
PREZENTAREA DE CONDOEEANJE
LA AMBASADA REPUBLICII 

SOCIALISTE fEDERATIVE IUGOSLAVIA 
DIN BUCUREȘTI

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

La ambasada Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia 
din București a avut loc, marți 
dimineață, prezentarea de con
doleanțe in legătură cn,Înceta
rea din viață a tovarășului 
Iosip Broz Tîto, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân au prezentat condoleanțe 
tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Iosif Banc, Virgil Cazaca, 
Ion Coman, Constantin Dăscă- 
lescu, Ludovic Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Mihai 
Gere, Ilie Radulescu, Mihai Da- 
lea, prim-vicepreședinte al Co
legiului Central de Partid, An
drei Cervencovici, Marin Ena- 
che și Gheorghe Tănase, șefi 
de secție la C.C. al P.C.R-, 
Emilia Sonea și Stan Soare, ad- 
juncți de șefi de secție la C.C. 
al P.C.R.

Tovarășa Elena Ceaușescu, in 
numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, al său personal, al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a expri
mat ambasadorului R.S.F. Iugo
slavia, Trifun Nikolici, profunda 
durere pe care o împărtășesc 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din țara noastră pentru pier
derea grea suferită de popoare
le iugoslave prin incetarea din 
viață a președintelui Iosip Broz 
Tito, mare conducător al Iugo
slaviei socialiste, prieten apro
piat al poporului român, mi
litant de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane.

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși au păstrat apoi 
un moment de reculegere în 
fața portretului îndoliat al to
varășului Iosip Broz Tito, și 
au semnat în cartea de condo
leanțe deschisă la ambasadă.

Din partea Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia au prezentat condoleanțe 
tovarășii Ștefan Voiteo și 
Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Stat, 
Gheorghe Mihoc. Gheorghe Pe
trescu, Ion Popescu-Puțuri și 
Vasile Vîlcu, membri ai Consi
liului de Stat.

în numele președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și al 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Ștefan Voitec a exprimat amba
sadorului iugoslav sincere con
doleanțe și sentimente de com
pasiune pentru pierderea grea 
suferită de popoarele iugoslave 
prin încetarea din viață a pre
ședintelui Iosip Broz Tito.

Din partea Guvernului Repu- 
publicii Socialiste România au 
prezentat condoleanțe tovarășii 
Ion Dincă, Cornel Burtică. Ni
colae Constantin, Janos Faze
kas, Virgil Trofin. Suzana Gâ- 
dea, Ana Mureșan, Ion Avram, 
Gheorghe Caranfil, Ion Ceterchi.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, al primului ministru 
Ilie Verdeț și al guvernului, 
tovarășul Ion Dincă, prim-vice- 
prim ministru, a exprimat sin
cere condoleanțe ambasadorului 
iugoslav.

Din partea Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România aif prezentat con
doleanțe tovarășii Nicolae Gio-

. La clubul de tir „Pionierul" din Arad

GRĂDINAR DE TALENTE ÎNTR.O PEPINIERĂ A PERFORMANTE!
Grupul aleargă prin iarba 

deasă, ca pe un covor moale. 
Copiii ar face, poate, tumbe 
dacă tovarășul profesor n-ar fi 
alături de ei. „Hai, băieți. încă 
puțin, pină la Cotul Mureșu
lui"... Ajunși acolo, se opresc și 
se pot juca. Este o grupă de 
sportivi, se înțelege ușor după 
ținută. Dar cine ar putea bă
nui că băieții în treninguri 
sînt... trăgători, mai precis e- 
levi ai clubului de tir „Pionie
rul", de Ia Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din Arad ?. 
Destinderea aici, în Lunca Mu
reșului, după orele de antrena
ment, face parte din programul 

san, președintele M.A.N., Vir
gil Teodorescu, vicepreședinte, 
Hedwiga Margareta Hauser și 
Ioachim Moga, secretari ăl 
M.A.N.

In fața portretului Îndoliat al 
președintelui Iosip Broz Tito, 
cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere șl au sem
nat in cartea de condoleanțe.

*
La sediul Ambasadei R.S.F. 

Iugoslavia au venit să aducă 
un ultim și pios omagiu mare
lui dispărut, președintelui Tito, 
activiști de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești, delegații din partea unor 
ministere și alte instituții cen
trale, mii de oameni ai muncii 
din intre prinderi le bucureștene, 
cetățeni.

Intr-o coloană neîntreruptă 
membrii delegațiilor au pășit 
îndurerați in clădirea ambasa
dei, unde au păstrat un moment 
de reculegere in fața portretu
lui Îndoliat al președintelui 
Iosip Broz Tito, și au semnat 
in cartea de condoleanțe.

In numele comuniștilor, al 
colectivelor de oameni ai muncii 
pe care le-au reprezentat, de
legațiile au exprimat ambasa
dorului R.S.F. Iugoslavia, Tri
fun Nikolici, celorlalți membri 
ai ambasadei, sincere condo
leanțe, sentimente de stimă și 
respect față de memoria mare
lui conducător al Iugoslaviei so
cialiste, durerea profundă pe 
care o încearcă întregul nostru 
popor față de pierderea grea 
suferită, atașamentul și calda 
prietenie ale tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră față de 
popoarele iugoslave, convinge
rea că acestea vor transforma 
clipele de profundă durere pe 
care le încearcă într-o forță 
puternică de luptă și muncă 
pentru continuarea operei pre
ședintelui Tito pentru edificarea 
socialismului pe pămintul iugo
slav, pentru pace în întreaga 
lume.

★ ,
La Ambasada Republicii So

cialiste Federative Iugoslavia 
din București, sub portretul 
cernit al președintelui Republi
cii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a fost depusă, marți, 
o coroană de flori din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
avind înscrise pe panglică cu
vintele : „In semn de profund 
omagiu și deosebită prețuire 
pentru președintele Iosip Broz 
Tito".

Au fost depuse, de asemenea, 
coroane de flori din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
stat, Guvernului Republicii So
cialiste România, Marii Adunări 
Naționale, Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Ministerului 
Apărării Naționale, Ministerului 
Afacerilor Externe, Comitetului 
municipal București al P.C.R. 
și Consiliului popular al Capi
talei, din partea a numeroase 
întreprinderi șl instituții bucu
reștene.

întocmit de profesorul Romu
lus Puicaru.

Clubul „Pionierul" n-are o 
istorie prea lungă. Profesorul 
Puicaru a venit la „Casă" doar 
cu doi ani în urmă, animat de 
dorința ca la tradiția arădeană 
în tir să adauge o filă nouă. 
Și a deschis o pepinieră pen
tru performanță, alături de ce
lelalte cercuri sportive tehnico- 
aplicative. Aceasta presupu
nea, in primul rînd, exis
tența unui poligon pentru tir 
cu aer comprimat Iar poligon... 
„Ne vom descurca noi. M-am 
gindit la o soluție". Da, bătrîna 
dar solida clădire avea o pivni-
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Intr-un înalt spirit revoluționar, de răspundere tfafă de cauza 

socialismului fi comunismului, de devotament fafâ de partid, 

de patrie și de interesele intregului nostru popor

IERI AU CONTINUAT LUCRĂRILE 
FORUMULUI TINEREI GENERAȚII

Marți dimineața, au fost re
luate in plen lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al Uni
unii Tineretului Comunist.

An luat parte tovarășii Con
stantin Dăscălescu, Aneta Spor
nic, Suzana Gâdea, precum și 
miniștri, conducători de insti
tuții centrale, activiști de par
tid și tineri din activul U.T.C.

La deschiderea ședinței s-a 
anunțat că pe adresa Congre
sului s-au primit numeroase 
telegrame, mesaje și scrisori 
din partea organizațiilor U.T.C„ 
a colectivelor de tineri din u- 
nitățl industriale și agricole, 
instituții, școli, facultăți, uni
tăți militare, șantiere, brigăzi 
de muncă patriotică ale tinere
tului, in care se raportează 
despre activitatea pe care o 
depun tinerii din intreaga țară 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a patriei, se exprimă a- 
deziunea lor deplină la politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru și se reafir
mă angajamentul ferm de a 
se face totul pentru înfăptui
rea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism.

Au continuat dezbaterile ge
nerale asupra problemelor În
scrise pe ordinea de zi a Con
gresului.

In cursul după-amiezii, lu
crările congresului au conti
nuat in 9 secțiuni : pentru ac
tivitatea in rindul tineretului 
muncitoresc ; pentru activitatea 
in rindul tineretului sătesc ; 
pentru activitatea in rindul e- 
levilor ; pentru activitatea in 
rindul tinerelor fete ; pentru 
activitatea de creație tehnico- 
științifică a tineretului ; pentru 
activitatea politică, ideologică 
și culturală ; pentru activitatea 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, sportivă 
și turistică ; pentru activitatea 
organizatorică și problemele 
vieții de organizație ; pentru 
activitatea internațională a 
U.T.C.

Participanții la discuțiile 
purtate atit in plen cit și in 
secțiunile congresului au dat 
o inaltă apreciere cuvintării 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în deschiderea Fo
rumului tinerei generații, care 
reprezintă pentru Uniunea Ti
neretului Comunist, pentru 
toți tinerii un mobilizator pro
gram de muncă și acțiune, o 
nouă și grăitoare dovadă a gri
jii permanente a partidului, a 
secretarului său general, pentru 
formarea in spirit comunist, 
revoluționar, a tineretului pa
triei, expresia Încrederii între
gului popor in capacitatea crea

ță imensă, ca un tunel, fost 
depozit de lemne de foc, blo
cată pe jumătate cu pămînt și 
moloz. La ea s-a gindit prof. 
Puicaru...

...Citim la intrare, pe o ar
cadă cu arabescuri : „Clubul de 
tir Pionierul". Coborim cîteva 
trepte și ne surprinde lumina 
neonului din „tunelul" cu pe
reți de un alb plăcut. La capă
tul din stînga, draperii curate 
despart sectorul cu dulapurile

Viorel TONCEANU

(Continuare In pap. 2-3) 

toare * tineretului patriei noas
tre. Ei au subliniat că orien
tările și indicațiile de excep
țională însemnătate teoretică 
și practică formulate de secre
tarul general al partidului re
prezintă un prețios îndrumar 
in activitatea lor viitoare și 
constituie un înflăcărat îndemn 
pentru a duce mai departe, 
împreună cn întregul popor, 
glorioasele tradiții de luptă re
voluționară ale clasei munci
toare, ale comuniștilor, mărea
ța operă de edificare a socia
lismului și comunismului in 
patria noastră.

In numele tuturor tinerilor 
pe care-i reprezintă — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — ei au rea
firmat deplina adeziune la po
litica internă și externă a 
partidului și statului precum 
și voința fermă de a acționa 
cu dăruire și abnegație revo
luționară pentru înfăptuirea 
ei.

