele 
partidei de la Neapole ; din 
cele 127 de acțiuni de atac 
italiene, organizate în jumăta
tea noastră de teren (noi am 
avut doar 63 în terenul gaz
delor) numai un număr de 34 
(aproximativ 27 la sută !) ini
țial stopate au fost convertite, 
apoi, în acțiuni oroprii de a- 
tac. Adică, s-a ieșit din apă
rare constructiv, cu pasă la 
coechipier. Practic, In aceste 
condiții, ne-am APARAT CA 
SA NE... APĂRAM, invitfrid 
mereu adversarul prin mingile 

trimise de cele mai 
multe ori Ia întîm- 
plare să păstreze 
inițiativa și să-și 
creeze situații de 
gol. Și despre o 
astfel de apărare 
destructivă, săracă 
în demente de

legătură cu atacul, s-a «pus 
că reprezintă un cîștig în 
perspectiva confruntărilor o- 
ficiale din cursul acestui 
an ! Acum, în preajma 
meciului de la Belgrad, cu Iu
goslavia, aprecierea trebuie... 
retractată. In folosul, desigur, 
al tricolorilor, al unei com
portări la nivelul maxim al 
posibilităților lor.

Se pare că o asemenea . a- 
preclere a fost determinată, 
în principal, de rezultatul 
strîns al Intflnlrii. Aceeași e- 
roare se face, de regulă, și la 
Jocurile din campionat, in care 
antrenorii echipelor care 
smulg cite o „remiză" în de- 
plasare sau reușesc cu sdor 
mic cu prețul rezistenței de 
90 de minute „pe redută" 
RAMTN CU IMPRESIA unei 
bune funcționalități defensive. 
Și plecînd de la o asemenea 
premisă falsă, iși spun : „de 
acum Înainte, să vedem ee-i 
de făcut cu atacul*.  Cînd. de 
fapt. JOCUL ÎN ANSAMBLUL 
SAU TREBUIE RECONSIDE
RAT. PE BAZA UNEI IDEI 
CLARE DE ACȚIUNE, în ca
drul căreia este necesar ca 
toți Jucătorii să aibă o con
tribuție, activă și eficace, atît 
în atac cît și în apărare. Iar 
cînd lucrurile vor fi rezolvate 
în acest fel. numai atunci 6e 
poate spune că o echipă este 
realmente competitivă. Că stle 
jocul. Nu pe felii, nu pe mo
mente, ci în unitatea sa. așa 
cum o cere însuși adevăratul 
fotbal.

Mihai IONESCU

venii noștri a fost azi 
un... arădean!” • Chi
mia a avut ta lași 
doar trei rezerve : Roș
ea, Coca H șl Bărbuț, 
ultimul fiind chiar ne
restabilit complet. Cri
ză de efectiv 1 In 
schimb, la Politehnica 
iași, D. Ionescu și 
Nemțeanu nici măcar 
n-au fost trecuti Pr 
foaia de arbitraj. Sur
plus de efectiv 1 •
înaintea partidei de 
miercuri, la Bacău, a 
nins trei nopți la rind. 
Ce reușeau organizato
rii — recte S.C. Bacău 
ziua, — degajtad tere
nul de zăpadă, se anu
la peste noapte, clnd 
ningea. Intr-un fel, ca 
ta legenda meșterului 
Manole 1 Miercuri, tasă, 
clmpul de joc. deși 
moale, s-a prezentat 
ta excelente condiții 1 
• Cel mai bucuros din
tre jucătorii care au 
evoluat miercuri, pe 
terenul din Bacău, a 
fost, credem, portarul 
tirgoviștenilor, Mia. Si 
nu atît pentru că a fă
cut față asaltului bă
căuan, cit mal ales 
pentru că a demonstrat 
că este un bun portar, 
așa cum nu credeau 
băcăuanii acum trei- 
patru ani, clnd Mia ve
nise de la Relonul Să- 
vineștl ta pregătirile 
lui S. C. Bacău, dar 
n-a fost reținut 1 •
Lume extrem de pu
țină la meciul de pe 
„Autobuzul*.  Sigur că 
au contat muta- : concu
rența televiziunii, a 
partidei de pe „Dina
mo”. poziția excentrică 
a terenului de joc, lip
sa — tatr-un fel — de 
miză a tatîlniril. Ori
cum tasă, problema 
spectatorilor la meciu
rile Sportul studențesc 
rămtae una dintre ma
rile curiozități ale cam
pionatului nostru. Pen
tru că este greu de 
acceptat ca o echipă 
realmente bună, clasată 
pe locul VI ta clasa
ment, să joace cu tri
bunele goale totttalrile 
pe teren propriu. •

