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CALDE Șl VIBRANTE MANIFESTĂRI DE DRAGOSTE Șl STIMĂ AEE ÎNTREGULUI POPOF 
FAȚĂ DE PARTID Șl SECRETARUL SĂU GENERAL, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Mai a devenit un simbol al uriașei„Ziua de 1 
energii revoluționare a clasei muncitoare, al hotă- 
rîrii sale de a lichida exploatarea și asuprirea 
omului de către om, de a clădi o societate nouă, 
a egalității și dreptății sociale, a bunăstării și fe
ricirii celor ce muncesc, de a asigura o lume mai 
dreaptă și mai bună, fără războaie, o lume a pă
cii și frăției".

NICOLAE CEAUȘESCU
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT
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în prezenta tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului, a avut loc in Capitală

MAREA ADUNARE CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au parti
cipat, miercuri, la marea adu
nare din Capitală consacrată zi
lei de 1 Mai, ziua solidarității 
internaționale a celor ce mun
cesc — eveniment omagiat as
tăzi sub semnul împlinirii a 90 
de ani de la sărbătorirea pen
tru prima dată in România a 
acestei zile cu profunde semni
ficații în conștiința oamenilor 
muncii din țara noastră.

Adunarea a avut loc Ia Pa
latul Sporturilor și Culturii.

Sărbătorirea in acest an 
a zilei frăției muncitorilor din 
întreaga lume se desfășoară în 
climatul de puternică eferves
cență creatoare în care întregul 
nostru popor, strîns unit în ju
rul Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, iși 
mobilizează toată energia pen
tru înfăptuirea istoricelor ho- 
tărîri ale celui de-al XII-lea 
forum al comuniștilor, ce a ja
lonat cu clarviziune calea dez
voltării multilaterale, în ritm 
accelerat, a României socialiste, 
însuflețirea cu care oamenii 
muncii din țara noastră — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități —, răspun- 
zînd chemării partidului, au 
desfășurat larg întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 1 
Mai în toate sectoarele econo
miei naționale, precum și suc
cesele obținute in această în
trecere ilustrează concludent 
inalta conștiință revoluționară 
a celor ce muncesc, hotărirea 
lor de a asigura înflorirea con
tinuă a patriei, ridicarea ei pe 
noi trepte de progres si civi
lizație. Rezultatele înregistra
te atestă în același timp con
vingerea clasei noastre munci
toare, a intregului popor că, ac
ționând cu hotărîre și perseve
rență pentru dezvoltarea con
tinuă a României, contribuie 
concret la întărirea forțelor 
progresului și păcii din lumea 
întreagă, la afirmarea superio
rității orînduirii socialiste. Ziua 
de 1 Mai este sărbătorită in 
țara noastră ca o zi a frăției 
și solidarității cu oamcna mun
cii din toate țările, cu toate 
forțele înaintate ale lumii con
temporane, în lupta pentru 
pace, destindere, independență, 
colaborare și înțelegere între 
națiuni, pentru dezarmare, pen
tru oprirea deteriorării situației 
internaționale, pentru triumful 
idealurilor de progres și bună
stare ale întregii omeniri.

Atmosfera sărbătorească, pli
nă de entuziasm și optimism,

specifică Intiiului de Mai, a a- 
tins intensitatea maximă în 
momentul sosirii în Parcul Ti
neretului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, căruia miile de ce
tățeni aflați aici i-au făcut o 
călduroasă primire. Veselia cîn- 
teculul și jocului, emoționantele 
urări care l-au insoțit pe 
secretarul general al partidului 
pină la Palatul Sporturilor și 
Culturii, unde a avut loc adu
narea populară organizată de 
Comitetul municipal București 
al P.C.R., s-au constituit într-o 
vibrantă expresie a sentimente
lor de dragoste și prețuire ale 
întregii națiuni față de cel mai 
iubit fiu al său, conducătorul 
stimat al partidului și al țării.

La intrarea in sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidu
lui și statului sini salutați cu 
nesfirșite aplauze și puternice 
urale. Cei prezenți in sală 
scandează îndelung numele 
partidului și secretarului său 
general, nume cu valoare de 
simbol in conștiința intregului 
nostru popor.

Ora 16. împreună cu secre
tarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
in prezidiul adunării iau loc 
tovarășa Elena Ceaușescu. to
varășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin. Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Janos 
Fazekas, Ludovic Fazckas, Cor
nelia Filipaș. Petre Lupu. Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu. Leonte Răutu, Aneta 
Spornic, Virgil Trofin, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Suzana

Gâdea, Ion Ioniță, Ana Mure- 
șan, Elena Nae, Marin Rădoi, 
Ion Ursu, Richard Winter, Ilie 
Rădulescu, Marin Vasile.

In deschiderea adunării se 
Intonează Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., prima
rul general al Capitalei.

Despre semnificația zilei de 
1 Mai a vorbit tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al

(Continuare in pag 2-3)

1 MAI - CEAUȘESCU Șl POPORUL
Am trăit cu toată puterea sufletelor noas

tre Marea Sărbătoare.
Al 90-lea Intii de mai sărbătorit in Româ

nia și al 35-lea 1 Mai liber in tara noastră.
Muncind ca niciodată pină acum — mai 

bine, mai mult, mai cu spor, mai fericit — 
poporul român nu-și uită nici o clipă isto
ria sa de luptă și cuceriri, ci și-o așează 
mereu in fața ochilor și și-o cinstește, me
reu, prin noi cuceriri care-i onorează ființa 
milenară.

Vocația de muncă, de dreptate, de liber
tate a poporului nostru se împlinește acum 
mai mult ca oricind. Acum înseamnă un 
prezent pe care-l trăim de 15 ani la cea 
mai înaltă tensiune patriotică, la cea mai 
înaltă forță patriotică, urmind în faptă și 
gindire pe unul dintre cei mai mari bărbați 
politici ai lumii. Acest bărbat este un mare 
român, adunind in ființa sa strălucitele vir
tuți și înțelepciunea marilor români din is
toria neamului care trăiesc, prin flacăra lor 
nestinsă, in inimile noastre și vor rămine 
de-a pururea nemuritori.

Noi, românii de astăzi, avem marea șansă 
să trăim in ANII CEAUȘESCU.

Ani care ne-au adus din întreaga lume 
numai stimă și respect.

Ani care pentru noi, aici, acasă, în spa
țiul nostru străbun carpato-dunărean, în
seamnă muncă mai mult ca oricind, dar în
seamnă și împliniri și bucurii mai mult ca 
oricind.

Trăim, conduși de marele român Nicolae 
Ceaușescu, de partidul nostru, cei mai fru
moși ani ai patriei.

Sărbătoarea de Arminden a găsit poporul 
nostru în plin avint, in plină efervescență 
creatoare, in PLINA MUNCA.

Știm cu toții că prețul nostru, primul 
nostru preț, este prețul muncii noastre De 
aceea muncim mereu mai bine, mereu mai 
mult, avînd în fața ochilor și a conștiințelor 
noastre imaginea impresionant pilduitoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. cel pe ca
re-l vedem și-l știm că muncește — pen
tru România, pentru poporul român — din 
zi pină in zi !

Am pășit in luna florilor cu "încredere și 
mulțumire. Cu încredere in munca noastră 
și în viața noastră pe acest pămint pentru 
a cărui pace CEAUȘESCU și POPORUL au 
luptat și vor lupta mereu cu aceeași sin
ceră vocație de prietenie dintotdeauna a 
românului. Cu încredere in viitorul nostru 
care stă în miinile noastre Cu mulțumire 
pentru chipul luminos, de azi. al patriei în
floritoare și al poporului nostru aflat in
tr-un extraordinar elan creator.

Sintem un popor liber
Sintem un popor drept.
Sintem un popor muncitor.
Vom munci neobosit. Ne vom cinsti prin 

muncă neamul și glia.

Vom face totul — și mai mult decit atit ! 
— pentru propășirea scumpei noastre patrii. 
România !

Marius POPESCU

Ziua tineretului, zi de sărbătoare

OMAGIUL FIERBINTE AL SPORTIVILOR
A doua zi a lunii mai este, 

conform tradiției, Ziua tinere
tului din Republica Socialistă 
România.

Tn prezenta a peste 30 000 de 
tineri, pe Stadionul Republicii 
s-a derulat un variat program 
cultural-sportiv care a consti
tuit o revelatoare expresie a 
sentimentului de profundă dra
goste și devotament al tinerei 
generații din România față de 

Partidul Comunist Român, față 
de patrie și popor.

La această acțiune au fost 
de față tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Gheor
ghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P C.R.. prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al 

Capitalei, Ilie Rădulescu, se
cretar al C.C. al P.C.R., Cons
tantin Olteanu, ministrul apă
rării naționale.. reprezentanți ai 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport.

Au participat, de asemenea, 
membri ai secretariatului Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, ai bi-

(Continuare în pag. a 4-a)
Aspect din timpul desfășurării finalei Complexului aplicativ 

„Pentru Apărarea Patriei"



MAREA ADUNARE CONSACRATĂ ECHIPA DINAMO BUCUREȘTI, CAMPIOANĂ Mîine, etapa a 31-a

ZILEI DE
(Urmare din naq. I)

P.C.R., prim-ministru al gu
vernului.

Adunarea se încheie într-o 
atmosferă înălțătoare, de vi
brant patriotism. Participant» 
ovaționează neîntrerupt pentru 
partid și secretarul său gene
ral, pentru eroica noastră clasă 
muncitoare, pentru harnicul 
nostru popor, pentru patria 
noastră liberă independentă, 
demnă și înfloritoare. Se scan
dează minute în șir „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — 
pace !“.

Entuziasta manifestare de 
dragoste și stimă față de to
varășul Nicolae Ceaușescu ex
primă in mod grăitor unitatea 
de nezdruncinat a întregului 
popor în jurul partidului, depli
na concordanță între năzuințele 
națiunii și politica internă și 
externă promovată de partidul 
și statul nostru.

In continuare a avut loc un 
spectacol festiv.

In încheierea spectacolului, 
un grup de pionieri, cu gin
gașă emoție, urcă la tribuna o- 
ficială, oferind buchete de flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu. To
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu îmbră
țișează cu părintească dragoste 
pe micii purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor.

Finalul spectacolului festiv 
reunește glasurile artiștilor și 
ale tuturor celor prezenți în 
momentul solemn al intonării 
imnului de luptă ai muncitori
lor din toate țările — Interna
ționala.

Mulțimea ovaționează din 
nou pentru partid și secretarul 
său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu răs
pund cu multă căldură acla
mațiilor, manifestărilor de 
dragoste și respect ale mulți
mii.