Au fost dezbătute, intr-un 
spirit revoluționar, critic și 
autocritic, activitatea desfășu
rată de organizațiile U.T.C., 
sub conducerea și îndrumarea 
permanentă a organelor și or
ganizațiilor de partid și s-au 
făcut propuneri de natură să 
contribuie la ridicarea muncii 
uteciștilor Ia un nivel calitativ 
superior, corespunzător exi
gențelor și sarcinilor actualei 
etape de dezvoltare economico- 
socială a patriei noastre.

In acest cadru s-a arătat că (Continuare in pag. 2-3)

„CEAUȘESCU-TINERII"
Minunată este tinerețea! 

Minunate sint avintul ei revo
luționar, tăria ei, dorința ei de 
a urca ferm, decis, pe drumul 
deschis limpede de comuniști 
spre viitorul luminos, in care 
tineretul iși recunoaște aspira
țiile și idealurile. Nu este un 
drum ușor. Nu este un drum 
presărat cu trandafiri. Au înțe
les aceasta tinerii țării din cu
vintele secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, rostite de la tri
buna Forumului, cu dragoste, 
cu înțelegere, dar și cu fermi
tatea adevăratului părinte, care 
se îngrijește permanent de vi
itorul copiilor săi. Au înțeles 
că nimic nu se primește pe 
gratis, ci nimic nu cade din 
cer, ci totul trebuie făcut cu 
propriile mîini, că trebuie fă
cut bine. Au înțeles si s-au 
angajat. Cu ce au ei mai bun ; 
cu intreaga lor energie, cu pu
terea, vigoarea și spiritul re
voluționar al tinereții.

„CEAUȘESCU — TINERII". 
O chezășie, un legământ. Un le- 
gămînt afirmat cu putere con
vingător și ieri in mafea sală 
a Palatului Republicii, acolo 
unde și-au dat intilnire uteciș- 
tii la al XI-lea lor Congres. 
I-am urmărit în timpul lucră
rilor, am stat de vorbă cu 
mulți dintre ei. Sentimentele 
de emoție si mîndrie, de a fi 
trăit pe viu momentele înălță
toare ale deschiderii Forumu
lui, prilejuite de strălucita cu- 
vintare a celui mai iubit pă
rinte, secretarul general al 
partidului, erau predominante. 
Se citeau in priviri. Se sim
țeau in fiecare cuvint. Era sen
timentul uneti dăruiri totale, al 
adeziunii de neabătut la politi
ca partidului, la afirmarea înal
telor idealuri întruchipate de 
conducătorul iubit.

„CEAUȘESCU — TINERII". 
S-a scandat cu glas puternic și 
ferm. Angajament solemn de a 

in activitatea organizațiilor 
din unitățile industriale au fost 
puse ca obiective permanente 
îndeplinirea exemplară, la ce
le mai înalte cote de calitate 
și eficiență a sarcinilor de pro
ducție, ridicarea continuă a 
pregătirii profesionale, impul
sionarea și valorificarea ple
nară a creației tehnico-științi- 
fice a tineretului. Vorbitorii au 
evidențiat, de asemenea, con
tribuția tineretului la înfăptui
rea unei profunde revoluții a- 
grare, mobilizindu-și toate for
țele în vederea creșterii pro
ducției agricole, vegetale și a- 
nimale, dezvoltării bazei teh- 
nico-materiale, așezării pe prin
cipii moderne, științifice, a În
tregii agriculturi, înfloririi ma
teriale și spirituale a satului 
românesc contemporan.

Au fost puse de asemenea țn 
evidență răspunderile impor
tante ce revin organizațiilor 
U.T.C. în calificarea, policali
ficarea și perfecționarea pre
gătirii profesionale si politice 
a tinerilor. Dezbaterile au sub
liniat sarcina ce revine orga
nizațiilor de tineret de a in
tensifica activitatea de muncă 
patriotică în sprijinul produc
ției, al realizării obiectivelor 
de investiții, în agricultură și 
silvicultură, la recuperarea și 
valorificarea materialelor re- 
folosibile, la buna gospodărire 
a localităților urbane și rurale.

înfăptui cu patos revoluționar 
minunatele idealuri ale socialis
mului și comunismului. Trăim 
într-o țară a tinereții — s-a 
spus. A avîntului creator. A 
afirmării plenare a fiecăruia 
dintre noi : acolo, pe șantiere, 
pe ogoare, în fabrică, în școli, 
In amfiteatrele științei, pe te
renurile de sport. Pioniera de 
ieri, utecista de astăzi, Nadia 
Comăneci, minunata noastră 
gimnastă, cel mai tinăr Erou 
al Muncii Socialiste, este emo
ționată. „Simt și acum calda 
îmbrățișare a secretarului ge
neral al partidului, de atunci, 
din acele momente de neuitat 
pentru mine. Aceeași căldură 
o simt și în aceste momente. 
Profundă, plină de sens și de 
semnificații. A fost o îmbrăți
șare pentru tot tineretul țării". 
Așa gindește și simte o mare 
sportivă ; așa qindesc și simt 
toți tinerii țării. Mihai Marti- 
nescu, delegat al județului Su
ceava. ne spunea, la rindul 
său: „Participarea Largă a ti
neretului la marea competiție 
națională -Daciada-, organizată 
din inițiativa secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, confirmă în 
chipul cei mai convingător efi
ciența măsurilor stabilite de 
partid în domeniul educației 
fizice și sportului". Succesele 
dobindite de tineri in sportul 
de masă și de performanță o 
dovedesc cu prisosință, ele fi
ind urmarea intensei preocupări 
a partidului și statului de B 
crește un tineret cu minte să
nătoasă. dar și cu trup sănătos.

„CEAUȘESCU — TINERII", 
iată legămlntul solemn al tine
rei generații, exprimat, cu con
vingere, din nou, ieri, ca o 
chezășie a urcării neabătute, 
ferme, a tineretului pe drumul 
luminos al socialismului și co
munismului pe milenarul pă- 
mint românesc.

Emanuel FÂNTANEANU
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Participanții la dezbateri au 
■ubliniat ci organizațiile U.T.C. 
din școli trebuie să contribuie 
mai mult la adincirea procesu
lui de legare organică a tavă- 
țămintului cu producția și cer
cetarea, la integrarea complex! 
a studiului cu activitatea prac
tici in unitățile productive.

Vorbitorii au arătat că orga
nizațiile U.T.C. sint chemate 
să asigure un cadru calitativ 
superior, un puternic dina
mism întregii activități poli
tico-educative desfășurate în 
rindul tineretului, îmbunătăți
rii continue a formelor și me
todelor de acțiune, promovarea 
în întreaga viață și activitate 
a tinerilor a principiilor și 
normelor eticii și echității so
cialiste, dezvoltarea unui larg 
orizont cultural și de cunoaș
tere, organizarea petrecerii cit 
mai plăcute a timpului liber, 
posibilități nelimitate oferind 
Festivalul național „Cintarea 
României** și „Daciada**.

Aprobind activitatea interna
țională . desfășurată de organi
zațiile revoluționare ale tine
retului român, vorbitorii au a- 
rătat că și in viitor acestea 
vor acționa cu consecvență 
pentru promovarea in mișcarea 
internațională de tineret a a- 
precierilor tovarășului Nieolae 
Ceaușescu privind locul și ro
lul tinerei generații în lumea 
contemporană, pentru unirea 
tinerei generații de pretutin
deni în lupta împotriva politi
cii imperialiste de forță și dic
tat în relațiile internaționale, 
pentru înfăptuirea dezarmării, 
și in primul rind a dezarmării 
nucleare, instaurarea unei noi 
ordini economice internaționa
le. pentru asigurarea continu
ării noliticii de destindere si 
colaborare, pentru respectarea 
neabătut a indenendenței si 
suveranității naționale a po
poarelor, neutru pace, demo
crație și progres.

Lucrările congresului conti
nuă.

★
La Palatul Marii Adunări Na

ționale au avut loc. marți, lu
crările celei de-a Xll-a Con
ferințe a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România. Desfășurată în spiri
tul recomandărilor făcute de 
tovarășul Nîcolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
în magistrala cuvîntare rostită 
la deschiderea lucrărilor Foru
mului tineretului, conferința a 
analizat activitatea organizați
ilor studențești în perioada care 
a trecut de la precedenta con
ferință și a stabilit sarcinile șl 
direcțiile de acțiune în vederea 
realizării unei noi calități, su
perioare, în toate domeniile, 
pentru participarea tot mai ac
tivă a studenților, împreună eu 
celelalte categorii de tineri, la 
înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al XII-Iea al P.C.R.

La lucrările conferinței au 
participat tovarășii Marin Ră- 
doi, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. Iiie Rădulescu, secre
tar al C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai conducerilor unor mi
nistere, instituții centra’e, orga
nizații obștești, secretari ai co
mitetelor de partid din centrele 
universitare, rectori, activiști de 
partid și de stat, cadre didac
tice, tineri muncitori.

După alegerea organelor de 
lucru ale conferinței, delegații 
au adoptat în unanimitate ur
mătoarea ordine de zi :

1. Raportul Consiliului 
U.A.S.C.R. cu privire la activi
tatea desfășurată în perioada 
dintre Conferințele a Xl-a și 
a Xll-a și sarcinile ce revin 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România în ve
derea educării comuniste. a 
pregătirii pentru muncă și via
ță a tineretului universitar, ta 
conformitate cu hotărîrile Con
gresului al XII-Iea al Partidu
lui Comunist Român.

2. Raportul Comisiei de cen
zori.

3. Proiectul Programului uni
tar privind educarea comunistă, 
revoluționară, prin muncă șl 
pentru muncă a tinerei genera
ții, participarea tot mai activă 
a întregului tineret la înfăptui
rea mărețelor obiective ale Pro
gramului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și inalntare a României spre 
comunism.

4. Proiectul Programului pri
vind participarea tinerei gene
rații la realizarea obiectivelor

de dezvoltare economico-socială 
a țării, de cercetare și creație 
științifică, de introducere a pro
gresului tehnic ta perioada 
1981—1985.

5. Modificarea unor preve
deri ale Statutului U.A.S.C.R.

6. Alegerea Consiliului 
U.A.S.C.R. și a Comisiei de 
cenzori a U.A.S.C.R.

In scopul asigurării unei cit 
mai bune reprezentări a tutu
ror centrelor universitare, a 
profilelor de tavățămint și ani
lor de studiu, conferința a a- 
probat în unanimitate ca noul 
Consiliu al U.A.S.C.R. să fie 
format din 119 membri și 52 
de membri supleanți, iar Co
misia de cenzori din 21 de 
membri.

Participanțil la dezbaterile 
In plenul conferinței și ta ca
drul comisiilor au dat glas ade
ziunii entuziaste a tineretului 
universitar la politica Internă 
și externă promovată de parti
dul și statul nostru, hotăririi 
ferme de a învăța și munci eu 
abnegație, de a se pregăti te
meinic, ta spiritul sarcinilor 
puse ta fața studențimii de con
ducerea partidului, al îndrumă
rilor date de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu.

