
DELEGAȚIA CONDUSĂ 

DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
A SOSIT LA BELGRAD

PENTRU A PARTICIPA LA
FUNERALIILE TOVARĂȘULUI 

IOSIP BROZ TITO
ple- 
con-

Miercuri după-amiază a 
cat la Belgrad delegația 
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, care va par
ticipa la funeraliile tovarășului 
Iosip Broz Tito.

Din delegație mai fac parte to
varășii Die Verdeț, prim-minis- 
tru al guvernului, și Ștefan An
drei. ministrul afacerilor ex
terne.

diului C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, Dușaa Dra- 
gosavaț, secretarul Prezidiului 
C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Vlada Ianflci, 
secretar execotiv al Prezidiului 
C.C. al U.CJ.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a trecut în revistă garda mili
tară alcătuită în onoarea sosirii 
sale.
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FORUMUL TINEREI GENERAȚII

și-a Încheiat ieri lucrările
Au fost adoptate documente de însemnătate deosebită privind
educarea comunistă, revoluționara, prin munca fi pentru muncă, 
a tineretului, creșterea contribuției acestuia la dezvoltarea 
economică și socială a patriei, la infăptuirea mărefelor obiective

ale

★
Secretarul general al Parti

dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii 
România, 
Ceaușescu, 
gației la 
rășului Iosip 
ședințele Republicii ________
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a sosit miercuri 
duoă-amiază la Belgrad.

Au sosit, de asemenea, cei
lalți membri ai delegației — 
tovarășii Ilîe Verdeț, prim-mi- 
nistru. al guvernului, și Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor ex
terne.

Ca aeroportul internațional 
Beograd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și membrii delega
ției au fost salutați cordial de 
tovarășii Petar Stambolîci, 
membru al Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, membru al Prezi-

Român, __
Socialiste 

tovarășul Nicolae 
conducătorul dele- 
funeraliile tova- 

Broz Tito. pre-
Socialiste

•ir
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului ' 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
depus, miercuri seara, o co
roană de flori la catafalcul cu 
corpul neînsuflețit al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, pre
ședintelui Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, tovarășul Iosip 
Broz Tito, in clădirea Adunării 
R.S.F. Iugoslavia.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a fost însoțit 
de tovarășii Ilie Verdeț și Ște
fan Andrei.

Pe panglica coroanei sînt în
scrise cuvintele : „In semn 
inalt omagiu și de 
fundă prețuire pentru 
varășul și prietenul 
apropiat președintele 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist

Programului partidului

de 
pro- 

to- 
meu 

Tito".

(Continuare in pag. a 4-a)

In cursul după-amiezii de 
miercuri s-a desfășurat șe
dința de închidere a lucrărilor 
Forumului tinerei generații, 
care a reunit, în sala Palatu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, delegații la Congresul al 
XI-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist, la Conferința a XII-a 
a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia și la a IV-a Conferință 
națională a Organizației pio
nierilor.

Desfășurat sub semnul impor
tantelor orientări și idei, al 
mobilizatoarelor sarcini și cal
dului îndemn cuprinse in cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința 
de deschidere, acest larg fo
rum a dezbătut și adoptat mă
suri de deosebită însemnătate 
privind angajarea și mai fermă 
a tineretului la munca întregii 
țări, creșterea contribuției sale 
la dezvoltarea economică și so
cială a patriei, la înfăptuirea 
exemplară, împreună cu între-

La a 59-a aniversare a Partidului

CHIPUL NOU, LUMINOS, AL ȚARII
rivești chipul de 
nou, luminos, viu 
noși ai socialismului - și 

mîndriei că ești român. Chipul 
dind hărnicia oamenilor săi, care, cu entu
ziasm și hotărire, cu dragoste și pricepere, cu 
conștiința că tot ce zidesc le aparține și le 
face viața mai îmbelșugată, mai fericită, 
adaugă intr-un ritm impresionant nepieritoare 
comori la tezaurul material și spiritual al nea
mului.

Privesc chipul de azi al României socialiste 
și străinii. Și se minunează de cîte a reușit 
să facă în mai puțin de patru decenii acest 
vrednic popor în vatra sa străbună carpato- 
dunăreană, cu deosebire în ultimii 15 ani, sub 
conducerea unuia dintre cei mai străluciți 
oameni politici ai contemporaneității, secre
tarul general al partidului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Spunem cu mîndrie în versurile și cîntecele 
noastre că țara ne este frumoasă ca o gră
dină, gospodărită de brațe vînjoase, de inimi 
și minți mereu aprinse. Spunem adevăruri în
tărite de faptele noastre, de glasul șuvoaie
lor fierbinți ale metalului din furnalele noas
tre, al apelor noastre învolburate în turbinele 
născătoare de lumină, al holdelor noastre 
de aur ; de temelia nouă, durabilă, a orașe
lor și satelor noastre, de îndrăznețele noas
tre incursiuni în domeniile neumblate încă 
ale științei și culturii.