La ieșirea din sala Palatului 
Sporturilor și Culturii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sînt

In Divizia A de handbal feminin
5 MfCIURI, 5 „CAPflf 

DE AFIȘ44 !
Toate cele 5 meciuri ale etapei 

a XV-a a campionatului feminin 
de handbal, Divizia A, progra
mată duminică, pot fi considerate 
derbyuri. Intr-un fel sau altul — 
pentru fruntea clasamentului sau, 
mai ales, pentru evitarea ulti
melor două locuri — fiecare echi
pă este interesată în obținerea 
victoriei, mai mult chiar, pre
sată de această necesitate.

Programul este următorul :
• PROGRESUL BUCUREȘTI — 

TEROM IAȘI (partida se dispută 
în Sala Floreasca, de la ora 11,30)
• MUREȘUL TG. MUREȘ — 

HIDROTEHNICA CONSTANTA
• UNIVERSITATEA TIMIȘOA

RA — RULMENTUL BRASOV
• CONSTRICTORUL BAIA 

MARE — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA
• ȘTIINȚA BAC AU — CONFEC

ȚIA BUCUREȘTI
Pentru a argumenta interesul 

rea] al fiecărei întâlniri să amin
tim că, la această oră. se află 
în disputa pentru evitarea re
trogradării echipele Universitatea 
Cluj-Napoca (14 puncte), Rul
mentul Brașov (13). TEROM Iași 
(13), Universitatea Timișoara (12). 
Hidrotehnica Constanța (12), Con
fecția București (12) și Progresul 
București (11) ! Lupta pentru 
locurile n și IU (Știința Bacău 
este detașată în învingătoare) este 
și ea încă deschisă. Constructo
rul Baia Mare avînd 16 puncte, 
iar Mureșul Tg. Mureș 15. Așa
dar, o etapă deosebit de atrac
tivă, cu nu mai puțin de 5 „ca
pete de afiș“.

’ în „Cupa de primăvară*4 se 
dispută prima etapă a returului 
Sînt programate meciurile In
dependența Sibiu — H. C. Mi- 
naur Baia Mare și Politehnica 
Timișoara — Gloria Arad (în se
ria a Il-a), C.S.M. Borzești — 
Știința Bacău și Dinamo Brașov 
— Dinamo București (în seria i). 
După cum am mai anunțat, fi
nala acestei întreceri, care an
grenează formațiile masculine de 
Divizia a, se va disputa la 8 
iunie.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES DIN 30 
APRILIE 1980. EXTRAGEREA !• 
4 10 16 26 31 37 ; EXTRAGEREA 
a Il-a : 30 44 25 22 33 9 ; FOND 
TOTAL DE CÎSTIGURI • 874.710
LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO" DIN 2 MAI 
1980. EXTRAGEREA I • ' 36 11 33 
42. 65 46 61 37 63 ; EXTRAGEREA 
A II-a' : 80 47 56 50 4 20 23 46 58. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
678.636 lei. din oare 125.174 lei 
r erori la categoria 1

TRAGEREA LOTO 2 dc mttne.

1 MAI
întâmpinați cu aceleași senti
mente de înaltă prețuire, de 
dragoste profundă de zeci de 
mii de bucureșteni aflați în 
Parcul Tineretului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului parcurg 
pe jos, printr-un adevărat cu
loar viu, aleile parcului. încon
jurați de o mulțime entuziastă, 
care ovaționează cu însuflețire 
pentru partid și secretarul său 
general.

Bucuria și optimismul cu 
care mulțimea întâmpină ziua 
Intiiului de Mai. această zi de 
plină primăvară, sînt amplifi
cate de evoluția unor ansam
bluri artistice, ale unor grupuri 
de copii și tineri sportivi, de 
zeci de interpreți ai cîntecului 
și dansului care, prin evoluțiile 
lor, își manifestă dragostea și 
recunoștința profundă față de 
secretarul general al partidului, 
a cărui neobosită activitate este 
închinată înfăptuirii celor mai 
scumpe aspirații de pace, pros
peritate și bunăstare ale națiu
nii noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
jd tovarășa Elena Ceaușescu se 
orind într-o mare horă a bucu
riei alături de numeroși bucu
reșteni — moment ce întruchi
pează, cu puterea de expresie 
a simbolului, unitatea de nez
druncinat a întregului popor în 
jurul partidului, al secretarului 
său general, încrederea deplină 
în viitorul luminos al patriei 
noastre socialiste.

Această sărbătoare de ve
che tradiție muncitorească s-a 
constituit într-o vie și grăi
toare imagine a adeziunii în
tregii noastre națiuni la politi
ca internă și externă a parti
dului și statului, ilustrind su
gestiv hotărîrea cu care clasa 
muncitoare, întregul popor, în 
frunte cu comuniștii, acționea
ză pentru transpunerea în viață 
a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, a Progra
mului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

STEAUA - DINAMO, ÎN FINALA 
„CUPEI ROMÂNIEI** LA HOCHEI

Marți și miercuri s-au încheiat 
seriile preliminare ale ultimei 
competiții hocheistice a sezonu
lui „Cupa României**. Și dacă la 
Galați, Dinamo București a ocu
pat ușor primul loc, la M. duc, 
în schimb, s-a dat o luptă acer
bă între campioana țârii Steaua 
București și Sport Club din lo
calitate, echipă aflată în plină 
ascensiune. Cu un plus de hotă- 
rîre și experiență, Steaua a ob
ținut o victorie la limită in me
ciul decisiv uirmînd ca marți 6 
mai, pe patinoarul „23 August" 
din Capitală, să întîlnească în fi
nală pe Dinamo.

STEAUA — SPORT CLUB 5—4 
(2—2, 1—0, 2—2). Partidă de ma
re luptă. de bună factură tehni
că și cu o evoluție dramatică a 
scorului. Gazdele au condus cu 
2—0 (min. 11), dar Steaua a reu
șit să egaleze (min. 17) și să 
treacă In frunte, aparent decisiv, 
cu 5—2 (min. 45). Finalul apar
ține. însă, lui Sport Club care 
se aoropie la 5—4 (min. 59). iar 
in ultimele 30 de secunde. Înlo
cuind portarul cu un jucător de 
cimp, are o mare ocazie de a e- 
gala (rezultat care li conferea

„CUPA ROMÂNIEI** LA ATLETISM
Campionatul de atletism pe 

echipe, dotat cu „Cupa Româ
niei”, angrenează. începînd de 
astăzi, in întrecerile din cadrul 
celor 3 grupe valorice, pe toți 
fruntașii acestei discipline, la 
nivel de seniori și de juniori. 
In dispută se vor afla, în afara 
celor 5 echipe ale unor cluburi 
bucureștene, reprezentativele tu
turor județelor țării.

In București, pe Stadionul 
Republicii (azi de la ora 15,30 
și mîine de la ora 9), se vor 
afla în întrecere echipele din 
primul eșalon valoric al com
petiției : Steaua, Dinamo,

4 mal, va avea loc la ora 16,30 în 
sala clubului sportiv Progresul 
dan București, str. dr. Staicovicd 
n>r. 42.

CIȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE LOTO DIN 20 APRILIE 
1980, FAZA I : Cat. I : 2 varian
te 100% (autoturisme Dacia 1306) 
și 3 variante 25% a 17.500 lei ; 
cat 2 : 5,25 a 10.833 lei ; cat. 3 : 
11 a 5.171 lei ; cat. 4 • 31,75 a 
1.792 lei ; cat. 5 : 115 â 495 lei ; 
cat. 6 : 211,50 a 269 lei ; cat. X : 
1.019 a 106 lei. Report la catego
ria 1 : 46.842 lei. FAZA a n-a : 
Cat. G : 1 variantă 25% a 6.250 
lei ; cat. H • 12 variante 25% a 
1.250 lei ; cat. I : 20,25 a 2.000 lei;

In Întrecerea feminină la tenis
ARAD, 2 (prin telefon). Cu g 

organizare precisă și avantajată 
de vreme, întrecerea echipelor 
feminine și-a pu'tu’t desemna 
repede campioana. Pe frumos 
situatele terenuri de pe malul 
Mureșului ale clubului U.T.A. a 
cîștigat omogena formație Dina
mo București (antrenor Aurel 
Segărceanu), alcătuită din jucă
toare acoperind un registru va
loric foarte larg. Decisiv pentru 
obținerea titlului a fost și anul 
acesta meciul dintre Dinamo 
București și Politehnica Bucu
rești. Din păcate, mult așteptata 
confruntare Virginia Ruzici 
Lucia Romanov nu a avut loc în- 
trucît dinamovista, acuzînd o 
tendinită, a abandonat chiar după 
primul ghem (0—1). Spectatorii 
au fost, în schimb, răsplătiți cu 
un admirabil meci al sec un clan
țelor, în care Florența Mihai a 
condus cu 6—3 și 4—1 în setul 
doi în fața Măriei Romanov, pen
tru a pierde apoi la axare luptă 
(6—3, 5—7, 4—6). Dinamovistele
Gabriela Szdkd (6—3, 6—1 cu Ga
briela Ciorac) și Marilena Totoran 
(6—0, 6—0 cu Mihaela Manoliu) 
au restabilit echilibrul. Hotărîtoa- 
re a devenit astfel, la situația de 
2—2, partida dc dublu, în care 
perechea Ruzici — Mihai și-a va
lorificat deplin clasa de joc în 
fața cuplului Lucia Romanov — 
Maria Romanov : 6—4, 6—1. La 
încheierea turneului de 4, cla
samentul final al fruntașelor se 
prezintă astfel : 1. DIN AM O
BUCUREȘTI 3 v, 2. Politehnica 
București 2 v, 3. Steaua Bucu
rești 1 v. 4. Progresul București 
0 v. Frumoasă este performanța 
de a urca pe podium a echipei 
Steaua, compusă exclusiv din ju
nioare. Un cuvint bun și pentru 
Umișoreanca Nadia Becher eseu, 
în vădit progres, care a pierdut 
aici un meci de mare spectacu
lozitate cu Lucia Romanov : 6—4, 
6—8, 3—6. Remarcăm și două co
pile foarte talentate la 12 ani, 
care promit o rapidă ascensiune : 
Monica Radu (Dinamo București) 
și Gabriela Medveș (Sănătatea 
Oradea). Partidele de clasament 
continuă : pentru locurile 5—8 
luptă U.T.A., Electrica Timișoa- 
ra, C.S.Ș. Gheorgheni și Dacia ' 
Galați. (Victor BANCIULESCU).