în cadrul unei ședințe festi
ve, conducătorii delegațiilor' de 
peste hotare au inminat mesa
je de salut adresate Conferin
ței de către organizațiile de 
tineret și studenți pe care le 
reprezintă.

După încheierea dezbaterilor 
generale conferința a aprobat in 
unanimitate Raportul și activi
tatea Consiliului U.A.S.C.R. ta 
perioada dintre Conferințele a 
Xl-a și a XII-a, Raportul și 
activitatea Comisiei de cenzori.

Au fost, totodată, aprobate, 
in unanimitate, propunerile de 
modificare a Statutului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România.

în deplină unanimitate a fost 
adoptată, apoi, Rezoluția celei 
de-a XII-a Conferințe a 
U.A.S.C.R.

Trecîndu-se Ia ultimul punct 
de pe ordinea de zi, Conferința 
a ales prin vot secret Consiliul 
și Comisia de cenzori ale 
U.A.S.C.R.. pe baza propuneri
lor de candidați desemnați de 
conferințele pe centre universi
tare.

în prima sa plenară, Consiliul 
U.A.S.C.R. a ales Comitetul 
Executiv și Biroul Comitetului 
Executiv.

Ca președinte al Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România a fost 
ales tovarășul Tudor Mohora.

în numele Biroului și Secre
tariatului Comitetului Central 
al U.T.C., tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C.. a adresat sincere feli
citări Consiliului U-A.S-C.R. nou 
ales. Comitetului Executiv șl 
Biroului acestuia și le-a urat 
succese ta îndeplinirea sarci
nilor ce le revin ta lumina ho
tărîrilor Congresului al XII-Iea 
al Partidului Comunist Român, 
a orientărilor și Indicațiilor se
cretarului general al partidului.

_ ★In cursul zilei de marți, lu
crările celei de a IV-a Confe
rințe Naționale a Organizației 
pionierilor au continuat în 
plen, precum și pe secțiuni și 
comisii, discuțiile desfășurin- 
du-se în lumina aprecierilor^ 
indicațiilor și orientărilor din 
magistrala cuvîntare rostită de~ 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
Ia deschiderea Forumului tine
rei generații.

Adîncind problematica abor
dată in plenul Conferinței, dez
baterile din comisii au pus in 
lumină marile valențe formati
ve ale creșterii tinerei genera
ții in cultul muncii, rolul de 
o deosebită însemnătate pe care 
îl are Festivalul Național „Cân
tarea României** în stimularea 
creativității tehnico-științifice 
șl afirmarea de noi talente ar
tistice din rindul copiilor, con
tribuția competiției naționale 
„Daciada** in formarea unui ti
neret robust, armonios dezvol
tat fizic și intelectual, pregătit 
să facă față tuturor chemări
lor patriei.

In lumina cuvîntării to
varășului Nieolae Ceaușescu, 
a-a arătat că ta procesul edu
cației patriotice a celei mai ti
nere generații a țării trebuie 
să se pună, și in continuare, 
un accent deosebit pe cultiva
rea ta rindul acesteia a stimei 
pentru toate popoarele lumii, a 
prieteniei cu copiii de pe toa
te meridianele globului, a do
rinței de a trăi in pace tatr-o 
lume a colaborării, înțelegerii 
și destinderii internaționale.

Prezența unor ziariști străini 
la competițiile de gimnastică 
organizate in țara noastră a 
devenit de-acum un fapt obiș
nuit și nu mai surprinde pe ni
meni că la Campionatele inter
naționale sau la alte întreceri 
numeroși reprezentanți ai pre
sei de specialitate de peste ho
tare sau ai unor companii de 
televiziune renumite vin să le 
urmărească pe cele mai bune 
gimnaste românce care — tre
buie s-o spunem cu mindrie 
— sint adesea și cele mai bune 
din lume. La ultima ediție a 
..internaționalelor** noastre a 
fost prezent, de pildă, și trimi
sul special al cotidianului 
..Deutsches Sport Echo" din 
R. D. Germană. Hans Jurgen 
Zeume. care a sintetizat parcă 
interesul major al opiniei pu
blice internaționale față de 
gimnastica românească : „Ve
nim la București sau ta alte o- 
rașe românești care găzduiesc 
competiții majore. pentru că 
specialiștii români ne-au obiș
nuit de fiecare dată eu plăcute 
surprize, lansind in arenă spor
tive de mare talent, care do
mină apoi întrecerile europene 
și mondiale. De data aceasta, 
pe lingi gimnastele bine cunos
cute in întreaga lume, campioa
nele mondiale Nadia Comă- 
neei. Emilia Eberle. Dumitrița 
Turner, Rodica Dunca, sau 
Melita Ruhn. mi-a plăcut eu 
deosebire. Ecaterina Szabo, pe 
care o văd campioană a Euro
pei. dacă va participa Ia com
petiția de Ia Lyon".

Șt tatr-adevăr, tînăra gim
nastă româncă (născută in co
muna Zagon din județul Covas-

na. la 22 ianuarie 1967, depista
tă de Bela Karoly in 1977 și 
pregătită, în continuare, de an
trenorii Maria Florescu și Mihai 
Agoston la Onești, iar din ia
nuarie 1980, la Deva, de Marta 
și Bela Karoly) i-a surprins pe 
toți cei prezenți la Campionate
le europene de la Lyon prin 
înalta sa măiestrie, prin difi
cultatea elementelor prezentate, 
mai ales la sol și sărituri, pro
be în care tînăra noastră spor
tivă a prezentat exerciții care 
pot face față în orice moment 
celor mai severe rigori inter
naționale. în disputa directă 
pentru medaliile de aur cu cele 
mai autorizate reprezentante ale 
gimnasticii feminine din unele 
țări ca Uniunea Sovietică și 
R. D. Germană, tînăra gimnastă 
româncă a dominat autoritar 
concursul și succesul ei era 
și mai categoric dacă nu ar fi 
survenit depunctarea nejustifica
tă la paralele. Dacă mai adăugăm 
la această victorie și prezența pe 
podium a unei alte sportive 
românce. Lavinia Agachi, pro
venită și ea din rîndurile spor
tivelor de talent de la Onești, 
care lucrează acum la Școala 
generală nr. 7 din Deva, cu 
Marta și Bela Karoly, apare cu 
și mai multă claritate, forța au
tentică a școlii românești de 
gimnastică, care are la Onești 
și la Deva condiții minunate de 
pregătire și continuă perfecțio
nare a măiestriei sportivelor, 
pentru reprezentarea cu 
a culorilor românești 
internațională.

Sincere felicitări 
noastre gimnaste, ca

cinste 
în arena

tinerelor 
și antre-

norilor care le-au selecționat 
și pregătit 1

Le-am întîmpinat ieri la Ae
roportul Otopeni pe foarte ti
nerele noastre medaliate, care 
s-au înapoiat acasă cu un stră
lucitor buchet de medalii. Nu 
mai puțin de patru medalii de 
aur ! Campioană absolută de 
junioare a Europei și dețină
toare a medaliilor de aur la 
trei din cele patru probe ale 
concursului (sărituri, bîrnă și 
sol). Ecaterina Szabo era mîn- 
dră că la primul ei mare exa
men internațional a reprezentat 
cu cinste România socialistă, că 
a adăugat noi lauri renumelui 
internațional al școlii românești 
de gimnastică. „Sint bucuroasă 
— ne spunea proaspăta laureată 
a continentului — că tni-am 
valorificat pregătirea pe care 
am efectuat-o și aștept cu ne
răbdare concursuri și mai grele, 
adversare și mai puternice. Se
lecția in echipa națională și 
posibilitatea de a evolua alături 
de colegele mele de la Deva, 
campioane ale lumii, de la care 
am învățat foarte mult, le voi 
considera, după succesele de Ia 
Lyon, drept cele mai mari vic
torii ale mele. Desigur, voi 
lupta și mă voi pregăti pentru 
a merita aceste satisfacții**.

Gimnastica feminină româ
nească se menține astfel și pe 
mai departe în atenția opiniei 
publice sportive din întreaga 
lume, și nu ne îndoim că vii
toarele mari concursuri vor a- 
duce noi și prestigioase confir
mări pe acest drum al constan
tei afirmări internaționale.

Constantin MACOVEI

Er

La I. P. L. „23 August" din Tg. Mureș

SPORTIVII AEROMODELIȘTI VALORIFICĂ DEȘEURILE DE LEMN
Am întUnit intr-un parc din 

Tg. Mureș un grup de copii de 
5—7 ani jucindu-se cu niște 
libelule-gigant Erau fascinați, 
parcă, de faptul că „minunile" 
cu aripi zburau ta viraje largi 
și aterizau chiar la picioarele 
lor. „Eu l-am construit, chiar 
eu ne-a spus unul din puști, 
mîndru că li admirăm „jucă
ria". „Dar cine te-a Învățat ? 
— l-am Întrebat. A devenit 
brusc serios. Cine l-a învățat ? 
„A cumpărat tăticu un plic 
mare, cu 6 aeromodele in el, 
desfăcute, așa, ta bucăți. Te uiți 
Ia desen și dacă le pui cum 
trebuie... zboară !“. Am căutat 
pe plic numele instructorului 
anonim, al celui care a avut 
această idee prețioasă : să des
chidă la copii gustul pentru 
construcții, pentru tehnică, prin 
niște mici jucării. N-am găsit 
decit marca : I.P.L. „23 August" 
Tg. Mureș.

LP.L. „23 August", o firmă 
de mare prestigiu In industria 
noastră ușoară, producătoare a 
unor garnituri de mobilă cunos
cute departe peste hotarele ță
rii. Lemnul, prețiosul lemn de 
brad de rezonanță, din Căliman 
și Gurghiu, capătă aici, prin 
măiestria oamenilor, valoare 
deosebită. Dar. cum este și fi
resc. In procesul de prelucrare 
„cad" și deșeuri, capete, mar
gini de scindură... Acestea se 
dădeau ci nd va la foc. „De ce 
să fie arse ? Cu ce rezultate ?" 
Cițiva oameni animați de ace
eași pasiune — modelismul, 
deci sportivi aeromodeliști — 
au venit cu o propunere : „Să 
deschideți o secție de con
strucții de modele, de jucării 
pentru copil, dacă vreți să le 
spuneți așa. Deșeurile vor fi 
valorificate cu rezultate ealcu- 
labile — ta beneficii realizate 
prin vînzare, dar mai ales in
calculabile — ta educația tehni
că a copiilor". Conducerea Între
prinderii — director general 
Lucian Olteanu — a acceptat 
cu satisfacție raționamentele, 
le-a apreciat cum se cuvenea.