Privim cu drag chipul nou al țării și cu 
gîndul plin de recunoștință față de arhitec
tul său, față de partidul comuniștilor, care 
astăzi aniversează 59 de ani de la înteme
iere, de la intrarea sa în scena politică a 
României ca exponent al intereselor majore 
ale poporului, al aspirațiilor celor ce mun
cesc spre dreptate socială, libertate și pro
gres, spre independență. Detașament 
avangardă al clasei muncitoare, 
Comunist Român a înălțat dintru 
steagul luptei pentru transformarea revolu
ționară a societății, infruntînd cu temeritate 
și hotărire opoziția și teroarea regimului 
burghezo-moșieresc, unind in jurul său toate 
forțele progresiste și conducîndu-le pe dru
mul greu, dar drept, al luptei pentru o nouă 
orinduire socială. Un drum încununat de vic
torie în acel fierbinte august 1944, cînd
România s-a înscris pe făgașul socialismului.

Privind chipul nou al țării, nu putem să
nu refacem în memorie marile momente ale
istoriei sale noi, treptele pe care le-a urcat

p astăzi al 
conturat

țării — chip 
in anii mă- 
simți fiorul 
țării oglin-

de 
Partidul 
început

poporul român, călăuzit de partid, transfor- 
mind România dintr-o țară agrară înapoiată, 
stoarsă de bogățiile ei principale de către 
magnații străini, intr-o țară industrial-agrară 
înfloritoare, cu o economie înscrisă 
tuos pe făgașul progresului, într-o țară 
care mizeria și injustiția socială au fost 
minate, într-o țară liberă și demnă în 
dul națiunilor lumii.

Omagiul pe care comuniștii, întregul 
por, îl aduc astăzi partidului, la cea de a 
59-a aniversare, se constituie intr-un fierbinte 
simțămînt 
tuiri din 
starea și 
înțelepte 
său general, tovarășul 
președintele României socialiste, lingă 
astăzi, mai mult ca oricînd, întreaga națiune 
se află puternic unită, în cuget și simțire, 
în vorbă și faptă. O unitate deplină, cimen
tată de marile împliniri din viața poporului 
român înregistrate în ultimii 15 ani, în aceas
tă epocă numită, pe bună dreptate, „epoca 
Ceaușescu". Epoca in care România a cunos
cut cele mai mari succese din istoria sa pe 
drumul progresului, civilizației și bunăstării, 
al afirmării ca stat suveran, independent, 
promotor neobosit al idealurilor de pace, 
prietenie și apropiere cu toate popoarele 
lumii, militant pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună.

Privind chipul nou al țării, deslușim grija 
pe care Partidul, secretarul său general le 
manifestă permanent față de crearea celor 
mai bune condiții de viață, de muncă, odih
nă și recreare tuturor cetățenilor patriei — 
români, maghiari, germani și de alte națio
nalități. In acest context, în peisajul înflo
ritor al României socialiste, sportul a cunos
cut și el o puternică afirmare in ultimii ani 
atît ca activitate recreativă, îndreptată spre 
creșterea unor generații armonios dezvoltate, 
viguroase și sănătoase, cit și ca activitate de 
performanță. Marea competiție națională 
.Daciada", inițiată de însuși secretarul ge- 
---- i _l partidului, tovarășul Nicolae 

i însemnat o 
superioară, în sportul romă-

impe- 
din 
eli- 
rîn-

po-

de gratitudine pentru marile înfăp- 
anii socialismului, pentru bună- 
fericirea poporului, rod al politicii 

promovată de partid, de secretarul 
Nicolae Ceaușescu, 

care

>>> 
neral al .
Ceaușescu, competiție care a 
treaptă nouă, 
nesc, este încă o dovadă a atenției pe care 
partidul o acordă acestui domeniu. Partidul, 
secretarul său general, față de care iubi
torii sportului, toți sportivii patriei își expri
mă și cu acest prilej profunda și vibranta 
sa recunoștință.

gul popor, sub conducerea 
partidului, a obiectivelor Con
gresului al XII-lea al P.C.R» 
a luminosului Program de fă
urire a socialismului și comu
nismului pe pămintul scump 
al României.

La ședință au luat parte to
varășii Constantin Dăscălescu, 
Aneta Spornic, Suzana Gâdea, 
Ana Mureșan, Marin Rădoi și 
Ilie Rădulescu.