Echipele masculine se întrec la 
București, pe terenurile din par
cul sportiv Progresul și pe cele 
de la T.C.B. în prima grupă de 
4 — exact ca în ediția trecută a 
campionatului — s-au clasat : 
Steaua, Dihamo București, Jiul 
Petroșani și Tenis Club București, 
în acest cvartet, pretendentă la 

primul. loc in grupă datorită go
laverajului superior), dar Netedu, 
aflat într-o zi de mare inspira
ție a reușit să apere. Au marcat : 
Cazacu (2), Chiriță (2). Justini
an, respectiv, E. Antal, Gali, Ge- 
reb și Peter.

PROGRESUL M. CIUC — SP. 
STUD. A.S.E. BUC. 8—5 (1—1,
4—2, 3—2).

Clasamentul : 1. STEAUA 6 p. 
2. Sport Club 4 p, 3. Progresul 
2 p, 4. Sp. Stud. A.S.E. 0 p (V. 
PAȘCANU — coresp.)

DINAMO — DUNĂREA GA
LATI 9—5 (5—2, 1—1, 3—2). Joc
frumos, antrenant, dinamoviștil 
asigurîndu-și victoria în prima 
repriză. Celelalte două au fost 
foarte echilibrate. Au marcat : 
Costea (2), Toke (2), Z. Nagy, 
B. Nagy, Pisaru, Solyom, Malî- 
hin, respectiv Vișan (2), Dinu (2), 
Bălăneanu (din șut de penali
tate).

METALUL SF. GHEORGHE — 
AVÎNTUL GHEORGHENI 6—1 
(1—0. 3—0, 2—1).

Clasamentul : 1. DINAMO 6 p, 
2. Metalul 3 p, 3. Avîntul 2 p, 4. 
Dunărea 1 p. (T. SIRIOPOL — 
coresp.)

C.A.U., Metalul și Rapid din 
București, selecționatele jude
țelor Cluj, Constanța, Argeș și 
Dolj. Anul trecut, titlurile de 
campioane, pe echipe au fost 
cîștigate de Argeș la femei și 
de Steaua la bărbați și la ge
neral. Disputele actualei ediții 
se vot desfășura după un regu
lament sensibil îmbunătățit față 
de cel trecut.

La întrecerile din Capitală 
vor lua parte toți componenții 
lotului olimpic și alți atleți 
fruntași, de la care așteptăm 
evoluții dintre cele mai bune și 
performanțe cît mai valoroase.

cat. J : 32,25 a 1.000 lei ; cat. K:
38.50 a 500 lei ; cat. L : 76 a
MO lei. FAZA a III-a : Cat. N : 
6 variante a 25.000 lei sau, la 
alegere, o excursie de dotă 
locuri in R. S. Cehoslovacă — 
R. P. Ungară, sau R. D. Ger
mană și diferența în numerar ; 
cat. O ; 8 variante a 5.000 lei sau, 
la alegere, o excursie de un loc 
ta R. S. Cehoslovacă — R. P. 
Ungară, sau R. D, Germană și 
diferența in numerar ; cat. P : 21 
a 2.000 lei ; cat. R : 66,25 a 1.000 
Iei ; cat. S : 163,50 a 600 lei ;
cat. T : 266,25 a 400 lei ; cat. U :
527.50 a 200 Iei. Autoturismele 
„Dacia 1300" de la categoria 1,

un Ioc a fost Și Dinamo Brașov 
(formația dispune de un lot o- 
mogen și valoros), dar în con
fruntarea din preliminarii cu 
Steaua, tenismanii din orașul de 
sub Tîmpa au trebuit să încline 
steagul. Actuala deținătoare a ti
tlului de campioană, Steaua, a 
cîștigat cu 7—2 în fața brașove
nilor. în excelentă formă Dumi
tru Hărădău a cîștigat fără drept 
de apel în fața lui Traian Marcu: 
6—0, 6—0. Cristinel Ștefănescu, 
noua achiziție a brașovenilor, a 
făcut o partidă frumoasă în com
pania lui Andrei Leonte, pe care 
l-a întrecut cu 6—0, 6—2. O evo
luție lăudabilă, cu atît mai re
marcabilă cu cît autorii ei sînt 
tenis-mani dc 15, 16 și 17 ani
(doar doi fiind în vîrstă de 19 
ani), a avut formația Tenis Club 
București. Echipa s-a calificat 
pentru turneul de 4 în dauna 
formației Cuprom Baia Mare, pe 
care a întrecut-o cu 7—2 (Con- 
stantinescu — Rusen 6—3, 6—0 ; 
Hnat — Nemeth 5—7, 6—1, 6—0 ; 
roan — Giurgiu 6—1, 6—4 ; * Ca- 
ragață — Atti 6—3, 6—3 ; Pop — 
Morariu 6—4, 8—6 etc.). în tur
neul fruntașelor s-au înregistrat 
rezultatele : Steaua — T.C.B. 7—2; 
Dinamo București — Jiul Petro
șani 9—0. în grupa pentru locu
rile 5—8 evoluează : Progresul,
Dinamo Brașov, Cuprom Baia 
Mare, Cimentul Deva. Concursul 
se încheie azi. începînd de la 
ora 10,30 are loc meciul Steaua 
— Dinamo București, învingătoa- 
rea cîștigînd șl titlul de campioa
nă a țării. (Ion GAVRILESCV).

★
Sportivele românce Virginia 

Ruzici, Lucia Romanov, Florența 
Mihai șd Maria Romanov au 
plecat la Perugia, unde vor lua 
parte la Campion,afteăe internați-o- 
nafle de tends ale Itaflid.

Asfâzi, in capitala 
STĂRI ÎN COMPETIȚIA 

CICLISIÂ INimÂlIONĂLĂ 
„CURSA MUNȚILOR**

Astăzi se dă, în Capitală, 
startul în întrecerea ciclistă in
ternațională „Cursa Munților". 
Tradiționala competiție, organi
zată de clubul Dinamo București, 
reunește și anul acesta o seamă 
de valoroși rutieri din țară și de 
peste hotare. Și, tot conform 
tradiției, ea reprezintă ultimul 
test de verificare a cicliștilor ca
re vor fi selecționați în reprezen
tativa României pentru „Cursa 
Păcii44, Varșovia — Berlin — 
Fraga.

Itinerarul „Cursei Munților" 
este următorul :

Sîmbătă, 3 mai, etapa I : Bucu
rești — spre Alexandria — Bucu
rești, 120 km (plecarea la or-a 
10 de la km 7, sosirea în ace
lași punct) ;

Duminică, 4 mal, etapa a Il-a : 
București — Bîldana — Titu — 
Pucioasa — Sinaia, 145 km (start 
la ora 14, de la km 10) ;

Luni, 5 mai, etapa a ni-a : Si
naia — Predeal — spre Cheia — 
Predeal — Sinaia, 110 km (start 
la ora 10) ; f '

Marți, 6 mai, etapa a IV-a : 
Sinaia — Predeal — Sinaia — 
București, 165 km (start la ora 
10).

La startul cursei se vor alinia 
numeroși alergători din Capita
lă, precum și rutieri din provin
cie. In fruntea lor, membrii lotu
lui olimpic și ai echipei pentru 
„Cursa Păcii" : Teodor Vasile,
Mircea Romașcanu, Costică Bon- 
ciu, Cornel Nicolae, Nicolae Sa- 
vu, Traian Sîrbu, Constantin Că- 
ruțașu, Valentin Marin.

invitați de peste hotare sînt ci
cliștii de la Ruda Hvezda (Ceho
slovacia) și de la Dynamo Berlin 
(R. D. Germană), sportivi care, 
de asemenea, se pregătesc pen
tru importantul sezon al acestui 
an.

I
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I
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In afara clasamentelor Indivi
duale (pe etape șl generale), 
vor fi alcătuite și Ierarhii ale 
celor mai buni cățărători. Eta
pele a n-a, a Ul-a și a IV-a 
programează puncte de cățănare, 
la care vor fi acordate, primi
lor alergători, puncte în ordinea 
trecerii.

I

TURNEUL BASCHETBALIȘ- 
TILOR IN BULGARIA

I
La Sofia, In cel de-afl doilea 

meci amical de baschet mascu
lin dintre formațiile României ști 
Bulgariei, gazdele au cîștigait Cu 
92—84 (46—41). în primul joc,
disputat, la Pernik. baschetbaWtii 
români dștigaseră ou 100—92 
(46—40).

realizate pe bilete jucate 100°/», 
au revenit pârtiei punților : CON
STANTIN roman din Cluj-Na- 
poca și GHEOBGHE STANCIU 
din Constanta.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 25 APRILIE 1980. Cat. 1: 1 
variantă 25% (autoturism Dacia 
1300) ; cat. 2:6a 14.833 lei ; cat. 
3 : 23,50 a 3.737 lei ; cat. 4 : 46,75 
a 1.904 lei ; oat. 5 : 202,50 a 440 
lei ; cat. 6 • 329,25 a 270 Id ; cat. 
X : 2.049,50 a 100 lei. REPORT 
LA CATEGORIA 1 : 125.174 lei. 
Autoturism uJ „Dacia 1300“ de la 
categoria 1, realizat pe un bilet 
jucat 25%, a revenit participan
tului IOSIF TENGHEA din Sibiu.
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MULT! PARTID! I
PENTRU TITLU Șl PENTRU
© Craiovenii trebuie sâ treacc 
prin „vama Galați" • La Buzău, 
o întilnire de orgoliu pentru 
ambele echipe O A.S.A. 
fața unui examen decisiv 
După „dușul Steaua", clujenii 
sînt deciși sâ refacâ terenul 
pierdut © Chimia Rm. Vîlceo 
in fața „enigmaticei" formații 
bâcâuane... © Pe stadionul 
din Ghencea, doua semifina- 
liste ale cupei © Intre atacul 
pozițional ieșean și contra* 
ripostele argeșene © Olimpic 
și C.S. Tîrgoviște - doi candi
dați pentru un „colac de sal

vare"
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1. UNII
2. St«|
3. F.C.
4. F.C.
5. Spoi
6. S.C.
7. Din<
8. Polii
8. Chin

10. F.C.I
11. ..Pol
12. F.C.

PROGRAMUL
F.C.M,Galați :

V. Topan (Cluj-Napoca) — Gh. Jucoa (Med 
(Meci televizat)

Buzău : GLORIA -
M. Adam (Cluj-Napocc) — Fr. CoToșI (Bu 
Tg. Mureș : A.S.A.