După etape de miercuri, 
Gloria Buzău este, 
practic, în... Divizia B, 
deoarece, chiar și ta 
situația ideală a cîștl- 
gării tuturor meciurilor 
care au mai rămas, nu 
poate acumula decît 
cel mult 30 de puncte. 
Insuficiente pentru su
praviețuire. Fără îndo
ială că buzoienii au și 
început să se gîndească 
serios la campania re
venirii în prima divizie. 
Pînă atunci insă este 
de așteptat ca Gloria 
să .lupte. în continua
re, frumos, pregătin- 
du-se și sub aspectul 
sportivității, pentru a 
redobindi un loc . ta 
primele 18 echipe ale 
țării • Printre puținii 
spectatori de pe „Auto
buzul” am remarcat 
prezența — chiar șl in 
condițiile dezavanta
joase ale organizării 
jocului — a citorva 
dintre vechii și foarte 
fidelii suporteri ai 
Sportului studențesc : 
Titel Ursache, Const. 
Dobre, Traian Tomescu, 
L Chclemoa. p. Mlhă- 
escu-Mlgoti. Dacă șl 
alții, mal tineri, le-ar 
urma exemplul... • 
Coincidența a făcut 
ca arbitrul C. Jurja să 
fie prezent la ultimele 
două victorii pe teren 
propriu ale echipei 
A.S.A. Tg. Mureș. Pri
ma, In etapa a 16-a, la 
meciul cu „Poli” Ti
mișoara, iar a doua, 
miercuri, cu F.C.M. 
Galați, ta ambele avtad 
prestații apreciabile, 
primind nota 9. • Can
titativ. spectatorii din 
Tg. Mureș au fost ală
turi de echipa favo
rită, deși ea pierduse 3 
din cele 4 puncte ta 
ultimele două meciuri 
jucate acasă. Din pă
cate, cel 10 000 de spec
tatori au intrat destul 
de ttrziu ta rol, abia 
după înscrierea celui 
de al treilea gol. Da 
2—2, jucătorii mureșeni 
aveau nevoie de încu
rajări, nu de reproșuri 
și apostrofări !
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CONDIȚII ATMOSFERICE DIFICILE PENTRU
CURSA Df CONTRATIMP INDIVIDUAL

CONSTANTA, 27 (prin telefon). 
Cicliștii participanți la cea de a 

- „Cupei F.R.C.* au 
; ■ ’ dintre

importante examene : 
contratimp Individual, 
și „proba adevărului-, 
pe șoseaua Constanța- 
Dar testul a fost aproa- 

_____ Vremea rea (ploaie, 
vînt, temperatură scăzută) l-a 
determinat pe mulți rutieri să 
nu se prezinte la start șl a di
minuat evident performanța celor 
care s-au încumetat să înfrunte 
intemperiile.

Cei 61 de alergători prezenți in 
această a V-a etapă (n-a parti
cipat nici un concurent din for
mațiile R. D. Germane și Ceho
slovaciei) au evoluat pe o șosea 
umedă, avind porțiuni acoperite 
cu o peliculă de mîzgă, echili
brul constituind o problemă greu 
rezolvabilă. In aceste condiții, 
toți cei care au terminat Întrece
rea — devenită din test al va
lorii, examen al dirzenlel — me
rită sincere felicitări.