Intr-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, Forumul tinerei ge
nerații a adoptat în unanimi
tate hotăriri prin care sînt a- 
probate „Programul unitar pri
vind educarea comunistă, revo
luționară, prin muncă și pen
tru muncă a tinerei generații, 
participarea tot mai activă a 
întregului tineret la înfăptuirea 
mărețelor obiective ale Pro
gramului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism" și „Programul pri
vind participarea tinerei gene
rații la realizarea obiectivelor 
de dezvoltare economico-socia- 
lă a țării, de cercetare și crea
ție tehnico-științifică, de intro
ducere a progresului tehnic în 
cincinalul 1981—1985”, dind man
dat Comitetului 
U.T.C., Consiliului 
și C.N.O.P. să

Central al 
U.A.S.C.R. 
definitive-

ze aceste programe in lu
mina orientărilor și indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea Fo
rumului tineretului, a propune
rilor și sugestiilor făcute în 
Congresul U.T.C. și conferințele 
U.A.S.C.R. și Organizației pio
nierilor și să stabilească măsu
rile necesare pentru trecerea 
la înfăptuirea lor.

Participanții la forum au o- 
vaționat îndelung pentru par
tid și secretarul său general 
exprimînd, intr-o impresionantă 
unanimitate, hotărirea de a ac
ționa cu toată fermitatea pen
tru transpunerea în viață a a- 
cestor programe, pentru creș
terea contribuției tineretului 
la înfăptuirea întregii politici 
a partidului și statului nostru, 
a orientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Făcîndu-se ecoul sentimente
lor și gindurilor tuturor tine
rilor și copiilor patriei noastre. 
Forumul tinerei generații a ho- 
tărît să adreseze tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste' România, o 
scrisoare al cărei text este a- 
probat cu puternice și înde
lungi aplauze.

(Continuare in pag. a 4-a)

însemnări de la Forumul tineretului

PRIVIM CUTEZĂTORI SPRE VIITOR!
Privim cutezători spre viitor.
Un gind, un simfămint, o ati

tudine. Cuvinte izvorîte din ini
mă, din tinerească și profundă 
încredere în viitorul luminos al 
patriei, in secretarul general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care, 
exemplu de tărie comunistă, 
veghează tinerețea, călăuzește 
pașii națiunii spre deplină îm
plinire. Cuvinte izvorîte din ini
mă, rostite de toți cei cu care 
am stat de vorbă la încheierea 
lucrărilor, pentru că la Forum, 
timp de trei zile, pionieri, elevi, 
studenți, muncitori, țărani, mi
litari, umăr lingă umăr, inimă 
lingă inimă, gind lingă gind, au 
dezbătut cu spirit de răspunde
re viitorul. Au pus într-o parte 
succesele. Au fost multe — și 
aceasta i-a bucurat. Au pus, 
apoi, în partea cealaltă, neîm- 
plinirile. N-au fost puține. 
Le-au analizat atent. Cu spirit 
critic, fără concesii, deschis și 
sincer, așa cum stă bine unor 
tineri, așa cum i-a învățat în
totdeauna cel dinții bărbat al 
țării. secretarul general al 
partidului. Au făcut așa cum 
i-a îndemnat, din nou, în ma
gistrala cuvîntare rostită la 
deschiderea Forumului. Ca ade
văr ați comuniști. Cu seriozitate 
cu profunzime în gindire și 
simțiri. Și drumul de urmai 
le-a apărut limpede in față. In 
muncă, in învățătură, in petre
cerea utilă a timpului liber.

Privim cutezători spre viitor. 
Este o certitudine izvorîtă 

din propriile Programe de ac
țiune, adoptate de Forum, Pro
grame care cuprind liniile di
rectoare privind educarea co
munistă, revoluționară, prin 
muncă și pentru muncă, a tine
rei generații, Programe care 
stabilesc participarea între
gului tineret la înfăptuirea mă
rețelor obiective ale partidului 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism. „Sînt Programele 
noastre. Le-am adoptat, le vom 
împlini" — ne-au spus-o pro-

fesoara de educație fizică Na- 
tașa Damian din Stolniceni — 
Iași, cooperatoarea Maria Po
pescu din Leordeni, eleva Mar
cela Groza din Cluj-Napoca, 
mecanicul Moisa Nistor din 
Suplacul de Barcău, Silvia Per- 
neș. prim-secretar al comitetu
lui județean Sălaj al U.T.C., șt 
mulți alții. Iar angajamentul 
lor este angajamentul tuturor 
colegilor de generație.