— GJ». Ispas (Constan 
UNIVERSITATEA

O. Strong (Oradea)
Cluj-Napoca
R. Stincan - T. Alexa nd rescu (BucucgstUr M. 
Rm. Vîlcea :
C. Szilaghi — E.
București :
O. And ere O

CHIMIA - S
Feldmon (B. Mare), A. De

STEAUA
More) — V. Cotonâ (Coreii 

(stadionul Steaua) 
POLITEHNICA - F

fl. Popescu (Ploiești), I. Igna (
OLIMPIA - C

— R. Plato? (București), C. Ghi 
DINAMO - F.

(S.

lăți :
M. Mororu —
Satu Mare:
C. Bârbulescu 
București:
S. Drâgulici - I. Zaharta (Drobeta Tr. Severin) 

(stadionul Dinamo) 
Toate partidele vor începe la ora 17,15.

Un „test“ reușit doar

LOTUL Dl IINfDfl-f. C. CORV
de pe 

fost, 
o în- 

a Ul-a 
Hune- 
simplu 
lotului

„Uvertura" de miercuri, 
stadionul „23 August", a 
așa cum o anticipasem, 
tîLnire în care lidera seriei 
a Diviziei B (Corvinul 
doara) n-a făcut doar un 
act de prezență la testul 
reprezentativ de tineret (în care 
s-au rulat toți jucătorii valizi). 
Mai mult, echipa condusă de 
Radu Nunweiller (cită risipă de 
energie !) ne-a făcut dovada că 
știe o partitură modernă de joc, 
că acolo, la Hunedoara, antreno
rii Mircea Lucescu și Remus 
Vlad se străduiesc să aducă ceva 
nou în fotbalul nostru, așa cam 
au făcut-o băimărenii. Chiar din 
primul sfert de oră al jocului 
ni se promite un spectacol bun. 
După ce Bozeșan (min. 7) își 
încearcă șutul, la o lovitură li
beră, tabela de marcaj se va mo
difica — pentru prima oară — 
In min. 13 : TERHEȘ (ln bună 
dispoziție), cu o execuție tehnică 
ireproșabilă, va amenda greșeala 
unui fundaș advers și a lui I. 
Gabriel ieșit mult din poartă. 
Peste două minute, Văietuș exe
cută un corner, Merlă prelun
gește la PETCU și acesta reia 
ta gol cu un voleu, din întoar
cere, de toată frumusețea. Par
tida are ritm, acțiunile ambelor 
echipe sînt cursive și spectacu
loase, mai 
ale lotului 
înscris de 
— Terheș 
pe Murar, 
Intervine cu mina pe traiectoria 
nrngii ș? BOZEȘAN transformă 
penalty-ui, iar după alte cinci
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minute 
lui Bo 
în manie 
șut-gol
hunedore 
Vlad (min 
două 
insă,
INADMIS 
MATIEI 
cum ,' 
pentru 
vinul 
ccnunt. 
dacă nu 
fond aJ 
Gabor -

agresive fiind acelea 
de tineret, care a mai 
două ori • în min. 89 
îl angajează «plen did 
to careu, dar Andon e

Toma (ce 
gisfril bu 
NICȘA re 
nghi înc 

prin
Bucur 

pas de o 
neînțeles 
din repri 
chipel de
vom reven 

Arbitrul 
rescu a 
LOTUL D 
Andreeuți 
Vlad. C.
Badea (mi 
ciu, Boz 
FI. Pop), 
Dumitrașca 
Gabriel — 
Bogdan — 
R. Nunwei 
tracht (mi

Stelia

DIVIZIA B, ETAPĂ INTERMEDIA# i

CHIMICA 
o—i (0—0). Au mar- 
(min. 88).
TG. JIU — MECA- 
BUCUREȘT1 2—2 
înscris : Treschin

44) pentru Pandurii, 
(min. 64) și Puchea 
pen tru M ecan ică fin ă.

Iată rezultatele partidelor 
etapa Intermediară a seriei 
n-a a Diviziei B disputată 
ziua de 1 Mai :

RAPID BUCUREȘTI — ENER
GIA SLATINA 6—6 (4—0). Auto
rii golurilor : Grosu (min. 13, 28 
șl min. 45 din 11 m), Șumulan- 
schi (min. 32 și 88) și Bartales 
Omin. 69).

F.C.M. GIURGIU 
TÎRNAVENI 
cat • Marton

PANDURII 
NICA FINA 
(2—0). Au 
(min. 22 și 
Turbat u 
(min.. 70) _ ___ ___

METALUL BUCUREȘTI — PO
IANA CÎMPINA 3—0 (2—0). A'J
marcat : Dumitrașcu fmin. 
42) și Călărașiu (min. 70).

CHHIIA TR. MĂGURELE 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
(2—0). Autorul golurilor : 
(min. 37 și 41).

METALUL PLOPEN1 — 
FARUL BUCUREȘTI 4—1 
Au înscris : Toma (min. 
Rednic (min. 38, autogol), 
don (min. 57). Manolach« 
83), respectiv Matei

ȘOIMII SIBIU — 
ALEXANDRIA 1—0 
gol a fost realizat 
(min. 89)

FLACARA MOREN1 — PETRO
LUL PLOIEȘTI 3—0 (0—0). AU 
marcat : Petre (min. 64), Tănase 
(min. 67) șl Niță (min. 73).

GAZ METAN MEDIAȘ — CAR
PAȚI MIRȘA 2—0 (1—0). Autorii

19 61

LUCEA- 
(2-1).

33), 
Spiri- 
(rriln. 

14).(min. 
RULMENTUL 
(0-0). Unicul 
de Beleaua

golurilor : 
Muscă (m

Relatări d 
8arbălată, 
Gruia, M. 
Paul și M.
1. RAPID B
2. Metalul B
3. Prog. Vuî4. Petrolul P
5. Poiana Ci
6. Rulm. Al
7. Șoimii Sib8. Autobuzul
9. Met. Plop

10. Energia SI
11. Chimica 1
12. Gaz meta
13. Pandurii T
14. Mecanicâ
15. Flacâro M
16. Chimia Tr.
17. Carpați
18. F.C.M.

SERIA 1: 
Viitorul Vasl 
șov — F.C. 
tul Medgidia 
(0—1), Unirea 
lui Cîmpulun 
șani — Ni
F.C Constan 
gheni (2—1), 
morului — 
ghiu-De] (3- 
— Delta Tulc
Brașov — I.C

SERIA A II 
xandria — IV 
Metalul Buc



REZULTATUL este favorabil 
(2-0, cu olimpicii cehoslovaci), 

dar JOCUL incă nu satisface

WARE
JL
I 6 61-26 40
I 6 62-37 38
I 9 50-35 37
I 11 52-45 35
I 11 38-27 33

9 38-44 31
I 11 43-35 30
I 14 40-40 30
I 13 38-46 30
I 11 41-51 30

14 43-38 29
14 43-44 29

' 12 22-35 29
15 36-37 27
14 34-42 27
13 37-47 27
14 29-45 24
20 21-54 14
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La puțin timp de la meciul cu 
R. D. Germana, reprezentativa 
de fotbal a României a susținut 
miercuri, pe același stadion „13 
August-, jocul test cu Selecțio
nata olimpică a Cehoslovaciei, 
încheiat, cum se știe, cu scorul 
de 2—0 in tavo ar ea fotbaliștuo, 
noștri. Ca și elevii lui Buschner, 
olimpicii cehoslovaci, calificat: 
pentru turneul final de la Mos
cova, au arătat, ta linii mari, *- 
celeași calități : gabarit, joc »o- 
bru, tenace; ta întregul Iul la 
maniera lui... Bjorn Borg, present 
la partidă, dar și cunoștințe teh- 
ntoo-tacticse proprii fotbalului ce
hoslovac, campion ja ultln» edi
ție a europenelor.

Astfel stând lucrurile, aceștia 
fiindu-ne partenerii - pe /c/T - 
lul celor englezi și norvegieni eu 
care ne vom - Întrece ta ternei 
pentru un loc ta turneul final al 
C.M. din 1061 — au mulțumit 
unele porțiuni de partid* ta care 
tricolorii s-au priceput ta a pune 
probleme unei echipa mereu 
bine grupată ta defensiv*. »e- 
voitâ adesea să recurg* ta mij
loace neregulamentare (ta min 
11 Macela primea un averttament 
verbal, ta mm. 31 tas Mazur» 1 
se arăta cartonașul galben} pen
tru a-1 opri din acțiune pe M. 
Răducanu, D. Nicolae, țicieaaa ; 
ca să numim dteva din vaăorSe 
actualului H reprezentativ, șl 
care au ciștigat, prin virtuozi
tate tehnică și fantezie ta joc. 
multe dueluri cu Mazuca, Ryegei 
Vaclavicek ș-a.

Chiar și golurile, care, final
mente, au creat diferența pe ta
bela de marcaj, au purtai pece
tea unor acțiuni ingenios con
cepute și finalizate : la primul 
dintre ele, D. Nicolae, intre doi 
adversari, l-a văzut pe stromsik 
ieșit și a ,,lobat- peste el, la ce: 
de-a! doilea. Bălăci (râscumpă- 
rîndu-și pasele defectuoase) i-a 
trecut cu abilitate balonul tai 
A. Ionescu, care, cu o siguranță 
de titular, și-a... pus candida
tura pentru postul de virf cen
tral.

Asta a fost însă tot sau a- 
proape tot la capitolul „pozitive' 
în comportarea echipei fin afara 
anei tratări mai realiste a fazei 
de apărare), cu citeva talente și 
porțiuni de partidă jucătorii 
noștri puțind obține, s-a văzut, 
o victorie, dar — credem noi — 
NU ȘI O CALIFICARE pentru 
un turneu final de campionat 
mondial. In rest — un ,,rest“ 
mai mare. In timp,’ decit perioa
dele bune — o angajare la efort 
drămuită in momentul de posesie 
a mingii, fapt care, în pofida 
unei evidente superiorități terito
riale, a lipsit ofensiva de consis
tență, de calitate. Așa se explică, 
in ultima analiză, și puținele șu

u 26) șj 
0.
in, Tr.

Ion, D. 
Laniu. A.