Clasamentul zilei arată astfel : 
1. Oleg Leadov (U.R.S.S.) a par
curs 20,6 km In 29:05 (medie o- 
rară : 42,5 km) ; 2. Serghei Ka- 
dațki (U.R.S.S.), 30:01 ; 3. Vla
dimir Kaminski (U.R.S.S.) 30:32 ; 
4. Nikolai Gomenluk (U.R.S.S.) 
30:54 ; 5. Serghei Pribil (U.R.S.S.) 
41:14 ; 6. Pavel Lazarev (U.R.S.S.) 
Bl:14 ; 7. Karoly Jenei (Ungaria) 
32:03 ; 8. Krzysztov Vrobel (Polo
nia) 32:03 ; 9. Dezso Szemety (Un
garia) 32:23 ; 10. Janos Sztlroml

23-a ediție a ..
avut programat joi unul 
cele mal 
cursa de 
denumită 
20,6 km. 
Bas arabi, 
pe ratat.

(Ungaria) 32:33 : 11. Valentin
Marin (Dinamo București) 32:35 
(medie orară 37,770 km) ; 12. Ion 
Paraschlv (Voința București) 
32:47 ; 13. Ionel Gancea (Dinamo 
București) 32:51 ; 14. Andrzel Se- 
redluk (Polonia) 32:58 ; 15. Teo
dor Drăgan (Olimpia București) 
32:58.

Fără Îndoială, condițiile au fost 
pentru toți concurențll asemănă
toare. De aceea ni se pare că 
performanța campionului nostru 
de contratimp. Valentin Marin, 
învins de 10 din cel 21 de ru
tieri oaspeți participanți la aceas
tă etapă, este foarte slabă.

Vineri, cel 99 de cicliști (fie
care etapă constituind o cursă 
Independentă, alergătorii care 
n-au participat la contratimp — 
cum au fost și cazurile lui Teo
dor Vaslle șl Mircea Romașcanu 
— pot concura în zilele următoa
re) vor parcurge etapa a 6-a, pe 
ruta Constanța — Mamaia — 
Kogălnlceanu — TTrgșor — Con
stanța, 90 kilometri.

Nutrim speranța că în ultimele 
3 zile ale „Cupei F.R.C.”, rutie
rii români, care formează un 
grup masiv, vor încerca să se 
impună, astfel Incit selecționerii 
echipelor naționale să-l poată 
alege Intr-adevăr pe cel mal 
buni In formațiile care vor con
cura tn „Turul .
in competițiile din Italia și R. F. 
Germania, în „Cursa Păcii” șl 
la Jocurile Olimpice.

Hristache NAUM

• CAMPIONATELE INTERNA
ȚIONALE DE BOX ale Franței 
au programat La Bordeaux prima 
gală a semifinalelor. Un frumos 
succes a repurtat Georglcă Donicl 
(cat. semigrea) care l-a învins 
net la puncte pe cunoscutul cam
pion polonez Janusz Gortat. La 
cat. pană, Titl Cercel a dispus 
La puncte de Iugoslavul Zoran 
Spasid, iar la cat. ușoară Sandu 
Leontin a terminat Învingător La 
puncte în fața lui Slobodan Mă
riei (Iugoslavia). In cadrul 
mijlocie mică, italianul 
detto Graviana a fost 
învingător la puncte în 
Gheorghe Simion.

maestru Florin
4,5 puncte și două

mediteranean",

10SIF TISMANAR, IN MARE FORMA
(Urmare din pag. 1)

șprezentative s-au comportat, 
în general bine (au cîștigat, 
«lupă cum se știe, două jocuri 
tdin patru), cele mai bune evo
luții avîndu-le Ana Petrescn 
■■(media din cele două partide 
•438,5 p), Vasilica Pințea (424,5 
fp), Elisabeta Albert (423), L 
“Tismănar (973), I. Bice (909,5)

TELEX
■ BASCHET • La Rabat se des- 
-Tășoară în aceste zile Întrecerile 
Acelei de a 10-a ediții a camplo- 
iaaatelor masculine ale Africii. Re- 
Lxultate din grupele preliminare: 
lAIgeria — Somalia 71—68 ; Nige
ria — Mauritania 87—8 ; Maroc 
[— Angola 81—67 ; Coasta de Fil- 
Meș — Zair 106—37. Finala com- 
tpetițlel, la 30 martie.

BIATLON • La Murmansk au 
"început întrecerile ultimului con
tours pentru „Cupa Mondială". In 
^proba de 10 km victoria a reve-
iult lui Eberhard Bosch (R. D. 
KSermană), cu timpul de 33 ml- 
znute, urmat de Vladimir Alikin 
HU.R.S.S.) — 33:35,5 — '
JSellcikov (Bulgaria)

$1 Vladimir 
— 33:10,1.