Am vizitat tinăra secție — 
„la aeromodele". cum îi spun 
cu mindrie în glas oamenii în
treprinderii — și am aflat a- 
colo chipuri pe care repor
terul sportiv le-a mai în- 
tîlnit, de ani șl ani, pe cimpu- 
rile de zbor, la competițiile de 
aeromodele ; nume de notorie
tate în acest sport : Otto Hints, 
maestru emerit al sportului, 
Dorel Cilțea, Emil Teutișan, 
Ladislau Pîrcălab, loan Suciu, 
maeștri ai sportului. Fiecare 
dintre ei conduce, ca specia
list, cite o fază de producție, 
îndrumă activitatea colectivului.

„Oamenii care formează sec
ția aveau alte calificări — ne 
spunea maistrul Gagy Ferenczi,

un tînăr îndrăgostit de munca 
pe care o face. Ca și mine, 
dealtfel. Au fost sculptori 
sau timpiari, tapițeri... Dar mo
delele acestea i-au cucerit". 
Modelele acestea : „Albatros", 
„Libelula", „Fulger", „Vulturul", 
un elicopter, o vedetă rapidă...

Omul nr. 1 al secției este 
prof. Otto Hints, creatorul și 
proiectantul tuturor aparatelor, 
care pînă a veni aici conducea 
activitatea de modelism la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei 
din Tg. Mureș. „De ce ați... 
fugit de la Casă, profesore 
Hints ? — îl întrebăm, în glu
mă. „Să fug ? Vai de mine ! 
N-am fugit de modelism, ci âm 
venit mai aproape de el. Vă 
imaginați ce înseamnă secția 
asta ?“ Și ne explică. în epoca 
revoluției tehnico-științifice, 
modelismul s-a impus în toată 
lumea ca sport, ca disciplină cu 
serioase implicații în educarea 
tinerei generații. Cea mal mare 
greutate In lărgirea bazei de 
masă a acestui sport la noi era 
— și este încă — lipsa din co
merț a materialelor strict nece
sare activității practice. „Și a- 
tunci ? Să le dăm copiilor se
turi prefabricate, însoțite de 
îndrumări practice de lucru — 
ne spune prof. Hints. Șase ae
romodele într-un pilc, plus un 
„instructor". Procedeul este

modern, aplicat in multe țări, 
și a fost primit cu entuziasm. 
Avem comenzi pentru aproape 
un milion de aparate. Con
struim, construim mereu**. „A- 
șadar, dumneata vei fi instruc
torul de modelism pentru a- 
proape un milion de copii, pro
fesore ? Pentru asta ai plecat 
de la Casa pionierilor ?** „Acolo 
aveam cam 200 de copii pe 
an..."

Bine — am mai spus *— dar 
n-am văzut modelele pe pia
ță... „Asta este ! Totul s-a oprit 
la secția de prețuri din Ministe
rul comerțului. Costul unui set 
de șase modele propus de noi 
este foarte accesibil, să se 
bucure toți copiii de ele. S-a 
făcut toată documentația, cineva 
de Ia secția de prețuri a luat 
dosarul și a spus : „Lăsați-1 la 
noi." L-a vîrît într-un sertar 
și... nu mai știm nimic ! Doar 
noi avem și un magazin 
facere**.

Sperăm că dosarul cu 
nu va sta multă vreme 
sertar, In așteptarea rezolvării. 
Producția merge înainte, copiii 
o așteaptă. Din inițiativa unor 
sportivi aeromodeliști, la I.P.L. 
„23 August", deșeurile de lemn 
capătă, astfel, valoarea... auru
lui.
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MIRCEA ROMAȘCANU ÎNVINGĂTOR ÎN „CURSA
Competiția ciclistă Interna

țională „Cursa Munților", ul
tim prilej de pregătire și veri
ficare a reprezentativei noas
tre participante la „Cursa Pă
cii". a luat sfîrșit.

Clasamentul etapei a IV-a : 
1. Nieolae Savu (Dinamo) 
2 h.44:30 ; 2. Costică
(Steaua) la 3 sec ; 3. 
Vasile (Dinamo) ; 4.

Bonciu 
Teodor 

. , Holger
Kickeritz (Dynamo Berlin) ; 5. 
Richard Mraz (Ruda Hvezda 
Plsen) — toți același timp cu 
Costică Bonciu.

Clasament general final indi- ■ 
vidual al „Cursei Munților" : 
L MIRCEA ROMAȘCANU (Di
namo) 11 h.36:48 ; 2. Holger
Kickeritz (Dynamo Berlin) la 
3:10 ; X Cornel Nieolae (Dina
mo) la 3:15 ; 4. Nieolae Savu 
(Dinamo) la 4:07 ; 5. Gh. Lău- 
taru (Dinamo) la 4:15 ; 8. Va
lentin Marin (Dinamo) la 4:15 ; 
7. Peter Drahos (Ruda Hvezda 
Plsen) la 4:33 ; 8. Ion Cernea 
(Olimpia) la 4:33 ; 9. Ionel Gan- 
cea (Dinamo) la 4:39 ; 10. Con
stantin Căruțașu (Dinamo) la 
4:39.

Clasament general final pe 
echipe: 1. DINAMO I 34h.59:05; 
2. Dinamo II la 3:04; 3. Pe-

trolul Ploiești la 9:54 ; 4. Dy
namo Berlin la 11:08 
pla București 
Hvezda Plsen

Clasament 
cățărătorilor : 
mașcanu (Dinamo) 11 puncte ; 
2. Holger Kickeritz (Dynamo 
Berlin) 9 p ; 3. Teodor Drăgan 
(Olimpia București) 5 p.

5. Olim- 
la 11:37 ; 6. Ruda 
la 12:02.
general final al

1. Mircea Ro-

Reprezentatl 
României, 
„Cursa Păcii", 
lin — Praga, 
din Teodor 
echipei, 
Costică Bonei 
Traian 
Căruțașu (an 
lejan).

GRĂDINAR DE TALENTE INTR
(Urmare din t>aq. 1)

de arme. în dreapta, din perete 
în perete se întinde o masă 
acoperită cu postav verde, iar 
în continuare, cinci linii de tra
gere spre țintele care (dacă va 
exista sprijin în continuare) în 
curînd vor fi acționate automat 
Aici a fost pivnița ? „Da. A- 
cesta-i poligonul clubului. Dar 
ptaă s-a ajuns aici..." Romulus 
Puicaru este zgîrcit cu amă
nuntele. Adaugă doar : „Ne-am 
zbătut destul. Dar am și gă
sit înțelegere Ia C.N.O.P., mult 
sprijin la secția de specialitate 
a C.C. al U.T.C., Ia Federația 
română de tir**.

Așadar, o p 
de performan 
Puicaru sădeș 
grijă vlăstarel 
ta școli de la 
sus, caut, cu 
lor, copii buni 
mai serioși, ad 
te 
cu 
cu 
Pil 
rinților. Și de 
ca. De ea dep 
Aveam să afl 
găsi metodele c 
antrenament 
diază o amplă 
cialitate, face
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Beșllu la 800 m 2:00,7 față de 
2:04,4 și Maria Radu, la aceeași 
probă, 2 01,8 față de 2:04.5. Ni- 
culina Lazarciuc ta 200 m 23.5— 
24,3 și la 400 m 52,2—53,13 etc. 
O apariție plăcută la 400 mg a 
studentului Dumitru lacob. înre
gistrat cu 52,1 față de 515 în 
1978. Lista celor atlați In progres 
este Insă cu mult mal r 
ceea ce demonstrează că 
această iarnă s-a muncit 
bine șl cu mal mult folos.
• Intr-un concurs de arunca

rea ciocanului. Nicolae Bin dar a 
obținut 72,88 m, Tudor Stan «9,94 
m iar juniorul ‘ 
(Viitorii) 58,90 
sonal.
• Rezultate

prima etapă a 
grupa B: seria I, la Ploiești, pe 
stadionul Petrolul: FETE: 400 m: 
D. Matei (Brăila) 58,1, Llvia Ros- 
loveana (Brăila) 58,2; BĂIEȚI: 
200 na: I. Sandu (Iș.) 21,9, 1500
m; Gh. Ghlpu (Bacău) 3J6.4; 
5000 m: T. Bănlșor și N. Duml- 
trașcu (Prahova) 14:50,4; 10 km 
marș: Șt. ioniță (Sv.) 
greutate: L. Dăgăliță 
15,39 m; suliță: D. _____
(Prah.) 64,68 m. In clasamentul 
general conduce echipa județului 
Bacău, urmată de Prahova 91 
Iași; seria a II-a, la Baia Mare, 
pe stadionul ..23 August" • FETE: 
400 m: Mih. B-idecan (Huned.) 
58,6; lungime: El Afloril (Huned.) 
6,08 m; tnălțime: Mariana Preda 
(Bihor) 1,79 m. El. Mureșan 
(Bih.) 1,75 m; BĂIEȚI: 5000 m: 
M Vicol (Brașov) 14:27,0 : 3000 m 
obst,; Gh. Vlșlnescu (Bv.) 8:59,2; 
10 km marș: Gh. Vădrariu (Ca- 
raș Severin) 43:52,2: triplu: C. 
Alupel (Bv.) 15.16 m; înălțime:
Al. Papi (Bv.) 2,10 m, Gh. Măr- 
glneanu (Slb.) 2,06 m; suUțâ: S. 
Pescaru (Tim.) 65.22 m; ciocan: 
M. lordache (Slb.) 62,22 m. Pe 
echipe conduce județul Bihor, ur
mat de Brașov și Sibiu.
• La sfirșltul săptămlnll.
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In prima etapă a campionatu
lui Diviziei A la tenis de masă 
s-au Înregistrat următoarele re- 
riitate ----*“* ------------  “
— C.S. Arad I 5—1, 
tehnica Buc.
1—i. 
Rm. 
tina 
5—i;
iova
Gloria Buzău 3—5. 4—5 
Un: C.__---- _
BUC. 9—7, 9 4; Uj<i,aajw«ca
Craiova I — Universitatea Cra
iova II 9—L 9—0; Progresul Buc.
— C.S.M. Cluj-Napoca amînat; 
C.S.Ș. Bistrița — Tractoril Bra
șov 7—9, »—7; C.S.Ș. Craiova — 
C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc 9—7, 
9—9; Constructorul Tg. Mureș — 
Trteodava Buc. 7—9, 4—9.

feminin — C.S. Arad □ 
. »—«; PoU- 

Progresul Buc. 
0—6; Spartac Buc. — C.S.Ș. 
Vllcea 1—5, 0—5; C.S.Ș. Sta- 
— Metalurgistul Cugir 5—2, 
C.S.M. lași — C.S.Ș. Cra- 
5—4, 3—6; Voința Buzâu — 
n î—5. 4—3; mascu-
G lor La Buzău — Locomotiva 

9—7. 9—4; Universitatea

Clasamentele ta zi, după etapa 
turneu și etapa I se prezintă 
astfel: ?
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(Rezultate transmise de T. Tln- 
câ, G. Toma, L Păuș — ooresp.). I

AU FOST DESEMNATE FINALISTELE 
DIVIZIEI ȘCOLARE Șl DE JUNIORI LA VOLEI

Capitală (in sala Dlnamo) 
și la Pitești s-au * *
timp de cinci zile, 
serii ale celor mai bune echipe 
de volei din divizia '
juniori și școlari. Au participat 
echipele clasate In fiecare gru
pă pe primele trei locuri, echi
pe care și-au disputat calificarea 
pentru turneele finale ale oom- 
petițiel.