7 42-23 32
0 38-28 30
7 40-30 3G
9 37-26 28

12 38-33 28 
0 33-23 27 
II 24-36 27 
0 48-35 26 
1 34-28 25
1 28-39 25
2 40-36 24 
0 37-36 24

11 33-46 24
10 32-32 23
12 34-40 23 
2 30-37 22 
4 26-43 21 
6 20-43 13

FILMUL MECIULUI
Startul do partidă, lansat, in

spirat. Chiar in minutul 3, fot
baliștii noștri au reușit să des
chidă scorul : Tilihoi a executat 
o lovitură liberă, pină în careul 
advers, a. Ionesoi a pasat îna
poi. iar DORU NICOLAE, într-o 
clipă de inspirație, a trimis ba
lonul peste portarul Stromsik și 
a înscris : 1—0. Văzindu-se con
duși atît de repede, oaspeții, în 
ciuda superiorității teritoriale a 
fotbaliștilor români, ies la atac, 
dar șutul lui Berger (min. 8) e 
reținut de Cristian. Apoi cmin. 
14), Martiniak șutează pe lingă 
poartă, după o lovitură liberă, 
acordată de arbitru, pentru că 
Cristian, aruncînd balonul cu 
mina, a depășit linia de 16 m. 
tn min. 17, am consemnat fru
moasa acțiune individuală a Iul 
Tic lean u (printre cei mal activi 
jucători ai noștri), Încheiată eu 
un șut puternic (reținut de por
tar), urmată de ..șarja" Marcel 
Răducanu, rezolvată tot de 
Stromsik. In min. 33. o ezitare 
a apărării oaspete nu e fructifi
cată de D. Nicolae, după cum 
frumoasa acți’ine Muntean u U 
— A. Ionescu este compromisă 
de șutul imprecis al Iul Bălăci 
din min. 26.

După pauză. începutul bun al 
jucătorilor noștri este concreti
zat în min. 50, de golul marcat 
de A. IONESCU, printr-un șui 
puternic, jos de colț, dintr-c ex
celentă pasă a lui Bălăci. A ur
mat ..bomba44 lui Sames (min. 
53), cînd portarul Stromsik șl-a 
răscumpărat greșeala de la go
lul întâi, după care (min. 56) 

irăila —a a

MIINE, IN DIVIZIA B
onstanța

Mus ce- București (2—1) (stadionul Meta-
ir Boto- lui, ora 11), Carpați Mîrșa —
lș (2—1), Chimia Tr. Măgurele (0—4). Ra-

Gheor- pid București — Mecanică tină
ira Hu- București (3—1) (stadionul „23

Gheor- August44, ora 11), Petrolul Ploiești
Suceava — Energia Slatina (0—0), Progre
dactorul sul Vulcan București — Luceafă-
i (0—0) rui București (1—0) (stadionul

Progresul, ora li), Flacăra Mo
țul Ale- reni — Gaz metan Mediaș (1—2),
d (0—2), Poiana Cîmpina — F.C.M. Giur-
utobuzul giu (0—1), Pandurii Tg. Jiu —

turi pe spațiul porții ta cele 90 
de minute (doar 7 1), ca, dealt
fel, și cornerele (numai < — 3 
in prima parte a jocului, unul 
singur ta cea de a doua), Ce 
anume a condus la această ne
dorită stare de lucruri, amtaind 
pe altă dată un test concludent 7 
Mai m-ilte elemente, se pare, și 
anume : 1) înscrierea cite unui 
gol la fiecare început de repriză, 
ceea ce a permis instalarea sen
timentului de automulțumlre ; 2) 
menajarea forțelor la unii dintre 
eomponenții echipei, afiați îna
intea unei noi și poate decisive 
etape de campionat ; 3) INSUFI
CIENTA OMOGENIZARE A E- 
CHIPE1 ta pofida faptului , că. la 
testul de miercuri, ea a cuprins 
oa singur Jucător nou. A. io- 
aesea ta focul tal CămAtaru pn- 
dtepoclbll). Acesta, ai treilea eie- 
ment-cauz* (cei mai important, 
realmente unul de fond) al 
UNEI COMPORTĂRI DE AN- 
SAMBLU INCA NEMUL TV MI
TO ARE (departe de ceea ce aș- 
teptăcr. de ta prima echipă a ță
rii pentru ca ea să-și ducă la ta- 
depEalre obiectivul major — ca
lificarea ta CM. din Spania), 
trebuie pus ta legătură eu in
stabilitatea FORMULEI TAC
TICE, CU LIPSA UNEI IDEI DE 
JOC CLARE, ta cadrul căreia s* 
apară un STIL PROPRIU, acele 
scheme care, bine însușite, con
feră momentului de ofensivă efi
ciență și culoare. Miercuri, din 
cauza indisponibilității lui Cămă- 
taru și prin nefolosirea, de la 
Început, a lui Crișan, ideea „blo
cului craiovean- (cu mai multe 
șanse — ta condițiile timpului 
din ce ta ce mai puțin pină la 
startul preliminariilor C.M. — ta 
rezolvarea necesarei coeziuni teh- 
nico-tactice, cu implicațiile el 
asupra moralului) n-a putut fi 
pusă ta aplicare. Acum a apă
rut, iată, și ,.soluția' A. Ionescu" 
ca virf de atac. Un singur nume, 
dar pe un post-cbeie și care, ta 
scopul integrării perfecte in an
grenajul ansamblului, necesită 
timp. Punerea mai rapidă a ste
latului ta relații de joc, conve
nabile lui, nu numai cu M. Ră- 
ducanu, ci și cu ceilalți tricolori, 
n-o poate înlesni, repetăm, de- 
cît o IDEE CLARA DE JOC, atît 
sub aspectul liniei el orientative, 
cit, mal ales, sub acela al tac
ticii speciale, al schemelor de 
care vorbeam. Următorul test, 
cel de la 18 mal, cind echipa 
Romfnlei îi va tatîtoi. din nou, 
pe olimpicii cehoslovaci de astă 
dată la Brno, va trebui să În
semne o concludentă probă a e- 
fortului lucid, creator, ofensiv, 
eficace, condiție a înaltei perfor
manțe.

Gheorghe NICOLAESCU

apărarea noastră s-a lăsat sur
prinsă de „manevra4* executării 
unei lovituri libere de către fot
baliștii cehoslovaci, și a scăpat 
cu fața curată datorită ezitării 
lui Slany. Mare ocazie de majo
rare a scorului, în min. 62, cînd 
A. Ionescu a reluat slab, cu la
tul, de la 6—7 m, centrarea Iui 
M. Răducanu. In min. 73, nu a 
fost acordat un gol, al lui Cri
șan, pe motiv de ofsaid, care din 
tribune a fost greu sesizabil. Să 
reținem că finalul a aparținut 
oaspeților. perioadă în care 
Schreiner (min. 78) a șutat în 
bară, cînd „gafa" lui Ștefănescu 
(min. 84) putea fi transformată 
Ln gol de către Svoboda, cînd 
Cristian, ieșit din careu, a luf- 
tat în mod nepermis.

Arbitrul R. laczina, ajutat la 
linie de L. Mohacsi și L. Hart
man (toți din Ungaria), a con
dus bine formațiile :

LOTUL REPREZENTATIV AL 
ROMÂNIEI • Cristian — Tilihoi 
(min. 62 Lică), SAMEȘ. Ștefă
nescu, MUNTEANU H — TI- 
CLEANU, Boloni (min. 46 AL. 
NICOLAE), Bălăci — D. Nicolae 
Cmin. 65 Crișan), A. IONESCU. 
M. Răducanu.

SEL. OLIMP. A CEHOSLOVA
CIEI : Stromsik — Mazura, Vac
lavicek, Macela, Ryegel — BER
GER, SVOBODA, Nemec — Mar
tiniak (min. 33 Slany), Tiaskv 
(min. 64 SCHREINER), Mikulicka 
(min. 46 Rott).

Constantin ALEXE

Șoimii Sibiu (1—2), Chimica Tîr- 
năveni — stă.

SERIA A IlI-a ; Minerul Cav- 
nic — C.F.R. duj-Napoca (1—2), 
Ind. sîrmei C. Turzi! — Minerul 
Anina (0—1), Metalurgistul Cu- 
gir — F.C. Bihor Oradea (0—4), 
Gloria Bistrița — U. T. Arad 
(0—1), F.C.M. Reșița — Unirea 
Alba lulia (1—1), înfrățirea Ora
dea — F.C. Corvinul Hunedoara 
(0—1), Someșul Satu Mare ~ 
Aurul Brad (0—5), Strungul Arad 
— U.M. Timișoara (1—2), Dacia 
Orăștie — Minerul Moldova Nouă 
(0—3).

| Ultimele Jocuri de verificare
I înaintea C. M. de popice

LA BUDAPESTA,
1 DUBLA ÎNTÎLNIRE 
| UNGARIA - ROMÂNIA
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Reprezentativele naționale de 
popice, care se pregătesc pentru 
aipropiatele Campionate mondiale 
de la Mangalia Nord (24—31 mai), 
îșd încheie suita meciurilor in
ternaționale de verificare, jucînd 
azi și mîine, la Budapesta, cu 
selecționatele Ungariei. Pînă a- 
cum, popicarii noștri fruntași au 
susținut jocuri test cu formațiile 
reprezentative ale Iugoslaviei (în 
deplasare, 2—2), R. F. Germania 
(La Brașov, 2—0). Cehoslovaciei 
(în deplasare. 4—0) și R.D. Ger
mane (în deplasare. 1—3).

In meciurile de azi și mîine, din 
capitala Ungariei. antrenorii 
Constantin Neguțoiu si Roger 
Cemaț vor alcătui echipele din 
următorii jucători : Elena An-
dreescu, Elena Pană. Ana Pe
trescu. Margareta Cătineanu, Ei- 
sabeta Albert, Vasilica Pințea si 
Elisabeu Badea, respectiv Iosif 
Tismănar. Iuliu Bice. Gheorghe 
Silvestru, Bie Băias. Alexandru 
Tudor, nie Hosu, Alexandru Că- 
tineanu g* Alexandru NaszodL

„CUPA PRIETENIA*' 
LA M0T0CR0S

• Duminică vor începe, in o- 
• ra^ul polonez Olsztyn. coocursu- 
Irfle „Cupei Prietenia" M moto- 

croc. La prima etapă a acestei 
oofnpetițaL va fi prezentă o e- 
chipă tânără, alcătuită din cam- 

I pionul de senâori al României 
Ernest |Iir«ier, Petrișor Titilen- 
cu, Alexandru Ilieș si Francis c 
Fodor, primul alergător fiind cel 

ImM virstnic — 20 de ani. Cel 
patru motocicliști sînt însoțiți de 
antrenorii Gheorghe Ioniță și 
Dumitru Motișan.