Spaniei seCICLISM • Turul
nra desfășura anul acesta în 19 
«tape, 
"tul se 
orașul 
irea va 
«rtrid.

și I. Hosu (896,5 p). Ceilalți 
selecționați au punctat după 
cum urmează : Margareta Că- 
tineanu 421 (media celor două 
meciuri), Elena Andreescu 419,5, 
Elena Pană 415,5 și Maria Iosif 
Nichifor 398 (într-un singur 
joc), Gh. Silvestru 880,5, AL 
Tudor 878, I. Băiaș 872 Și AL 
Cătineanu 857 (a jucat Intr-o 
singură partidă). După cum se 
vede, unii dintre selecționați, 
mai aleș la băieți, au obținut 
rezultate mai puțin valoroase, 
ceea ce impune, după părerea 
noastră, ca selecționerii să se 
orienteze și spre alți jucători 
valoroși din echipele divizio
nare, care să fie verificați la 
viitoarele jocuri internaționale 
care var preceda mondiale
le. (T.R.).

• La sfîrșitul acestei săptă- 
mlni se reia campionatul Di
viziei A, disputîndu-se etapa a 
XlV-a. Cele mai importante 
partide : Petrolul Băicoi — 
Voința Ploiești, Rapid Bucu
rești — Gloria București, Vo
ința Oradea — Voința Tg. Mu
reș și Voința Galați — Voința 
București la fete, respectiv 
Constructorul Galați — Gloria 
București, Carpațl Sinaia — 
Petrolul Băicoi-Cimpina și 
Industria sîrmei C, Turzii — 
Voința Cluj-Napoca la băiețL

Star-
22 aprilie din 
Mar, Iar sosi- 
11 mal la Ma-

insumind 3 230 km. 
va da la

Manga del
avea Ioc la

NATATIE • In concursul in
ternațional de natațle de la Vle- 
na, Înotătorul cehoslovac Miroslav 
Rolko a terminat Învingător in 
proba de 100 m fluture, cu timpul 
■de 56,57. Alte rezultate : 200 m 
liber bărbați : Peter Knust 
kR-F.G.) — 1 :56,26 ; 200 m bras 
femei : Irena Flelsnerova (Ceho
slovacia) — 2:37.57.

TENIS • In turneul de la Mi
lano, jucătorul indian Vilay Am- 
ritraj a obținut o surprinzătoare 
victorie, cu 4—6, 6—2, 6—3 in 
fața campionului argentinian 
Guillermo Vilas. Alte rezultate : 
Scanlon — Tim Gulllkson 6—4. 
6—2 ; Frawley — Alexander 6—4.
6— 1 ; Kriek — Gerulaltis 6—4,
7— S ; Clerc — Dlbbs 7—5, 6—3.
• In sferturile de finală ale 
turneului feminin de la Carlsbad 
(California), Stacy Margolin a 
învlns-o cu 4—6, 6—4, 6—3 pe
Renata Tomanova, iar Kate Lat
ham a dispus cu 1—6, 7—6, 6—0 
<le Renfie Richards • La Nlsa, 
Corrado Barazzuttl 1-a eliminat 
cu 6—2, 6—2 pe Georges Goven, 
Sar Manuel Orantes l-a Învins cu 
2—6, 6—3, 6—3 pe francezul Pas
cal Portes. Alte rezultate : Kary 
(Austria) — Zlrlglbl (R.F.G.) 1—6, 
6—2, 6—4 ; McNamara (S.U.A.)
Proisy (Franța) 6—3, 3—6, 6—3 ; 
Velasco (Columbia) — Bedel 
l<Franța) 8—7, 6—J. 7—5 • In
tanwul de la Vlena, Stan smith 
te tnvlns cu 1—6, 6—2. 6—4 pe 
3itnmy Connors, lar Roscoe Tan
gier l-a întrecut cu fl—4, 6—3 pe 
Peter Feigl.