La București, cele 15 echipe 
masculine au oferit partide al 
căror nivel a atins rareori ca
lificativul de mulțumitor. Am 
remarcat insă clteva' elemente 
de perspectivă: Antonescu, Bu
jor, Pițigoi (C.S.Ș. Steaua), Co- 
cheș, Cazacu, Mindrican (C.S.Ș. 
Tricolorul Ploiești), Pascu, Daba 
(Lie. N. Titulescu Craiova), Raș- 

>că, Bagi (C.S.Ș. Unlv. Timișoa
ra), Belgiu (C.S.Ș. Caransebeș). 
Tuielea (C.S.Ș. Sibiu), Județ 
(C.S.Ș. Constanța), Bîra (Viitorul 
Buc.), Făniță (C.S.Ș. Rm. Vllcea). 
lată clteva dintre rezultatele În
registrate, seria I: C.S.Ș. Rm. 
Vllcea — C.S.Ș. Tg. Mureș 3—2. 
C.S.Ș. Sibiu — C.S.Ș. Constanța 
3—1, C.S.Ș. Rm. Vllcea — C.S.Ș. 
Galați 3—1, C.S.Ș. Sibiu — C.S.Ș. 
Tg. Mureș 3—1; seria a n-*; 
C.S.Ș. Bacău — C.S.Ș. Șlmleu 
Silvaniei '3—1, Viitorul Buc. — 
C.S.Ș. „U” Timișoara 3—2, Lie. 
N. Titulescu — C.S.Ș. „U" 3—9; 
seria a in-a: C.S.Ș. Caransebeș 
— C.S.Ș. Steaua 3—0, C.S.Ș. Trl-

desfășurat, 
turneele pe

națională de

p. 
P.

ooiorul Ploiești — C.3.Ș.
Neamț 3—0, Steaua — C.S.Ș. 
Neamț 3—0. Tricolorii — C.S.Ș. 
Z^lău J—0, Steaua — Tricolorul 
3—8. Pentru turneul final a-au 
calificat: C.S.Ș. Sibiu, C.S.Ș. Tg. 
Mureș, Lie. N Titulescu Craiova, 
C.S.Ș. „U“ Timi------ "" " —
colorul Ploiești 
București.

La Pitești, In 
pelor faminine, 
rezultate le-au 
C.S.Ș. Sibiu,

întrecerea echi- 
cele mai bune 
obținrit echipele 

__  ____ , C.S.Ș. Craiova, 
C.S.Ș. Constanța, C.S.Ș. Rm. Vtl- 
cea, Lie. D. Cantemir Buc. și 
Viitorul Buc. care s-au calificat 
pentru turneul final. Clteva re
zultate mal Importante: C.S.Ș.
Sibiu — C.S.Ș. Craiova 3—1, 
C.S.Ș. Craiova — C.S.Ș. Medgidia 
3—1, C.S.Ș. P. Neamț — C.S.Ș. 
Tlmăveni 3—1 (seria D, C.S.Ș. 
Constanța — C.S Ș. Bacău 3—9, 
Confecția Buc. — C.S.Ș. Cîuj- 
Napoca 3—2. C.S.Ș. Rm. Vllcea 
— Confecția 3—1. C.S.Ș. Constan
ța — C.S.Ș. Rm. Vllcea 3—1 (se
ria a n-a), Lie. D. Cantemir — 
Viitorul Buc. 3—6, C.S.Ș. Su
ceava — C.S.Ș. Caransebeș 3—2, 
Viitorii — C.S.Ș. Suceava 3—1, 
Casa de copil S. Mare —" CA.ș. 
Suceava 3—2 (seria a rn-«). Tur
neele finale se vor desfășura In
tre M șl 22 mal ta Ploiești (mas
culin) șl București (feminin). (N. 
MATEESCU).

DINAMO BUCUREȘTI, CAMPIOANĂ LA BASCHET 
JUNIORI

ii: Sala sporturilor din Tirgoviște 
s-a desfășurat turneul final de 
baschet masculin din cadrul cam
pionatului republican al juniori
lor șl școlarilor. Au participat e- 
chlpele cluburilor sportivi șco
lare din Constanța, Tirgoviște, 
Mediaș, Timișoara, Liceul Bolyal 
Tîrgu Mureș. Steaua și Dlnamo 
București.

După dispute interesante, titlul 
de campioană a revenit formației 
Dlnamo București (antrenor. Teo
dor Gluxculescu), care s-a dove
dit cea mal bine pregătită. Iată 
clteva rezultate ale tinerilor bas- 
chetballștl bucureșteni: cu Stea
ua 90—75, cu C.S.Ș. Mediaș

102—82, cu C.S.Ș. Tirgoviște
99—85, cu Lie. Boleai Tg. Mureș 
93—86.

CLASAMENT FINAL: L Dina
mo București, i. steaua, 3. C.S.Ș. 
Tirgoviște, 4. Liceul Bolyal Tg. 
Mureș, 5. C.S.Ș. Constanța, €. 
C.S.Ș. Timișoara.

I
I
I
I
I

A PERFORMANȚEI
mente, conlucrează strins cu 
Clubul sportiv școlar (secția de 
tir a prof. Ion Vasilescu). Peste 
150 de copii activează la „Pio
nierul". Și, după numai doi ani, 
Încep să se arate roadele mun
cii. Anul acesta, la „Cupa pri
măverii", desfășurată la Cluj- 
Napoca, arădenii au ocupat 
locurile 2, 4 și 6 la cat. 10—11 
ani, prin Vasile Sabo (Șc. gen. 
4), 372 p (rezultat excelent), 
Atila Biro (Șc. gen. 10), Axen- 
te Rus (Liceul „Miron Constan- 
tinescu"). Dar sezonul competi- 
țional abia a Început. Avem 
convingerea că despre elevii 
profesorului Romulus Puicarn 
se va mai scrie.

minute de joc

SPRINT FINAL UNIVERSITATEA CRAIOVA
• Lupta pentru titlu se poate încheia duminică • Opt echipe (printre

care „Poli*' Timișoara și Rapid) angajate Io lupta pentru
patru locuri In cupele europene

I
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Deși In partea de sus a da- 
samentului Diviziei A, lucruri
le par a fi mai calme — mai 
ales in comparație cu drama
tismul celei de-a doua jumătăți, 
angajată într-o acerbă luptă 
pentru evitarea retrogradării — 
totuși există și „sus" o serie 
de implicații care lasă. In con
tinuare, deschisă lupta pentru 
titlu.

Sigur că dezlegarea ar putea 
veni chiar duminică. O even
tuală victorie a lui C. S. Tîr- 
goviște asupra Stelei ar sim
plifica mult lucrurile, deoare
ce, in acest caz. derby-ul Uni
versitatea Craiova — Steaua, 
din ultima etapă, nu ar mai 
avea dedt caracterul unei In- 
tilniri de prestigiu.

Ce se intimpiă Insă dacă 
C. S. Tirgoviște va pierde meciul 
cu Steaua ? în acest caz. lup
ta va continua, probabil, pînă 
la ultima etapă. (Ne gîndim la 
probabila victorie a eraiove- 
nilor asupra lui F. C. Olt. in 
etapa de duminică). Dacă am
bele echipe din frunte obțin 
victorii în etapa de duminică, 
ele vor continua să fie separa
te prin două puncte și... golave
rajul superior al craioveniloc.

seDar raportul de golaveraj 
mai poate schimba...

în penultima etapă, rolurile 
protagonistelor se vor inversa. 
Steaua va juca pe teren pro
priu, iar Universitatea Craio
va se va deplasa la Rimnicu 
Vîlcea. Sigur că echipa lui Va
lentin Stănescu are șanse de 
victorie și la Vîlcea. dar are 
și șanse la... înfringere. Dacă 
jocul se va încheia la egalita
te, atunci lucrurile apar tot 
complicate. Prin victoria pre
zumtivă a Stelei pe teren pro
priu, în compania Politehnicii

Iași, craiovenii ar păstra un 
singur punct avans asupra Ste
lei, ceea ce ar face ca soarta 
titlului să se decidă in ultima 
etapă, oltenii păstrind și șansa 
jocului egaL

Teoretic este posibil ca derby- 
ul de la Craiova să ofere două 
șanse și Stelei. Ne glndim la o 
eventuală infringere a craio
veniloc ia Vîlcea și la o — ia 
fel de teoretică — victorie la 
scor a Stelei asupra Politehni
cii Iași, la o diferență apro
piată de scorul înregistrat de 
bucureșteni în compania Poli
tehnicii Timișoara.

Toate acestea slnt, desigur, 
doar calcule teoretice, care a- 
nimă finalul întrecerii și amin
tesc tuturor că balonul e 
rotund. Oricum, marea favori
tă a campionatului rămîne U- 
niversitatea Craiova. Dar șanse 
mai are și Steaua...

Există unele implicații și in 
lupta pentru un loc în cupele 
europene. Dacă F. C- Argeș 
pare eliberată de emoții, fiin- 
du-i suficiente doar două punc
te din cele două meciuri pe 
care le mai are de disputat pe 
teren propriu, problema celei 
de-a patra participante rămine 
deschisă. Este vorba, In primul 
rfnd, de implicațiile Cupei 
României. O eventuală victorie 
a Universității Craiova în se
mifinala cu Steaua ar face ca 
reprezentanta fotbalului nostru 
in Cupa cupelor să fie Poli
tehnica sau Rapid (finalista), 
bineînțeles cu condiția ca Uni
versitatea Craiova să ciștige 
campionatul. în cazul unei vic
torii a Stelei, slnt posibile alte 
variante : 1) Steaua, învingă
toare în Cupa României, ar ju
ca hi Cupa cupelor și ar re
pune pe rol locul patru in cam-

pionat. în care ar rămîne favo
rită Baia Mare (cu două jocuri 
acasă și cu un total posibil de 
39 de puncte). 2) în această 
luptă poate intra Dinamo prin- 
tr-o victorie la Baia Mare du
blată și de una la Buzău. în 
sfîrșit, șanse teoretice are șl 
Sportul studențesc, cu șase 
puncte In ultimele trei etape, 
caz în care ar totaliza 39 de 
puncte și ar depăși prin golave
raj totalul echipei lui Mateianu.

Să sperăm că finalul de se
zon va' fi la fel de plin de ne
prevăzut ca și aceste calcule 
pur teoretice...