I> La Oradea, se va desfășura 
mîine etapa a II-a a „Cupei 
F.R.M.** ia viteză. Și-au anunțat 
participarea aproape 150 de aler- 

Igători. Primul start se va da la 
ora 9.

| AZ1 ÎNCEPE
| BALCANIADA DE TALERE

Astăzi, va începe la Atena o

Inouă ediție a campionatelor bal
canice de talere. In program fi
gurează întreceri de trap și de 
skeet. seniori și juniori. Parti-

Icipă, cei mai buni „vinători“ din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România și Turcia.

Ilată componența loturilor noas
tre/: skeet, seniori: loan Toman, 
Sabin Popa, Daniel Buduru, A- 
lexandru Semdovici, Ionică Ion și

I Bogdan Marinescu : juniori :
Ștefan Egri ; trap, seniori : Gri- 
gore Tomoioagă, Liviu Mîndrea- 
nu. Viorel Antonescu, Ion Sta- 
mate.

La C. E. de haltere, de la Belgrad

PETRE DUMITRU A OCUPAT LOCUL 6 
CU DOUĂ NOI RECORDURI NAȚIONALE
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BELGRAD, 2 (prin telefon). 
Campionatul european de haltere 
a continuat cu disputarea întrece
rilor la categoriile semimijlocie 
și mijlocie. La prima categorie, 
unde bulgarul Arsen Zlafev a 
devenit campion european cu 
două noi recorduri mondiale 
(365 kg La total și 197,5 kg la 
, .aruncat-) țara noastră n-a a- 
vut reprezentant. In schimb, la 
„mijlocie4*, printre cei 19 concu- 
renți s-a numărat și sportivul 
român, Petre Dumitru, care cu 
două recorduri naționale (340 kg 
— la total — v.r. 335 și 155 kg la 
..smuls" — v.r. 152,5, care îi a- 
parțineau) a ocupat poziția a 6-a 
la total, cu o diferență mică față 
de cei de pe locurile 3—5. La 
stiluri el s-a situat pe locul 4 
la „smuls" (155 kg) și pe poziția 
a 8-a la „aruncat44 (185 kg). De 
menționat faptul că P. Dumitru 
ar fi putut obține medalia de 
argint la ,«smuls- și pe cea de 
bronz la total, dacă ar fi ridicat 
la ,.smuls- 157,5 kg — pe care 
a ratat-o la a treia încercare — 
deoarece ar fi fost avantajat de 
greutatea sa corporală mai mică 
decît cea a adversarilor săi. Ori
cum, rezultatul este valoros, prin
tre eei depășiți de Dumitru a- 
flîndu-se halterofili cunoscut!, ca 
bulgarul S. Bairaktarov, vest-ger
manul N. Gergmann și ungurul 
A. Orosz.

REZULTATE TEHNICE — ca- 
teg. semimijlocie (75 kg) : 1. A. 
Zlatev (Bulgaria) 355 kg — nou 
record mondial (v.r. 352,5), 2. N. 
Kolev (Bulgaria) 347.5, 3. A. Per- 
vi (U.R.S.S.) 347.5. 4. P. Wenzel 
(R.D.G.) 345, 5. G Schiwka

RECORD MONDIAL 
LA ARUNCAREA 

SULIȚEI FEMEI
In cadrul unui concurs de 

atletism desfășurat la Split, Ruth 
Fuchs (R.D.G.) a stabilit un nou 
record mondial la aruncarea su
liței cu 69,96 m. Vechiul record, 
69.52 m, aparținea aceleiași atle
te.

In campionatul european F. î. R. A.

victorie clară, după un joc frumos, deschis

ROMÂNIA-MAROC 4111 (214)
Aproximativ 3 000 de spectatori 

prezenți în tribunele stadionului 
„1 Maii“ din municipiul Constanța 
au aplaudat cu multă căldură 
victoria pe care reprezentativa 
de rugby a României a obținut-o 
în fața ceded similare a Marocu
lui, cu 41—11 (21—4). Meciul, des
fășurat în cadrul Campionatului 
european F.I.R.A., a plăcut, atît 
prin prestația bună a jucătorilor 
noștri (în fapt, o selecționată de 
tineret întărită cu cițiva rugbyști 
consacrați) cît și a replicii foar
te dîrze dată de sportivii maro
cani.

In linii mari, XV-le reprezenta
tiv, pregătit de antrenorii Mihai 
Naca și Ion Țuțuianu, a făcut 
față misiunii încredințate. Cu 
excepția unui început mai șters 
(cînd treisferturile s-au mulțumit 
doar cu tatonări, iar baloanele 
recuperate net din repuneri n-au 
fost suficient valorificate). rug- 
byștii români s-au impus cu au
toritate, jucînd cu predilecție la 
mină, de unde au rezultat multe 
eseuri de o mare spectaculozitate. 
Trebuie sublimat faptul că în li
niile dinapoi s-au intercalat, în 
toate fazele ofensive, nu numai 
fundașul (Holban), ci $i aripile 
hnied a ni-a (M. Zafiescu, V. 
Vlad și Nacbe), efectiv supranu- 
meric care a dejucat deseori tac
tica de apărare a oaspeților. A- 
portul în general bun al liniilor 
dmapod la această victorie clară, 
meritată, nu anulează cele două 
gafe pe care le-au făcut tn apă
rare (min. 5 si 64) si din care 
oaspeții au înscris tot atâtea 
eseuri !

Rugby știi marocani. în vădit 
progres față de Întâlnirea prece
dentă (București, 1976), au arătat 
o mare ambiție, pe fondul unei 
mînuiri abile a baloanelor și a 
unei spontaneități remarcabile. 
Nu este lipsit de interes nici a-

Astăzi, pc stadionul Giulcști, rugby dc marc atracție

SELECȚIONATA DE SUD A ROMÂNIEI - 
LEINSTER (IRLANDA)

Astăzi, la ora 17, cînd arbitrul 
francez Yves Bressy va fluiera, 
pe stadionul Giulești, începutul 
partidei dintre Selecționata de 
sud a țării noastre și reprezen
tativa provinciei Leinster vom 
consemna primul contact al rug- 
byului românesc cu cel irlan
dez. Așadar, meciul reprezintă 
un moment însemnat, care — a- 
vem convingerea — îi va stimula 
pe jucătorii noștri. Cu atît mai 
mult cu cit antrenorii Vaîeriu 
Irimescu și Theodor Rădulescu 
aliniază o formație puternică, 
incfluzînd o serie de rugbyști ve
rificați în numeroase întâlniri in
ternaționale. alături de tineri ce 
bat insistent la porțile afirmării, 
întreg lotul a efectuat ieri după- 
amiază un antrenament. în urma 
lui fiind stabilit XV-le pentru as
tăzi : Tudose — Voicu. Lungu.

(R.D.G.) 335,6, 6. J. Negwed
(R.F.G.) 327,5. La smuls : 1. Ko- 
lev 160, 2. Zlatev 157,5, 3. Pervi 
155. La aruncat : 1. Zlatev 197,5 
— nou record mondial (v.r. 197), 
2. Wenzel 192,5. 3. Pervi 192, 5.
Categ. mijlocie (82,5 kg) : 1. I. 
Vardanian (U.R.S.S.) 367,5 kg,
2. D. Blasche (R.D.G.) 345, 3.
H Appel (R.F.G.) 342.5, 4. R. Al- 
schimowicz (Polonia) 342,5, 5.
J. Jazbowiecki (Polonia) 342,5, 6. P. 
Dumitru (România) 340. La smuls:
1. Vardanian 167,5, 2. Alschimo-
wiez 157,5, 3. Jazbowiecki 157,5.
La aruncat : 1. Vardanian 200,
2. Appel 192,5, 3. N. Bergmann
(R.F.G.) 192,5. întrecerile se în
cheie duminică.

Ion OCHSENFELD

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Liboume 

(Franța) Thierry Vigneron, în 
virstă de 20 ani, a stabilit un 
nou record al Europei la sări
tura cu prăjina cu o performanță 
de 5,67 m. Vechiul record era de 
5.66 m și aparținea polonezului 
Vladislav Kozakiewicz • La 
Celje, Ilona Slupianek (RJ). Ger
mană) a stabilit un nou record 
al lumii la aruncarea greutății 
cu un rezultat de 22,36 m. Re
cordul anterior era de 22,32 m 
șl aparținea cehoslovacei Helena 
Fibingerova.

CIGL1SB1. După 8 etape, în 
cursa transpeninsular ă conduce 
sovieticul Vedemâkov, urmat la 
44 sec de polonezul Lang. Etapa 
a 8-a a revenit cubanezului Vas- 
quez, 138 km în 3h 19:16. • „Ma
rele Premiu44 de Ia Lardano (1- 
ialia) a revenit lui Giuseppe 
Saroni, care a parcurs 217 km 
in 9h27:00. 0 După 9 etape în
Turul Spaniei conduce Faustino 
Ruperez (Spania). • Etapa a 5-a 
a „Turului regiunilor4*, (2 semi- 
etape) a revenit. italianului 
MinettL Prima semietapă : Gros- 
seto-Civitavecchia (ill km) a 
fost cîștigată de polonezul Vojtas 
in 2h 30:10 Mircea Romașcanu a 

mănuntul că în XV-le Marocului 
au evoluat nu mai puțin de 8 
jucători care activează în echipe 
de club franceze.

Un succint film al meciului..^ 
Deschidem scorul. în min. 3, 
printr-un splendid eseu „semnat4* 
de M. Zafiescu. Bucos va rata 
transformarea. Două minute mai 
târziu, Az. Hamdi, scăpat pe par
tea lui Bogheanu, va aduce ega)- 
larea, culcînd balonul în spațiul 
nostru de țintă (min. 5). Un mi
nut mai tîrziu, Bucos va trans
forma o l.p. A urmat un sfert 
de oră de tatonări sterile ale 
treisfert urilor noastre. In min. 
21, al doilea eseu ai tricolorilor: 
autor Bogheanu. V. Ion îl va re
peta (min. 23). Iar Bucos (min. 
32). printr-un alt esseu — trans
format de V. Ion — va stabili 
scorul reprizei — 21—4 pentru 
România.

La reluare, o adevărată... avan 
lanșă de eseuri ale echipei noas
tre, prin Vărzaru (min. 51), C. 
Gheorghe (min. 66). Bogheanu 
(min. 74) și Șt. Constantin 
(min. 78), dintre care două trans
formate de Bucos. Oaspeții vor 
reduce din handicap prin Bestafi 
(eseu, min. 64) și Jdti fl.p. mim

Arbitrului Alfons Grumbinas 
(U.R.S.S.) 1 s-au aliniat forma
țiile :

ROMANIA : Holban — Boghea
nu. Vărzaru, Rădoi, Motrescu — 
Bacas, V. Ion — M. Zafiescu 
(min. 66 V. Vlad). Șt. Constantin 
Naehe » Iordan (mân. 58, FI. 
Constantin). Dumitru — Mușat, 
Moț, C. Gheorghe.