TIR • în concursul de la 
'Ciudad de Mexico, la care par
ticipă 500 de sportivi din 30 de 
■țări, Aleksandr Melentlev 
ju.R.S.S.) a cîștigat proba de 
pistol liber, cu 567 p. Pe locu
rile următoare, Ragnar Skanaker 
-{Suedia) — 566 p șl Uwe Pottek 
■(R.D.G.) — 564 p.

cat.
Bene- 

declarat 
fața hri

vest-ger-• IN LOCALITATEA
mană Worms s-a disputat cel 
de-al doilea med amical dintre 
selecționatele masculine de volei 
ale României $1 R. F. Germania. 
Voleibaliștii română au obținut 
victoria cu 3—1 (9—15, 15—3,
15—12. 17—15). In primul joc, des
fășurat cu o ri tn urmă, echipa 
României clștigase cu 3—4.

• CU O RUNDA înainte de 
terminarea turneului Internatio
nal de șah de la Lone Pine (Ca
lifornia) conduc marii maeștri 
Efim Gheller, Lev Alburi șl Ro
man Dzlndziașvill cu cite I 
puncte, urmați de Larsen. Ba- 
Lașov șl Miles cu 5,5 puncte fie-

ECHIPA DE LUPTE LIBERE 
LA TURNEUL DE LA BUDAPESTA

• La concursul Internațional de 
lupte libere care ae desfășoară 
tn aceste zile la Budapesta va fi 
prezentă șl prima garnitură a 
țării noastre. Antrenorii Veacul 
Popovid șl VaaUe Iorga H înso
țesc pe luptătorii Gheorghe Ba- 
șovan. Aurel Neaga, Petre Brta- 
dușan, Gigei Anghel, Octavian 
Dușa, Marin PirdUabu, Gheorghe 
Fodore, Ion Ivaoov, VasUe Puș- 
cașu și Andrei Ianko.
• „Cupa Primăverii” la lupte, 

concurs da selecție rezervat co
piilor care urmează aă participe 
la Balcaniada din Turda, se des
fășoară la București, tn zilele de 
1 și < aprilie, la următoarele ca
tegorii de greutate libere : M 
kg. SI kg. 55 kg. 59 kg șl 63 kg ; 
greco-romane : 45 kg, M kg, 55 
kg, H kg, 63 kg. An drept de 
participare tinerii nâscuțl în anfi 
1964—1965.

VELODROMUL DIN BRNO 
IN PREGĂTIRE

Campionatele mondiale de 
ciclism pe pistă se vor desfă
șura anul viitor In orașul ceho
slovac Brno. O comisie a fede
rației internaționale de ciclism 
a vizitat recent velodromul din 
Brno apreciind ca foarte bună 
calitatea pistei de concurs.

SPORTIVI 
DIN R.P. CHINEZA 

EVOLUEAZĂ IN S.UA
în zilele de 26 și 27 aprilie 

se va desfășura la Ohio (Co
lumbus) meciul de sărituri 
apă dintre echipele S.U.A. 
R.P. Chineze. Este pentru 
ma oară cînd săritorii de 
trambulină și platformă
R. P. Chineză concurează
S. U.A.

Corespondență de la Belgrad

MILJANICI ȘI
BELGRAD, 27 (prin telefon). 

In meciul cu Italia, antrenorul 
Miijan Miljanici nu s-a aflat' pe 
banca tehnicienilor. El a privit 
meciul din tribună. Motivul 7 Se
lecționata olimpică a Iugoslaviei 
este în continuare condusă de 
Toplak. Dar Miljanici a fost un 
observator foarte atent, deoarece 
^noul val" din echipa olimpică 
reprezintă și baza naționalei iugo
slave. Față de echipa care l-a 
înfruntat pe fotbaliștii români 
acum citeva luni, .plecările" slnt 
masive. Miljanici consideră câ 
Stoicovlci, Mujinici, Savicl și Sto-

in

din 
în

„NOUL VAL“
lanovlcl sînt în afara oricărei 
forme. In aceste condiții, Miljan 
Miljanici a fost satisfăcut de evo
luția echipei Iul... Toplak, In ca
drul căreia majoritatea jucători
lor sînt și vor 11 ai Iul. Iată no* 
tele pe care cotidianul „Sport” 
din Belgrad le-a acordat jucăto
rilor în partida cu Italia : Pan- 
telid 7 — Zor. VujovicI 7, Primo- 
rat 8, Rojid 7, Iovin 7 — Krstl- 
cevici 6, Mirocevici 8, Kllncearskl 
7 — ZI. VujovicI 7, Șlișkovicl 8. 
Repcld 7. Același ziar consideră 
că valoarea jocului prestat de 
echipa iugoslavă s-a ridicat la