ȘTIRI • •• ȘTIRI • ••
• SEMIFINALELE CUPEI 

ROMÂNIEI, REPROGRAMATE 
LA 28 MAL Cele dotă semi
finale din cadrul Cupei Ro
mâniei (Universitatea Craiova 
— Steaua șl Rapid — Poli
tehnica Timișoara), care ur
mau sâ se dispute astăzi, au 
fost reprogramate. ele se vor 
desfășura In aceleași locali
tăți (Pitești șl Rm. Vllcea), 
la JS mal. Finala competiției 
se va disputa la 1 iunie, la 
București.
• TRIALUL DIVIZIEI B, 

care urma să aibă loc miine, 
a fost amînat. El a fost ne
programat pentru joi 22 mal, 
pe stadionul Dinamo, din 
Capitală.

• DUMINICA, LA BRAȘOV — 
în cadril unui mare festiva) cul- 
tural-sportiv prilejuit de „Ziua 
constructorilor de autocamioane” 
— va avea loc șl întîlnirea de 
fotbal dintre fostele glorii ale e- 
chlpel Steagul roșu Brașov șl 
actualii jucătcri ai F.CM.-ului 
din localitate Partida este pro
gramată pe stadionul Municipal, 
de la ora 1«. Din echipa fostelor 
glorii vor face parte, 
alții, Ghiță. Marinescu, 
veanu, Campo, Szigeti. 
Seredai, Hășoti. Proca. 
Alecu, Gane și Necola.

printre 
Tîmo- 

Fusulan,’
David,

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR. 0 PEPINIERA PENTRU TOATA TIMIȘOARA.
• Condiții bune pentru o „productivitate" sporită • Lecții

j

de fotbal cu foști și actuali
jucători • Care slnt speranțele orașului

Există dteva duburi sporti
ve școlare care; prin strădani
ile convergente ale tuturor ca
drelor didactice Și forurilor lo
cale, au obținut rezultate din 
ce In ce mai bune, fădndu-ți 
tot mai mult simțită prezența 
in perimetrul fotbalului nostru. 
„Brașovia”, C.S.Ș. Pitești, C.S.Ș. 
Craiova, C.S.Ș. Bacău slnt pa
tru dintre ele. Al 5-lea. care 
se Înscrie cu brio In aceeași 
categorie, este C.S.Ș. Timișoa
ra. Un club care și-a propus 
doar un obiectiv, dar unul de 
importanță majoră: să devină 
• productivă pepinieră pentru 
întreg fotbalul din orașul de 
pe Bcga.

O
la... 
mix

de pe Bega
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mică investigație făcută 
fostul Liceu nr. 4 ne-a per
și aflăm că :

_ Clubul dispune de o bază 
materială corespunzătoare. Cei 
240 de jucători legitimați se 
pregătesc pe două terenuri ga- 
zonate, trei bituminizate, de 
dimensiunile celor de handbal, 
imul de zgură și două săli, una 
de forță, cealaltă de handbal...

• Șapte profesori-antrenori 
caută (și izbutesc) să desfășoare 
pe această frumoasă bază spor
tivă un proces de instruire cit 
mai apropiat de cerințele fot-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

LOZ tV PLIC
I» 102 IN PUC A 
CONTINUA 
SCNTA 
MAN/ION.
CkTIGUNiifl V 
IMI^I 
Auro7ufHSMe.

oucaTuaiozînpuc.

MARI Șl NUMEROASE 
SUCCESE LA LOTO I

Alături de numeroasele ctștl- 
gurl substanțiale in bani, la cele 
patru trageri obișnuite Loto din 
luna precedentă au fost atribui
te ȘAPTE AUTOTURISME „DA
CIA 1300". Deși nu constituie un 
record in materie de mari clștl- 
guri, bilanțul lunii aprilie con
firmă din nou avantajele aces
tui tradițional sistem de ioc. 
Tragerea de vineri, i mal 19W. 
▼â oferă un bun prilej de a vi 
număra șl dv. printre marii câș
tigători. Nu uitați, tosă, că

ASTAZI și MÎINE slnt ULTIME
LE ZILE pentru procurarea bile
telor I

*
Tragerea Pronoexpres de astăzi, 

7 mai 1930, se desfășoară ince- 
plnd de La ora 16.30 in sala clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr Stai-covici nr. 42; 
numerele ciștigătoare vor fi 
transmise în cursul serii la ra
dio și televizi'ine.

CÎȘTIGURTLE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 4..........MAI 1980
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balului de porformanță. P. Epu
re, T. Brindescu, P. Arnăutu, 
L Mata, L Botescu. T. Groză- 
vescu și A. Dragomir alcătu
iesc grupul celor care „predau” 
fotbalul viitoarelor speranțe ti
mișorene. Mai mult, patru ju
cători activi ai Politehnicii — 
Dembrovschi. Lața. Vișan și 
Anghel — au și ei ore la acest 
dub și, ori de cite ori apar ei 
acolo, la școală, micuții jucă
tori le ascultă cu interes sfa
turile, le urmăresc cu maximă 
atenție demonstrațiile...

• Clubul are și marele a- 
vantaj de a fi condus de un 
om (C. Popa) căruia li place 
sportul, căruia ii place și mai 
mult fobalul și care, sprijinit 
eficient de inspectoratul școlar 
(L Juchescu — inspector de 
specialitate), face toate efor
turile pentru a crea condiții 
optime de pregătire și partici
pare la competiții pentru toate 
echipele clubului...

Din aceste PREMISE FAVO
RABILE s-au născut — deja — 
primele ’“rezultate. Anul trecut, 
C.S.Ș. Timișoara “a fost prezent 
în turneul final al campiona
tului republican și a avut în 
lot pe unul dintre cei mai buni 
jucători ai turneului — Be- 
jenaru, selecționat în lotul na
țional de juniori. Și în actua
lul campionat, C.S.Ș. Timișoara 
și-a depus candidatura pentru 
un loc în faza finală a cam
pionatului republican, cu o for
mație bine 
Brindescu :

Carp, Pavlov, Nițu — Cirpan, 
Bociort. Szabo — Steop, Do. 
briceanu, Secăceanu (rezerve 1 
Hodoroga, Tobă, Gîrboni. Sa- 
bac). Jucătorii subliniați se află 
mai de mult în vederile clu
bului divizionar A. „Dealtfel — 
ne spunea P. Epure, unul din
tre cei mai pasionați profe
sori ai acestei unități școlare
— clubul Politehnica vre» 
chiar să ne patroneze. Asia nu 
înseamnă că nu vom lucra 
și pentru celelalte cluburi di
vizionare timișorene, deoarece 
clubul sportiv școlar este și va 
fi a! întregii Timișoare".

Iar printre SPERANȚELE 
Timișoarei fotbalistice 
te acum în pregătire
— se nutnără atacanții 
C. Franț, I. Tobă, și 
mijlocașii L. Sandu și 
portarii CI. Șutea. Tr.

pregătită de T. 
Kușil — Micuș,

- afla- 
la C.S.Ș. 
V. Popa, 
A. Șețu. 
M. Puiu, 

,______ ___ T_____ Avram și
V. Stan etc. Cite dintre el® 
vor PROMOVA, e greu de spus. 
Cert este că au însușirile ne
cesare pentru a URCA. Dacă nu 
vor face rabat muncii si unei 
exemplare vieți sportive.

în sfîrșit, mai trebuie spus că 
două competiții se află înscrise, 
în prezent, la... prima urgență, 
pe agenda clubului școlar timi
șorean : participarea cu succes 
atît la turneul final de juniori 
de la Cluj-Napoca, cit și la 
micul „Turneu Prietenia", ediția 
a 3-a, de la Miskolc, la care 
vor mai participa echipe de 
club din Subotica și Kosice.

Laurențiu DUMITRESCU

PERSEVERENȚĂ + INSPIRAȚIE = SATISFACȚIE!
DUMINICA 11 MAI 1380

numai 
joaca

Cu suma de
10 lei, oricine 
poate obține :
• AUTOTURISME 

„DACIA 1300“
• MARI CIȘTIGURI IN 

BANI
ULTIMA ZI pentru pro

curarea biletelor : sîm- 
băîă 10 mai 1980.

NU PIERDEȚI PRILEJUL 
DE A VA NUMĂRA 
PRINTRE MARII CIȘTIGĂ- 
TORI I

rezultate) 
lei

rezultate)
"Categoria 1

70,25 variante a 2.600 
Categoria 2 '

1.428,50 variante a 298 lei.
(12

întrucît valoarea unitară a 
cîștigurilor de la categoria 3 
(11 rezultate) a fost sub plafo
nul minim de 40 lei, fondul 
acestei categorii s-a repartizat, 
conform regulamentului, celor
lalte două.
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ÎNȚELEGERE DE COLABORARE SPORTIVĂ

La invitația Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport, 
s-a aflat 
gație a 
Național 
dusă de 
ședințe.

Cu acest prilej au avut loc 
convorbiri cu privire la relați
ile româno-italiene în do-

în zilele de 5 și 6 mai 
în țara noastră o dele-

Comitetului Olimpic 
Italian (CONI), con- 
Franco Carraro, pre-

meniul educației fizice și spor
tului și la posibilitățile de dez
voltare a acestora. Totodată, 
ministrul turismului și sportu
lui, Emil Drăgănescu, și Franco 
Carraro, președintele CONI, au 
semnat o înțelegere de colabo
rare pe următorii 4 ani. La 
semnare a fost de față E. M. 
Bolasco, ambasadorul Italiei la 
București.

BALCANIADA DE TALERE

ECHIPA FEMININĂ DE POPICE 
DIN NOU iNVINGĂTOARE LA

xz
A ROMÂNIEI
BUDAPESTA

In cea de a doua întîlnire 
de la Budapesta, dintre repre
zentativele Ungariei și Româ
niei la popice, scorul a fost 
iarăși 1—1. Din nou, ca și In 
prima confruntare, jucătoarele 
românce au jucat foarte bine, 
cîștiglnd cu 2479 — 2468 p d, iar

la bărbați scorul a fost favora
bil sportivilor unguri cu 5471 — 
5396 pd. Reprezentanții noștri 
au obținut următoarele rezul
tate : Elena Andreescu 408, 
Elisabeta Badea 390, Elena Pană 
413, Margareta Cătineanu 393, 
Ana Petrescu 443 și Vasilica

TURNEUL DE BASCHET FEMININ

PENTRU CALIFICAREA LA J.O.
A început proba de talere 

aruncate din turn din cadrul 
Balcaniadei care se desfășoară 
la Atena. După 100 de talere, 
Alexsako (Grecia) conduce in 
clasamentul individual cu 99 t. 
Pe locurile 2, 3 și 4 se află 
românul Ion Toman și taleriș-

„CUPA VOLAN' LA VOLEI
BUDAPESTA, 6 (Agerpres). — 

In ziua a treia a competiției in
ternaționale masculine de volei 
„Cupa Volan", ce se desfășoară 
la Szekesfehervar (Ungaria), se- 

întrecut 
6, 10. 4) 

Intr-un 
campioa- 
cu 3—0

lecționata României a 
cu scorul de 3—1 (—13, 
reprezentativa Ungariei, 
alt joc, echipa Poloniei, 
nă olimpică, a dispus_  _ _
CW, 6, 6) de formația B.D. Ger
mane. In clasament conduc e- 
chlpele României și Poloniei, cu 
dte 8 p (același setaveraj: 9— S).

tii turci Alendar și Giraud, toți 
cu 98 t în clasamentul inter
mediar pe echipe, Bulgaria, 
Grecia'și Turcia au acumulat 
386 t flecare, iar România 376 t

★
O delegație de trăgători 

români va partidpa în orașul 
cehoslovac Plsen la un concurs 
internațional. Este vorba de tră
gătorii de pistol T. Tașcă, Dan 
Iuga, Grațian Calotă și Con
stantin Tirloiu, precum și puș
cașii Florin Minișan, Mircea 
Ilca și Marian Teodoru.