MAROC : M. Barki — Belfartl, 
Jelti, Bougza, Bestafi — Afifi, 
Karmouchi — o. Hamdi, Az. 
Hamdi, Rahhall — Mahdari, 
Bougziar — ej Mansour. Moussa, 
Zaoui.

Tiberiu STAMA

I. Constantin, A!dea — Podărăs- 
CU, Paraschiv (căpitanul echipei) 
— Stoica, Boiș, Pena — Cara- 
gea, Dumitru — Scarlat, Ortele- 
can, Bucan. Se vede limpede, 
este vorba de o formație în stare 
să ofere, împreună cu valoroasa 
sa parteneră, un veritabil spec
tacol rugbystic.

Oaspeții au sosit ieri după- 
amiază în Capitală, fiind întâm
pinați la aeroport de oficialități 
ale mișcării noastre rugbystâce. în 
fruntea delegației se află perso
nalități marcante ale rugby u-luî 
irlandez, care s-au declarat foar
te interesate de aceste prime 
confruntări rugbystâce româno- 
irlandeze (Leinster mal joacă o 
partidă, miercuri, cu Selecționata 
Constanței), mai cu seamă că 
ele prefațează turneul din toam
nă al tricolorilor în țara lor. 
Antrenorul Michael Doyle. fost 
el însuși internațional iar acum 
număiându-se printre cei mal 
autorizați tehnicieni britanici, dis
pune de 21 de jucători, din 9 
Cluburi, mulți dintre ei avînd o 
impresionantă carte de vizită (e 
suficient să amintim numele lui 
Slattery, Orr, Kennedy, Mc
Naughton. McLennan, Robbie). 
Formația pentru astăzi ; McNeill 
—McLennan. Andreucetti, Mc
Naughton, Kennedy — Burns, 
Robbie (căpitanul formației) ■ — 
Slattery, Gibson, Kearney — Wal
lace, Glennon — Fitzgerald, Har
bison, Orr.

Geo RAEȚCHI

SELECȚIONATA ARMATEI 
FRANCEZE - STEAUA

Joi a avut loc la Biarritz tra
diționalul meci dintre Selecționata 
armatei franceze și steaua Bucu
rești, ale cărui precedente ediții 
reveniseră campionilor noștri 
(13—3 și 12—1). De această dată 
rugbyștii francezi au ciștigat ei 
scorul de 27—9 (13—0). Punctele
echipei noastre au fost realizate 
de Alexandru.

ocupat locul trei la 7 sec, iai 
cea de-a doua contra-cronometru- 
lui a revenit lui G iac o mini (Ita
lia) înregistrat pe 36 km cu 
timpul de 43:58. In a lașa montul 
general conduce Alberto Minettt 
(Italia).

FOTBAL. La Dublin, în med 
amical. Irlanda — Elveția 2—0 
Au marcat Givens (min. 12) șl 
Daly (min. 40). • La Subotica. 
in meci retur pentru semifinalele 
C.E. de tineret, U.R.S.S. a între
cut iugoslavia cu 1—0 și s-a ca
lificat pentru finală, în care va 
întîlnj echipa R. D. Germane. 
O In semifinalele „Cupei Olan- 
der4 : Ajax — P.S.V. Eindhoven 
1—1 (în tur 2—1) și Feyenoord 
— Sparta Rotterdam 4—0 (în tur 
0—1). Ajax si Feyenoord vor 
juca finala.

ȘAH. In turneul de la Zamardi 
(Ungaria), Theodor Ghițescu a 
remizat în orimele două runde 
cu Uhlmann (R.D.G.) și Kris
tiansen (Danemarca). 0 A treia 
partidă suplimentară a meciului 
Spasski — Portisch pentru tur
neul candidaților la titlul mon
dial s-a încheiat remiză, ca $i 
precedentele.



|| D.4CMM O SĂRBĂTOARE 
A SPORTULUI DE MASĂ

„Crosul tineretului" (Lie. V. Alecsandri
3. Lenuța Băltașu

Ba- 
(Șc.

VIGOARE, SĂNĂTATE
Ieri, mereu tînărul stadion 

din Dealul Spirii, gazdă a atî- 
tor importante reuniuni atletice 
a găzduit o nouă întrecere a 
sportului nostru de masă : fi
nala pe țară a „Crosului tine
retului". Ca în fiecare an, a- 
ceastă îndrăgită competiție, des
fășurată sub egida „Daciadei", 
a adus în fața publicului bucu- 
reștean pe cei mai buni din 
cei peste 3 milioane și jumă
tate de tineri prezenți la pri
ma etapă a popularului cros.

„Categoria 15—16 ani, fete" a 
pornit în cursă cu mult avlnt, 

■ fiecare din tinerele atlete do
rind. firește, victoria. Sprintul 
final, însă, a făcut o ultimă se
lecție, desemnînd — la această 
categorie de vîrstă — pe noua 
campioană a celei de-a XIII-a 
ediții a „Crosului tineretului". 
Ea este Daniela Bedreagă, elc- 
vă în clasa a IX-a a Liceului 
industrial „23 August" din 
București. în cursa băieților a 
cîștigat Dorel Marian, de 
la Liceul militar din Alba Iulia.

Cei prezenți au urmărit apoi 
întrecerile din cadrul catego
riei 17—19 ani. La fete, victo
ria a revenit tot unei sportive 
din Capitală : Paula Ilie, din 
clasa a X-a a Școlii—generale 
nr. 190 din cartierul Berceni. 
„Provincia", însă, va urca pe 
primul loc în cursa rezervată 
băieților, prin Petru Barbu, de la 
Liceul industrial Electrotimiș.

Una dintre cele mai specta
culoase. mai susținute și aplau
date dispute a fost cea de la 
categoria peste 19 ani, fete. în- 
tîi, undeva. în mijlocul pluto
nului, 
Maria 
finala 
După 
năra

goria peste 19 ani. A cîștigat 
Iorgu Lemnaru. „Elevul meu 1, 
ne-a spus mereu tînărul ân- 
trenor. Oricum, veți mai auzi 
de el !...“ Ei bine, ieri, după 
finala acestei probe, crainicul 
stadionului anunța : „învingător 
Ia categoria peste 19 ani, băieți, 
lăcătușul Iorgu Lemnaru, de la 
Electroaparataj !...“

A fost o sărbătoare a spor
tului nostru 
didă dovadă 
tului nostru.

de masă, o splen- 
a vigoarei tinere-

Vasile TOFAN
REZULTATE : CAT. 15—16 

ANI (F) — 800 m : 1. Daniela 
Bedreagă (Lie. ind. „23 Au
gust" Buc.), 2. Valentina Avă-

danei 
cău), . ...
gen. 7 Deva) ; (B) — 1 500 m : 
L Dorel Marian (Lie. Militar 
Alba), 2. Gheorghe Baznea 
(Lie. nr. 1 Balș), 3. Constantin 
Anastasia (Șc. gen. nr. 90 Buc.); 
CATEG. 17—19 ANI (F) —
1000 M : 1. Paula Iile (Șc. gen. 
nr. 190 Buc.), 2. Maricica Dră- 
gan (Lie. 21 Buc.), 3. Rozica 
Petrea (Lac. N. Bălcescu Craio
va) ; (B) — 2 000 M : L Petru 
Barbu (Lie. ind. Electrotimiș), 
2. Constantin Boariu (Lie. A- 
groindustrial Dumbrăveni — 
Sibiu). 3. Dumitru Iordache 
(întrepr. „23 August" Buc.); 
CAT. PESTE 19 ANI (F) — 
1000 M : 1. Maria Teodorescu 
(într. „23 August" Buc.), 2. Sa
bina Perețeanu (Lie. I. Minu- 
lescu Slatina), 3. Cecilia Bucur 
(I.U.P. Tîrgoviște) ; (B) — 3 000 
M : 1. Iorgu Lemnaru (Elec
troaparataj Buc.), 2. Gheorghe 
Bunea (ITCCF Deva), 3. loan 
Torj (Inst. Agronomic Cluj).

„ Crosul pionierilor"

TREPTE SPRE

apoi la conducerea lui, 
Teodorescu a încheiat 
cu un avans substanțial, 
frumoasa ei victorie, tî- 
muncitoare de la sec

ția turnătorie fontă a între
prinderii „23 August" din Ca
pitală a fost îmbrățișată de co
legi din atelier, de colegi de 
învățătură și de profesori, noua 
campioană a „Crosului tineretu
lui", fiind și studentă în anul 
III la cursurile fără frecvență 
ale I.E.F.S.

La faza pe Capitală a acestei 
competiții, maestrul emerit al 
sportului Dinu Crislea a urmă
rit, pe nelipsita-i bicicletă. în
trecerile băieților de la cate

O finală este, fără îndoială, 
și un moment de bilanț, un 
moment în care se trage linie, 
se adună și se văd care sînt 
roadele. Pentru „Crosul pionie
rilor**, ele sînt bogate, reflec- 
tînd, interesul și pasiunea cu 
care purtătorii cravatelor roșii 
cu tricolor participă la întrece
rile competiției naționale „Da- 
ciada**. Finala de ieri dis
pune de un puternic argument : 
la etapele de masă ale crosu
lui au luat parte 1.500.000 de 
pionieri și școlari. Să adăugăm că 
dintre micii sportivi care au 
concurat anul trecut, 610 se 
află selecționați în secțiile de 
atletism. Cîți vor urca acum 
treptele performanței ?

...Nu este ușor să cîștigi cînd 
toți concurenții sînt bine pre
gătiți. Doar Camelia Jianu din 
București și Doina Florian din 
Zalău și-au valorificat mai bine 
„experiența", ureînd pe podium, 

. ceilalți, adică cei care au mai 
fost prezenți și Ia alte finale, 
n-au rezistat „noului val". Dar 
și ele au trebuit să _ recunoască 
în Tudorița Chidu (Slobozia) o 
merituoasă învingătoare în ca
drul categoriei lor de vîrstă. 
Ea va fi singura învingătoare

ZIUA TINERETULUI
(Urmare din pag 1)

roului Comitetului Executiv al 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România și ai biroului Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor.