EVOLUȚII BUNE ALE ADVERSARELOR NOASTRE 
ÎN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL
Pentru Iubitorii fotbalului din 

țara noastră, evenimentul cen
tral din soccerul internațional al 
acestei săptămînl l-a constituit 
testul pe care viitoarele adversare 
ale reprezentatlvd Românid l-au 
susținut miercuri seara. Mai e- 
xact, trei selecționate care fac 
parte Tin grupa a 4-a a preli
minariilor C.M. (alături de Ro
mânia 51 Norvegia) au susținut 
meciuri amicale : Ungaria, Anglia 
șl Elveția. Este semnificativ fap
tul că toate acestea au repurtat 
victorii semnificative. Cel mai eloc
vent este desigur succesul repre
zentativei Angliei, la Barcelona, 
unde britanicii au cîștigat fără 
drept de apel, cu 2—0 tn fața 
Spaniei 1 „A fost un joc exce

lent” — subliniază agențiile de 
presă — tn care englezii, cu cele 
mal mari vedete pe care le au 
la ora actuală, au dominat, iar 
portarul spaniol Arconada a fost 
cel mai bun de pe teren !” Cele 
două puncte au fost marcate de 
Woodcock (min. 15) șl Trevor 
Francis rmin. 54). Iată șl 11-le 
învingătorilor : Shilton — Neal, 
Mills, Watson, Thompson. Cop- 
pel, Kennedy, Trevor Francis 
(Cunningham), Keegan. Wilksis 
(Hughes), Woodcock.

Surprinzătoare, victoria Elveției 
în fața Cehoslovadei (deținătoa
rea titlului european și calificată 
in turneul final al C.E din acest 
an). Scorul de 2—0, cu care s-a 
închdat partida tn favoarea gaz

tare. Marele 
Gheorghiu are . _ . ____
partide întrerupte.

• DUPĂ CONSUMAREA a pa
tru runde, în „Cupa Europei- la 
șah pentru junioare, turneu care 
se desfășoară La Senta (Iugosia- •. 
via), conduc Brusztman (Polonia) 
șl Zaharovs ka (Cehoslovacia), cu 
ctte 4 p. Tînăra maestră român
că Marina Pogorevid ocupă lo
cul cinci, cu 2 p și o partidă mai 
puțin disputată. In runda a 5-a. 
Pogorevid a remizat cu Maksi- 
movlcl (Iugoslavia).

• LA HALLE, a Început un 
mare turneu International de box, 
la care participă 97 sportivi din 
18 țări. In prima gală, la catego
ria cocoș, Lutz Siegel CB. D. 
Germană) a cîștigat prin k.o. tn 
tata Iul Teodor Dinu.

• IN TURNEUL internațional 
de tenis de la Nisa, Mariana Sl- 
mlonescu a tnvins-o cu 5—7, 6—L 
6—1 pe Johanna Durie (Anglia). 
Alte rezultate : Hanna Stracho- 
nova (Cehoslovacia) — Nanette 
Schutte (R. F. Germania) 6—4, 
4—4 ; Marla Pintarova (Cehoslo
vacia) — Lena Sandln (Suedia) 
9—3, 6—1 ; GaU Lovera (Franța) 
— fsabeHe Vllleger (Elveția) 8—2, 
6—1.