★
Intre 9 și 19 mai, taleriștii 

A. Csorba, B. Topologeanu, N. 
Chir ca, M. Lspașiu, t Buzata 
șl G. Tomoioagă vor partidpa 
la o competiție internațională 
găzduită de orașul Suhl din 
Republica Democrată Germană.

VAKNA, 6 (prin telefon).
Anticipările referitoare 

dirzenla cu care vor fi 
putate cele cinai locuri 
aduc calificarea pentru 
neul de baschet feminin 
cadrul Jocurilor Olimpice au 
fost confirmate in multe din
tre meciurile desfășurate în 
primele două zile ale întrece
rilor care au Ioc în Palaitul 
sportului și culturii și în sada 
Cernomore. Miza calificării 
își pune foarte puternic am
prenta asupra calității jocuri
lor, nervozitatea excesivă a 
jucătoarelor impietând execu
țiile tehnico-tactice ale a- 
proape tuturor sportivelor ca
re evoluează 
două 
S.U_A. 
nia — 
tfinire.
la ora . .
belor formații, foarte bine pre
gătite dealtfel, au ratat incre-

la 
dis- 
care 
CUT— 
dirt

aid. Iată și 
exemple : meciurile

— Australia și Podo-
Japonia. în prima tn- 
terminată lurti seara.

23,30, componentele am-

„Cupa Mondială11 la schi alpin, ediția 1979-80

dibil din poziții fiavotratbile. iar 
faptul se datorează exclusiv 
nervozității manifestate de-a 
lungul Întregii partide. în cel 
de-al doilea med s-a înregis
trat un scor care putea fi în
tâlnit acum 20—30 de ani pe 
terenurile de baschet și în nici 
un caz acum, oînd acest sport 
a progresat mai ales pe linia 
efioadirtății : 46—40.

Se inregistreaiză de asemenea 
și multe finaluri dramatice, 
în care Invingătoarea nu este 
cunoscută decât odăiță cu ulti
mele secunde ale partidelor, 
în meciul cu echipa Republi
cii Populare Chineze, formația 
Bulgariei a egalat (71—71), in 
ultima secundă din timpul 
regulamentar de joc. așa că au 
fost necesare prelungiri pen
tru a se desemna invingătoa- 
ree. Echipa Bulgariei a fost a- 
ceea care a reușit performan
ta. dar tot în ultimele 
cunde și. bineînțeles, 
tă : 81—80.

Așadar, principala 
rustică a competiției 
de calificare pentru

se- 
la limi-

SPRE UN POLIATLON AL ZĂPEZII?
Toți schiorii care au dominat 

marile competiții ale sezonului 
de curind Încheiat, Olimpiada, 
concursurile „Cupei Mondiale» și 
clasamentele F.I.S. sint cunoștin
țe mal vechi ale iubitorilor spor
turilor zăpezii. Ne gindim nu 
numai la succesele din competi
țiile de anvergură din ultimii 
ani. Cu toții s-au făoit remar
cați încă din vremea junioratu
lui, el dominlndu-șl, fiecare, ge
nerația din care au făcut parte. 
Ingemar Stenmark a fost cam-

• Nici în seni valoarea nu așteaptă numărul anilor..,

pion mondial de juniori în 1974. 
Andreas Wenzel, în 1975, Leonard 
Stock, în 1976 (și la coborine și 
la uriaș), Bolan Krizaj, In 1975, 
Petar I’opoighelov, în 1976—77, 
Boris Strei, In 1977, fie la cobo- 
rire, fie la slalom, fie la slalom 
special. Ceea ce înseamnă, pe de 
o parte, că valoarea nu așteaptă 
— nici în schi — numărul anilor, 
iar pe de alta, că dacă dorim 
să avem și noi seniori valoroși.

- -»— pe juniori 
concorSuri

slalom, nu l-au adus, de astă 
dată, decât locul 2.

Și încă un fapt interesant. Cu 
mai multă amploare, 
continuat procesul de 
și ascensiune In schiul 
șl în cel de fond) 
socialiste din Europa, 
ca Solstioova (local 8

parcA, a 
afirmare 

alpin (dar 
al țărilor 
Cehe slova
ci „Cupa

RING DE BOX
PE MARACANA

„M-am retras definitiv", 
„voi reintra în curind». Aces
tea ar li cele două extre
me pe care Muhammad Aii 
(Cassius Clay) își bazează în 
ultimii doi ani conferințele 
de presă, abilitatea publicită
ții reușind chiar să mențină 
trează atenția iubitorilor de 
box, deși, nu cu mult timp 
în urmă, medicul ‘ -
campion mondial al 
categoriilor 
pacientului 
dul de la 
între corzi

De data 
de-a baba 
All a anunțat, la 16 
la reședința sa din 
cartier hOUywoodlan 
Hills, că va urca din __  _
ring, La 11 iulie. Intr-un meci 
cu Larry Holmes, 
mondial al greilor 
WBC). Ringul va 
pe celebrul stadion 
din Rio de Janeiro, 
te adăposti 165 ooo de specta
tori. De ce Holmes 1 „Pentru 
că — spunea Aii — Larry 
Holmes este cel mal bun 
boxer din lume... după mine*. 
Fraza de mai sus ascunde, 
sub obișnuita fanfaronadă, a- 
devărata explicație- Aii 
trebuit să boxeze (în 
unei reintrări) cu Mike 
ver, campionii versiunii 
(învingător în acest an, 
aprilie, în partida cu 
Tate, de la Knoxville), 
managerii Iul Weaver, ___
Aruon, a pierdut net „meciul 
dolarilor» cu Don King, omul 
de afaceri al lui Holmes.

La 38 de ani, Muhammad 
All revine în ring după o 
pauză totală de aproape 2 
ani (din septembrie 1978, etnd 
a recucerit pentru a treia 
oară centura de diamante. 
invingîndu-1 la puncte pe 
Leon Spinks), adunînd alte 
umbre pe o carieră sportivă 
ieșită din comun. O carieră 
care a început ci 16 ani în 
urmă, intr-o seară de toam
nă japoneză (acum. poate, 
uitată de chiar eroul ei), 
cînd Cassius Clay' primea lau
rii olimpici...

fostului 
tuturor 

11 recomandase 
său să-și ia gla

ring, anii petrecuți 
lăsind urme grele, 
aceasta însă, jocul 
oarba s-a sfirșit : 

aprilie, 
celebrul 
Beverly 
nou în

campionul 
(verși'mea 
fi montat 
Maracana, 
care poa-

ar fi 
cazul 
Wea- 
WBA 
la 1 
John 

dar
Bob

Lucian OPREA

trebuie să-l aruncăm 
devreme în focul unor 
grele.

Ca șl cri dinainte, 
1979—80 a demonstrat, 
plus, că specializarea

sezonul 
o dată în 

-- -------------ta una- 
două probe nu trebuie să mai 
fie La... modă, F.I. Schi încer- 
cînd. prin mijloace organizatorice 
s-o contracareze. Stenmark ve
nea, în 1979, pe locul 5 ta „Cupa 
Mondială“, punctele trebuincioase 
victoriei lipsindu-i din eauza ne
prezent ării la startul probelor de 
coborîre și a „combinatelor", ta 
care tot „proba adevărului“ are 
o importantă pondere. Șl tot din 
cauza lor a pierdrit „Cupa- și 
ta 1980. Acest veritabil campio
nat mondial de po^iatlon pe ză
padă refuză drept lideri pe „sti
liștii* unilaterali, îi preferă pe 
tehnicienii care demonstrează cu
raj, forță și elan pe lingă teh
nică șt din acest motiv, a în
coronat, în 1979, pe elvețianul 
Peter L usc her, care nu este un 
schior strălucitor dar, oricum, 
mai complet decît Stenmark ! 
Cînd, în 1980, s-a afirmat o va
loare „totală* și mai ridicată, 
în persoana lui Aridreas Wenzel 
(care, împreună cu sora sa 
Hannl, ocupă locul 6, ta clasa
mentul pe... națiuni al Olimpia
dei albe de la Lake Placid, ca 
reprezentanți ai Liechtenstein- 
ukii), pe acesta din urmă l-au 
desemnat computerele drept în
vingător. Lanțul prelungit de 
victorii ale lui Stenmark, de la

„CUPA MONDIALA» 1930 
Masculin ;

311
259
221
192
141
122
111
107

1. A. WENZEL (Liecht.) 804 p
2. L Stenmark (Suedia) 200 p
S. P. Mahne (S.U.A.) 132 p
4. B. Krizaj (Iugoslavia) 131 p
5. A. Steiner (Austria) 130 p
6. J. Luthl (Elveția) 116 p
7. H. Enn (Austria) 100 p
8. H. Plank (Italia) 91 p

Feminin :
P 
P 
P
P 
P 
P
P
P

HANNI WENZEL (Liecht.) 
Anne-Marie Moser (Aus.) 
Marie TherOse Nadig (El.)

1.
2.
3. _ ___
4. Perrine Pelen (Franța) 
I. Irose Epple (BJ.GJ
4. Fabiezme Serrat (Franța)
7. Erika Hess (Elveția)
8. Claudia Gfordanl (Italia)

Mondială" — 1980), sovietica Pa- 
trokeeva (Jocul 2»), dar tn spe
cial iugoslavul Krizaj (locul 4) 
șl sovieticul Zirov (locul 12), că
rora H se adaugă alte „nume", 
precum ale lui Makeev șl Țiga
na» (U.R.S.S.), Popanghelov și 
Toncev (Bulgaria). zeman șl 
Maciej (Polonia), Strei și Kurralt 
(Iugoslavia), demonstrează acest 
adevăr prin pozițiile din ce în 
ce mai bune 
Mondială» și 
F.I.S. anuale.

ocupate în „Cupa 
în clasamentele

Radu TIMOFTE

Pințca 432, respectiv Al. Nas- 
zodi 828, Al. Cătineanu 907, L 
Bice 925, Gh. Silvestru 903, L 
Hosu 890 și I. Tismănar 943 (!). 
Din formațiile țării 
mai mari punctaje 
Lăszlone Holczer 
Meszăros 935.