în cuvîntul inaugural al ma
nifestării. tovarășul Pantelimon 
Găvănescu. prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, ministru 
pentru 
a relevat 
2 Mai ilustrează 
statornică 
trămutată 
general, 
Ceaușescu, 
celor mai 
muncă, viață și afirmare 
neretului. Vă rog să-mi îngă
duiți — a spus in continuare 
vorbitorul — să exprimăm și 
cu acest prilej, in numele U- 
niunii Tineretului Comunist. 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România și Or
ganizației Pionierilor, al tutu
ror tinerilor și copiilor cele mai 
vii mulțumiri conducerii parti
dului. tovarășului 
Ceaușescu pentru tot 
se face pentru ca tînăra ge
nerație să crească și să se a- 
firme plenar în făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare 
României spre comunism.

Peste cîteva zile Forumul 
tinerei generații — Congresul 
al XI-lea al U.T.C. Conferin
ța a Xll-a a U A.S.C.R. și cea 
de-a fV-a Conferință a Or
ganizației Pionierilor — întîm- 
pinat de către tinerii și copiii 
din întreaga țară români, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități. cu noi rezultate în 
muncă, se va -onstituî într-un 
amplu cadru politic în -are vom 
da glas sentimentelor de înaltă 
prețuire dc rare ’e nutrește tî-

problemele tineretului, 
faptul că ziua de 

preocuparea 
a P.C.R.. grija nes- 
a secretarului său 
tovarășul Nicolae 
pentru asigurarea 

bune condiții de 
a ti-

năra generație față de secreta
rul general al partidului, în- 
tr-un prilej de angajare a ti
nerei generații pentru înfăptui
rea, împreună cu întregul po
por, sub conducerea partidului, 
a istoricelor hotărîri ale Con- 

'gresului al XJI-lea al P.C.R.
Âcționind in mod exemplar 

pentru înfăptuirea obiectivelor 
de dezvoltare economico-socialâ 
a patriei, toți tinerii țării a- 
probă pe deplin politica ex
ternă și activitatea internațio
nală a 
nostru 
tare și 
Nicolae 
tribuție 
viitor 
primul 
U.T.C.

PERFORMANȚĂ 
din alt oraș. Rînd pe rînd, în 
celelalte dispute, reprezen
tanții Bucureștiului vor fi cei 
mai buni. O curiozitate: toți 
cîștigătorii au purtat numărul 
40. Bogdan Necula aleargă. 
N-a băgat de seamă că a în
cheiat cursa și mai face o tură 
de stadion, cu aceeași vigoare, 
aproape ca la început. îl ur
mează și ceilalți parteneri de 
întrecere. Miile de spectatori îi 
aplaudă. O merită cu prisosin
ță, pentru că gestul lor cuprin
de un simbol : puterea și vigoa
rea tinerei generații, a celor 
care mîine vor fi constructorii 
de nădejde ai societății noas
tre. Că așa vor fi, ne 
strează și faptul că ei 
numai buni sportivi, ci 
fruntași la învățătură, 
nea pionierilor Mirela 
(Bacău), Marian Pîticu (Malu 
Mare), Mariana Dobrican 
dieșu Aurit), Liviu 
(Balș), Silviu Colea (Focșani).

PE PODIUM : cat. 11 — 12 
ani — fete : 1. Tudorița Chidu 
(Șc. gen. 7 Slobozia), 2. Ca
melia Jianu (Șc. gen. 190 Bucu
rești), 3. Doina Florian (Șc. 
gen. 1 Zalău), băieți : 1. Nico
lae Stepanian (Șc. gen. 24 
București), 2. Marius Borza (Șc. 
gen. 2 Cluj-Napoca), 3. Dan 
Diaconescu (Șc. gen. 3 Tg. Jiu); 
cat. 13 — 14 ani — fete : 1. 
Corina Căprărescu (Șc. gen. 135 
București), 2. Daniela Bretan 
(Șc. gen. 18 Timișoara). 3. Doi
na Mihor'eanu (Șc. gen. Pojo- 
rîta — Suceava), 
Bogdan Nicula (Șc. 
București), 2. Vasile Marcu 
gen. 6 Slobozia), 3. Adrian 
pan (Șc. gen. 17 B. Mare).

și statului 
fundamen- 

tovarășul 
are o con- 

în

Nicolae 
ceea ce

partidului 
la a cărei 
promovare 
Ceaușescu 
determinantă. Și

— a spus in încheiere 
secretar al G.C. al

— organizațiile noastre 
revoluționare vor acționa pentru 
întărirea continuă a unității' de 
acțiune a tineretului din întrea
ga lume, in lupta pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună, a pă
cii, progresului și cooperării in
ternaționale.

în continuare, a fost prezen
tat textul telegramei adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
de către partlcipanții la mani
festarea organizată in Bucu
rești cu prilejul zilei de 2 Mai.

Cei prezenți au primit și a- 
probat cu îndelungi aplauze și 
puternice urale textul telegra
mei. manifestări elocvente ale 
recunoștinței nețărmurite a în
tregului tineret din România 
pentru minunatele condiții de 
învățătură si împlinire profe
sională.

Sărbătoreasca manifestare 
ne Stadionul Republicii s-a 
cheiat cu apreciate momente 
demonstrații de gimnastică 
tistică și cu finalele pe tară 
Crosului pionierilor si tineretu
lui. ale Complexului aplicativ 
„Pentru Apărarea Patriei".

dc 
în
de 
ar- 
ale

demon- 
nu sînt 
și elevi 
aseme- 
Pamfile

(Me- 
Matei

băieți : 
gen.

1.
194 
(Șe. 
Lu-

Emanuel FANTANEANU

TINERI

CORINA 
CAPRARESCU 

(București)

TUDOR1TA 
CHIDU 

(Ialomița)

NICOLAE 
STEPANIAN 
(București)

DANIELA
BEDREAGA 

t 'București)

BOGDAN 
NICULA 

(București)

DOREL 
MARIAN 

fAlb")

PETRU 
BARBU 
(Timiș)

PAULA 
ILIE 

(București)

ACEȘTIA SÎNT d 
CÎȘTIGĂTORII

Finalele
„Crosului

„Crosului pionierilor" 
tineretului" au prilejuit

Și 
o 

splendidă dispută a celor mai buni 
tineri sportivi calificați în această 
fază a competițiilor, în urma etape
lor de masă care au cuprins sute de 
mii de concurenți. lată-i pe cei 10 
cîștigători, surprinși la sosire, în or
dinea categoriilor de vîrstă.

Foto : Dragoș NEAGU

Complexul aplicativ

CĂLIȚI LA
semnal, pe covorul 
sînt amplasate cu

Ca la un 
stadionului 
iuțeală și precizie elementele 
pistelor 
„Pentru 
culoare, 
chilibru, 
sportivii 
simulatoare de terenuri infec
tate, paralele pentru traversarea 
șanțurilor cu apă. folosind for
ța brațelor, alte și alte obsta
cole care urmează să pună în 
evidență pregătirea complexă, 
multilaterală a tinerilor în u- 
niforme albastre. Echipele se 
aliniază la start. Sînt cele 
mai bune trei formații din ci
clurile II și III de pregătire, 
băieți și fete, stabilite în între
cerile finalei pe țară a „Com
plexului** 
timp de 
nele de 
Băneasa.
480 de finaliști — din toate ju
dețele tării — pe care i-am ur
mărit in poligoane, iși vor dis
puta acum ordinea pe podiu
mul de premiere

Se dă startul și echipele 
pleacă fulgerător in cursă. 
Cu armele în mină, cu sacii de 
„materiale de luptă** la șold, și

complexului aplicativ 
Apărarea Patriei": șase 
cuprinzînd bîrne de e- 
piloni inegali, pe care 
ii vor trece în fugă.

întreceri desfășurate, 
două zile în poligoa- 

concurs din pădurea 
36 de tineri din cei

MARIA
TEODORESCU 

(București)

IORGU LEMNARU 
(București)

„Pentru Apărarea Patriei44

FLACĂRA VIE A PATRIOTISMULUI
dovedesc a- 
în trecerea

băieții și fetele 
ceeași precizie 
obstacolelor. Acolo, în poligon, 
probele au fost, desigur, mai 
grele : trageri la țintă, par
curgerea unui traseu prin teren 
variat, cu „grenade" aruncate 
Ia precizie, cu momente tactice, 
de orientare cu harta și busola, 
probe teoretice de circulație, 
acordarea de prim ajutor. în
vingerea unor condiții de teren 
dificile. Fiecare dintre aces
tea au constituit examene 
ale dîrzeniei și rezistenței fizice 
și psihice, ale pregătirii multi
laterale 
educației 
nice — 
„Pentru 
aici, pe stadion, însă, lupta cu 
secundele este la fel de aprigă. 
Numerosul și entuziastul pu
blic aplaudă măiestria concu- 
renților, încurajează echipele 
in disputa lor strînsă. Oficialii 
notează impreciziile care ur
mează să fie penalizate Ele 
sînt, însă, foarte puține. Splen- 

acestor 
ai 

de 
în

școala 
și teh- 
aplicativ

însușite la 
patriotice 

Complexul
Apărarea Patriei**. Și

didă evoluția 
reprezentanți 
sutelor de mii 
în pregătire, 
U.T.C. din școli și

tineri, 
zecilor si 

uteciști aflați 
organizațiile 

întreprinderi.

din întreaga țară 1 Echipele ci
clului II și-au încheiat cursa și 
se dă plecarea formațiilor ciclu
lui III. In componența cărora 
intră cite doi elevi sau eleve și 
cite un tînăr sau tlnără înca
drați în cîmpul muncii. Aceș
tia dau dovadă de aceeași bună 
pregătire. Și. iată, crainicul a- 
nunță ordinea celor mai buni : 
ciclul II, băieți : 1. Vrancea
(Dan Grama — Lie, pedagogic 
Focșani. Nicu Mihai și Dumi
tru Lupșa - 
Focșani), 2. 
Ilfov. Fete :
(Camelia Bratu, Lidia Vlad, Li
dia Vasilescu — toate de la Lie. 
matematică — fizică Mangalia), 
2. Ilfov, 3. București. Ciclul III, 
băieți : 1. Suceava (Gheorghe 
Coturbaș — Fabrica de bere 
Solea, Gheorghe Fluture — Lie. 
ind. Șiret, Dorel Borșan — Lie. 
silvic Cimpuîung Moldovenesc), 
2. București, 3. Buzău. Fete : 1. 
București (Rodica Mureșan — 
Lie. economic 4, Maria Voieu — 
I.M.U.A.B.. Ioana Chiriță — 
Lie. „Dimitrie Bolintineanu"), 2. 
Timiș, 3. Satu Mare.

Lie. „Unirea"
Hunedoara. 3.

1. Constanța

Wore? FONCEANU
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