ÎN PRIMUL TUR
AL „CUPEI

FEDERAȚIEI", LA TENIS
Federațla Internațională de te-; 

nis anunță rezultatul tragerii la 
sorți a jocurilor celei mai im
portante competiții Internaționala 
rezervată echipelor naționale fe
minine — un fel de replică la 
„Cupa Davis“ masculină — do
tată cu „Cupa Federației-, Acest 
adevărat campionat mondial de 
tenis pe echipe feminine se va 
disputa, anul acesta, între 19 și 
25 mai, pe terenurile clubului 
„Rot-Weiss- din Berlinul Occi
dental. Sînt înscrise 32 reprezen
tative naționale. In turul L oe 
postul de „capi de serie- au fost 
așezate in ordine echipele 5 
S.U.A, (deținătoarea titlului), 
U.R.S.S-, Cehoslovacia, România, 
R. F. Germania, AhgUa, Suedia 
șl Australia. în acest tur de de
but, echipa feminină a României 
va juca cu echipa Irlandei, ur- 
mtnd ca lnvingătoarea șă tntfl- 
nească, tn turul următor, cîștl- 
gătoarea din meciul Danemarca 
— .Elveția. în aceeași „pătrime-, 
în care figurează echipa noastră, 
se mal dispută meciurile : Ceho
slovacia — Ungaria șl Canada — 
Iugoslavia.

Corespondentă din R. D. Germană

PRIMELE FILE ALE PRIMAVERII SPORTIVE
Printre cele mai importante 

manifestări sportive ale lunii 
martie s-au numărat citeva, 
care au atras atenția iubitorilor 
de sport din țara noastră. Să 
răsfoim calendarul, trecind in 
revistă pe cele 
tante.

CONCURS DE 
IN APĂ DE PE 
NĂ. La Rostock 
cei mal buni săritori ai lumii, 
din U.R.SA, S.U.A., R.D.G.,
Mexic, Italia, Cuba, Ungaria, 
Olanda, Cehoslovacia ji Cana
da. O adevărată Olimpiadă a 
săritorilor 
muel Lce, 
americane, 
Rostock am 
tre cele mai mari concursuri pe 
care le-am văzut în lunga mea 
carieră. Deplasarea echipei 
noastre a fost foarte utilă*. 
Dr. Lee este o persoană auto
rizată în materie. A fost cam
pion olimpic la sărituri la J.O. 
din 1948 și 1952.

BIATLON. Este suficient 
să enumerăm țările participan
te pentru a ne da seama de 
amploarea competiției de la 
Oberhof: U.R.S.S., R.D.G.,
Polonia, România, R.F.G., El
veția, Iugoslavia, Ungaria și 
Austria. Au fost prezenți 
toți ciștigătorii „Cupei Mon
diale* și ai C.M., de juniori.

BOX. O selecționată de pu
giliști din S.U.A. a susținut 
două meciuri în campania re
prezentativei R. D. Germane. 
Ambele întîlnirl (una la Schwe
rin, a doua la Rostock) au re
venit gazdelor cu scoruri con
cludente 10—1 și 8—3. De no-

mal impor

SĂRITURI 
TRAMBULI- 
s-au întîlnit

in apă I Dr. Sa- 
antrenorul echipei 
a declarat : „La 

asistat la unul din-

tal că printre cei mai valoroși 
pugiliști americani se aflau 
ciștigătorii „Cupei Mondiale”, 
Sandoval și Tuckert, care însă 
nu au... boxat, deoarece au de
pășit categoriile la care fuse
seră înscriși. Excelent s-a 
comportat sefnimijlociul Johnny 
Bumphus (originar din Nige
ria) -din formația S.U.A. care 
a obținut două victorii preți
oase în compania lui Karl- 
Heinz Kruger și a lui Dietmar 
Schwarz. Johnny Bumphus 
(19 ani) se anunță a fi o mare 
speranță a pugilatului.

SPORT DE MASE. Zilele 
trecute, în „Parcul poporului*, 
din cartierul Friedrichshain, 
s-a pus piatra de temelie a ce
lei mai mari baze sportive pen
tru activitatea de masă din 
Berlin, care va fi terminată în 
primul semestru al anului 198L, 
Baza sportivă, de mari propor
ții, va oferi posibilitatea unul 
număr de 12 000 persoane să 
practice zilnic diferite discipli
ne sportive. Pe cele peste 
7 hectare de teren vor fi am
plasate bazine de înot, o sală 
de sport, o pistă artificială 
pentru patinaj, o arenă de po
pice cu 16 piste, terenuri de 
sport cu tribune de 6000 de 
locuri ș.a. în incinta parcului 
vor funcționa și cantine-res- 
taurant. Amenajările vor fi 
executate de trusturi speciali
zate în construcții sportive din 
R. D. Germană (din Halle, 
Leipzig, Berlin) în colaborare 
cu o firmă suedeză și una vest- 
germană.