★
La turneul 

„Cupa Poznania",

gazde cele 
au avut 3 

467 și J.

internațional, 
. desfășurat in 

orașul polonez Poznan și la 
care au participat popicari din 
10 țări, primele_ locuri au fost 
ocupate de : 
(R.D.G.) 836
jocuri), 
slovacia) 1743 p d și 
Sonia Kaptrova — VL 1 
(Cehoslovacia) 1260. 
sportivi ai noștri, au 
comportare modestă : _____
Iosif-Nichifor locul 10 cu 753, 
Gh. Scholtes — locul 15 cu 
1572, iar la perechi au ocupat 
poziția a 12-a, cu 1172 p d.

★
Campioana țării, echipa mas

culină Aurul Baia Mare, va 
susține peste cîteva zile o in- 

. tîlnire amicală, la Bala Mare, 
cu formația Chemie Linz (Aus
tria).

Gudron Fiedler 
p d (în două 

VI. Prohaska (Ceho- 
perechea 
Prohaska
Cei doi 
avut o 

Maria

TURNEE
INTERNAȚIONALE

DE ȘAH

ATLETISM • Cursa de 15 km 
desfășurată La Far Hills (New 
Jersey) a fost câștigau de atle
tul— american Herb Lindsay cu 
timpul de 43:54. Pe locul doi. la 
șase secunde de Învingător, a so
sit cunoscutul campion finlandez 
Lasse Viren. • Crosul interna
țional desfășurat la Helsinki (25 
km) a revenit atletului finlandez 
Kaarlo Maanika. cronometrat in 
lh 15:16,3. Pe locurile următoare, 
sovieticii Dzumanazarov — lh 
15:16,5 și Kotov — lh 15:30. •
Cu prilejul unul concurs desfă
șurat la Baodlng, atleta Li Xia- 
ohui (R.p. chineză) a stabilit 
nou record al Asiei in proba 
minină de aruncarea discului, 
rezultatul de 61,80 m.

CICLISM © Etapa a 13-a 
Turului Spaniei (Pontevedra
Vlgo; 195 km) a revenit la sprint 
rutierului vest-german Rolf Hal
ler, cu timpul de 5h 13:17. In 
clasamentul general continuă să 
conducă spaniolul Faustino Ru- 
perez, urmat de coechipierul său 
Pedro Torres — la 2:55 șl bel
gianul Claude Criguellon — la 
3:22.

un 
fe- 
cu

a

TELEX
GIMNASTICA • Desfășurat 1a 

Dessau (R.D. Germană), meciul 
amical dintre echipele feminine 
ale R.D. Germane șl Ungariei 
s-a încheiat cu scorul de 
373,50—359,35 p in favoarea gaz
delor. La individual compus, pe 
primril loc s-a clasat Maxi 
Gnauck (R.D. Germană). eu 
76,30 p.

SCRIMA • Concursul masculin 
de floretă de la Bonn a revenit 
sportivului sovietic Aleksandr 
Smirnov, care l-a învins in fi
nală cu 10—2 pe compatriotul 
său Sabir Ruziev. Pe locurile 3—4, 
la egalitate. Klaus '
(R.D. Germană) și 
Romankov (U.R.S.S.).

TENIS • In prima zi a „Cu
pei Națiunilor», competiție mas
culină ce se desfășoară în ora
șul vest-german DUsseldorf, s-au 
Înregistrat următoarele rezultate: 
Suedia — Australia 2—0 (Bjarn 
Borg — John Alexander 7—6. 
6—2; Kjell Johansson — Phil 
Dent 6—0, 7—5): S.U.A. — Spa-

Kotzmann 
Aleksandr

cairacte- 
femintae 

_____ turneul 
olimpic de baschet este lupta 
acerbă a fiecăreia dintre echi
pele participante.

Evoluând bine, echipa Ro
mâniei a cîștigat Intîtoirea cu 
formația Republicii Federale 
Germania cu scorul de 61—52 
(30—29).

Alte rezultate : grupa A : Ja
ponia — Cuba 79—58 (33—42), 
Japonia — Polonia 40—46 (20— 
20)) grupa B : Nigeria — O- 
liamda 33—107 (15—64), Bulga
ria — R. P. Chineză 81—80 
(45—37, 71—71). R. P. Chineză
— Nigeria 122—44 (64—23); gru
pa C : Anglia — Iugoslavia
56— 64 (22—36), Anglia — Me
xic 70—55 (28—26), Iugoslavia
— Coreea de Sud 70—69 (42— 
23); grupa D : Brazilia — Ce
hoslovacia 60—88 (28—52), Ir
landa — Franța 50—98 (30—50)} 
grupa E: Australia — S.U.A.
57— 68 (30—32).

In turneul de șah de la z»- 
mardl (Ungaria), după șase run
de conduce Uhlmann (RJ3. Ger
mană) — 4 p, urmat de Theodoc 
Ghițescu (România), Garcia (Cu
ba) și Kristiansen (Danemarca) 
— cu cite 31/, p. In runda a 6-a, 
Theodor Ghițescu l-a învins pe 
Hausner (Cehoslovacia) Uhlmann 
pe Zinka (Ungaria), iar Kristian
sen a cîștigat la Tompa (Unga
ria).

★
In turneul secund, care se des

fășoară în același oraș, conduc 
—" " — K-

Mokry 
p. In 

Biriescu a 
Symcziak, 

a avut zi

Emil Ungureanu (România), 
petrjesl (Ungaria) și 
(Cehoslovacia), cri cite 4 
runda a șasea, Ieri 
remizat cu polonezul 
iar EmK " 
liberă.

Ungurean u

* 
runde, In . 
la Budapesta,

10
de . ,
Semenova (UJt.s.s.), 
urmată de ~ ’

D. STANCULESCU

turneul fe- 
con

cn 
Kozlovskaia 

7 n, Klimova 
— 6‘/i p, Marga-

. __  —------- _ __ _ maestra
românei Margareta Mureșan a 
întrerupt partida cu Karakas 
(Ungaria).

După mindn 
duce 
7*A P. (U.R.S.S.) —
(Cehoslovacia) 
reta Mureș an (România) 
(1), Bojadzleva (Bulgaria) 
p etc. In runda a 10-a, ;

ZHotJticr/ meridiane
CAMPIONATE

CEHOSLOVACIA (et 28) : 
Slavia Praga — Bohemians 
Pr-aga 3—2; Dukla — Slovan 
Bratislava 0—lj Ruda Hvezda 
Cheb — Zbrojovka Brno 2—1 ; 
Skoda Plsen — Banik Ostrava 
1—1 ; Jednota Trencln — Dukla 
Banska Bystrica 2—1 ; Loko
motiv Kosice — T.Z.S. Kosice 
0—0 ; Plastika Nitra — Spartak 
Trnava 2—2 ; Inter Bratislava — 
Sparța Praga 3—1. Clasament: 
I. Banik Ostrava — 
tuali campioană) ; 2. 
— 34 p. ; 3. Inter —

Widzew Lodz 4—4 ; Legia Var
șovia — Zawisza Bydgoszcz 0—0) 
Wisla Cracovia — Polonia By- 
tom 4—0. Clasament : 1. Szom- 
blerkl — 33 p ; 2. Slask — 28 
p. ; 3. Legia — 28 p.

40 p (vlr- 
Zbrojovka
33 p.

: ZaglebiePOLONIA (et. 24)
Sosnowiec — G. K. S. Katowice 
3—0 ; L. K. S. Lodz 
Poznan 0—2 ; Gornik Zabrze — 
Ruch Chorzow 1—1 ; Szocn- 
bierki Bytoen — Odra Opole 
3—0 ; Arka Gdynia — Stal 
Mielec 1—0 ; Slask Wroclaw —

Lech

nia 2—0 (Harold Solomon — Ma
nuel Orantes 6—4, 6—2; Gene 
Mayer — Jose Higueras 6—3, 
6—4). • In finala turneului fe
minin de la Haines City (Flori
da), Martina Navratilova a tn tre
cut-o cu 6—2, 6—4 pe Tracy 
Austin. • Jimmy Connors a clș- 
tigat turneul de la Dallas (Texas), 
în finala căruia l-a Întrecut cu 
2—6, 7—6, 6—1. 6—2 pe compa
triotul său John McEnroe. • In 
finala turneriluf de La Dubai, 
englezul Mark Cox l-a Învins eu 
6—4. 6—3 pe francezul Patrice 
Dominguez. Proba de dublu a 
fost ciștigaită de cuplul Cox — 
Edmondson, care a dispus in fi
nală cu 6—3, 6—4 de perechea 
Fnanulovici — Dominguez • Pri
mele partide disputate în tur
neul internațional de la New 
York s-au Încheiat cu următoa
rele rezultate: Gerulaltis (S.U.A.) 
— Satiri (S.U.A.) 5—7, 7—6. 7—6; 
Vljay Amritraj (India) — Gunt- 
hardt (Elveția) 3—6, 7—5. 7—5:
Tanoczy (Ungaria) — Teltcher 
(S.U.A.) 2—6. 7—6, 6—3; McNa
mara (Australia) — Scanlon 
(S.U.A.) 5—7, 7—6, 6—3.

GRECIA (et 32) : Apollon — 
Panathinaikos 2—2 ; Ethnikos — 
Aris Salonic 0—2 ; Heraklis — 
P.A.O.K. 1—1; Larissa — A.E.K. 
1—3; Panionios — Kastoria 
0—1 ; Rhodos — Olympiakoe 
Pireu 1—2. ~ 
nathinaikos 
— 43 p. ; 3.

Panionios 
Rhodos -

Clasament':
— 43 p ;
Olympiakos

(et. 33) :

1. Pa
li. Ari» 
— 43».

OLANDA 
noord Rotterdam 
i-i;
Enschede 0—0 ; Alkmaar — 
Zwolle 5—0 ; Go Ahead Deven
ter — Maastricht 1—1 ; Vitesse
— P.S.V. Eindhoven 0—2 ; Ajax 
Amsterdam — Sparta Rotter
dam 1—0. Clasament : 1. Ajax
— 49 p. ; 2. Alkmaar — 47 p.; 
3. Feyenoord — 43 p.

Feye- 
Kerkrade 

F. C. Utrecht — Twento

ȘTIRI, REZULTATE
• Azi, la Dusseldorf are loc 

prima manșă a finalei Cupei 
U.E.F.A. între formațiile vest- 
germane Borussia MSnchen- 
gladbach și Eintracht Frank
furt.

•
nîan
care
gentinos juniors", va juca 
viitor In Spania. Zilele acestea, 
Maradona a semnat un contract 
cu echipa C. F. Barcelona.

Celebrul jucător argentl- 
Diego Armando Maradona, 
activează în echipa „Ar

in

• La East Rutherford (New 
Jersey), într-un meci amical, 
echipa Cosmos New York a în
trecut CU 3—1 (0—0) formația 
vest-germană F. C. Koln. Go
lurile gazdelor au fost înscrise 
de Chinaglia (2) și Romero iar 
punctul oaspeților a fost marcat 
de englezul Woodcock.
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