CHRISTIANE RENTMEISTER 
„Sportecho" Berlin

SISTEMUL DE 
A TURNEULUI

DESFĂȘURARE 
FINAL AL CM. 

1932

nota 8, lar cea a oaspeților 
la 6.5. _

Incepînd de joi. așa cum am 
mai relatat, lotul Iugoslav se află 
la Novi Sad. Echipei care a Învins 
Italia 1 s-au alăturat cunoșcuții 
Internaționali Șușlcl, Petrovlcl, 
Tukrov șl alții. Să amintim că 
ziarul .Sport” din Belgrad șl-a 
intitulat comentariul după meciul 
cu Italia cu cuvintele : „Un pas 
plnă la Olimpiadă”. Titlul se lea
gă de faptul că echipa olimpică 
a Iugoslaviei poate obține cali
ficarea dacă va repurta victoria 
In medul cu Turcia, care se va 
desfășura la 2 aprilie, In orașul 
turc Anatolia. Dar, pînă atund, 
să așteptăm prima manșă din 
finala tradlțlonald .Cupe Balca
nice”.

Dușan BUGARIN

Turneul final al C.M. — ediția 
1982 din Spania va fi inaugurat 
la 13 Iunie la Barcelona cu me
ciul dintre selecționata Argenti
nei, deținătoarea titlului, și o e- 
chipă ce va fi desemnată prin 
tragere la sorți.

Cele 24 de formații calificat® 
vor fi repartizate în 6 grupe de 
cîte patra echipe. în prima fază 
(14—25 iunie), meciurile se vor 
disputa in 12 orașe (pe 13 sta
dioane, intre care două la Se
villa). Primele două clasate in 
flecare dLn cele 6 grupe se cali
fică pentru etapa a il-a, fiind 
repartizate in patru grupe de cîte 
3 echipe. Cîștigătoarele acestor 
patru grupe se califică în semi
finale, programate între 7 șl I 
iulie. Finala campionatului se va 
juca La 11 iulie la Madrid iar 
partida pentru locul trei, cu o 
zi înainte, la Barcelona.

delor, este pe deplin meritat, cu 
toate că meciul nu s-a ridicat la 
valoarea așteptărilor, din cauza 
terenului desfundat de la Basel. 
Au Înscris Sulser (din penalty ta 
min. 39) șl Barberis (în mln. 61). 
Elvețienii au aliniat echipa : En
gel — Zappa, Wehrll, Coutaz, Biz- 
zini, H. Hermann, Barberis, An
drey, Phister (Maissen), Brigger 
(Schnyder), Sulser. O formație 
relativ nouă, tînără, In afară de 
„tunarii” Sulser șl Barberis.

In fine, la Budapesta, selecțio
nata Ungariei a întrecut cu 2—1 
(2—1), formația Poloniei, Intr-un 
med condus de arbitrul român 
Fr. Coloși. Gazdele au aliniat cea 
mai bună formație : Moszaros — 
TSrOk, Ballnt, Kereki, Toth PaJl, 
Muller, Zombori, Fazekas, Tdroe- 
sik, Varadi. Golurile au fost mar
cate de Fazekas (mln. 8), Tbrfic- 
slk (min. 22 — care a reintrat 
cu acest prilej), respectiv Lato 
(mln. 23).

ALTE REZULTATE

• In preliminariile Turneului 
U.E.F.A. — juniori : Elveția — 
Spania 0—2, Anglia — Danemarca 
4—0, Irlanda — Franța 1—1. Aus
tria — Italia 1—1.

• In turneul preolimpic (zona 
asiatică) Irak — Kuweit 0—0. In 
clasament oonduc Irak șl Kuweit 
cu cite 5 p. In zona Americil de 
Nord : S.U.A. — Costa Rica 1—L

• La Luxemburg, în meci a-
mical : Uruguay — Luxemburg 
1—0 (0—0). A marcat Vlctorino
(min. 69).

• La Soci, U.R.S.S. — Bulga
ria (selecționate de tineret) 2—1 
(1—1).
• în C.E. (tineret) : Cehoslo

vacia — Iugoslavia 1—1 (1—1)
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