Privim cutezători spre viitor.
„Cum ar putea arăta oare 

societatea noastră socialistă fără 
muncă, fără iubire. fără 
jocuri ?“. Exprimat de la tri
buna Forumului de secretarul 
general al partidului, acest gind 
a găsit — ca atit de numeroa
sele îndemnuri si povețe — un 
larg ecou în inimile tuturor. 
Tinerețea înseamnă muncă a- 
vintată, dar și iubire, și dans, 
și joc, și voie bună. Iată de ce 
pionierii, uteciștii, studenții 
și-au înscris și aceste dezide
rate în Program. Și muncă, dar 
și muzică, și dans, și teatre, și 
sport. „Organizațiile de tineret 
și copii vor extinde acțiunile 
în cadrul competiției naționale 
«Daciada», menite să asigure 
dezvoltarea și îmbunătățirea 
conținutului educației fizice și 
sportului de masă, atragerea 
tuturor copiilor și tinerilor de 
la orașe și sate la practicarea 
sistematică a exercițiilor fizi
ce, sportului și turismului, în 
vederea creșterii unor generații 
sănătoase, temeinic pregătite 
pentru muncă și viață". O mare 
și generoasă idee, „Daciada", 
izvorîtă dintr-o mare și nețăr
murită dragoste pentru oameni, 
pentru copiii și tineretul țării.

Privim cutezători spre viitor 
— au afirmat cu fermitate zeci 
și zeci de tineri în cadrul lu
crărilor, dind glas glasului mi
lioanelor de tineri ai țării.

Privim cutezători spre viitor, 
călăuziți de părinteasca grijă a 
secretarului general al parti
dului, spre viitorul comunist al 
României.

Emanuel FÂNTÂNEANU



la întreprinderea de produse cârbunoase Slatina
H

CONTINUITATEA ACII1JN1I0II SPORTIVE- 
CHEIA ATRAGERII OAMENILOR IA „DACIADĂ"

Platforma industrială a mu
nicipiului Slatina s-a dezvol
tat necontenit în ultimii ani. 
Marea întreprindere de alumi
niu — care a conferit Slatinei 
titlul de „cetate a aluminiului 
românesc" — are acum, ca ve
cine, două unități industriale 
de însemnătate republicană : o 
întreprindere de utilaj pentru 
Industria alimentară și între
prinderea de produse eărbu- 
noase. cunoscută sub denumi
rea de I.P.C.

Despre activitatea sportivă 
din această întreprindere ne-a 
vorbit inginerul Ion Cucolaș, 
șef de secție și președinte al 
asociației sportive.

— Fiindcă știu că vă intere
sează ce facem în cadrul ,.Da- 
ciadei". să vorbim despre ea, 
ne-a spus interlocutorul nostru. 
Ce doriți să aflați ?

— în primul rtnd : care sînt 
sporturile practicate In între
prinderea dumneavoastră In 
cadrul „Daciadei" ?

— Pe primul loc se situează 
fotbalul. La noi acest sport este 
al maselor de muncitori, care 
din aprilie pînă în noiembrie 
iau continuu parte la campiona
tele interne ale întreprinderii. 
Meciurile cele mai disputate 
sînt, de regulă, cele ale secției 
mecanic-energetic cu P—1 și 
P—2. adică cu cele două seetii- 
productie. Din masa de ju
cători, s-a selecționat și s-a 
constituit o echipă reprezenta
tivă a întreprinderii, care anul 
trecut a promovat în Divizia C.

— Care sînt, în ordinea de

preferință a oamenilor muncii 
de la dumneavoastră, celelalte 
sporturi ?

— Asociația noastră sportivă 
are o frumoasă activitate atle
tică. Luăm parte, cu regulari
tate, la crosurile pe Întreprin
dere și municipiu. Avem cam
pioni judefeni, Intre care cea 
mai bună săritoare în lungime, 
Elena Popescu. Un alt sport 
pe care-1 practicăm cu 
succes este șahul. Anul 
inginerul Gheorghe 
toiu a ocupat locul doi 
deț, iar Constantin 
descu s-a situat, de 
nea, către fruntea ierarhiei 
campionatul municipal. La noi 
se practică și alte ramuri spor
tive, dar fotbalul, atletismul și 
șahul sînt... pe podiumul de 
onoare al „Daciadei*.

propus pentru 
a „Daciadei- din

— Ce v-ați 
etapa de vară 
acest an ?

CURSA MUNȚILOR" A EVIDENȚIAT 
FORMA RUNĂ A CICLIȘTILOR

- • ■ - >

DIN LOTURILE NAȚIONALE

După „Cupa R

PRETINDE UN SPOR DE

mult 
trecut, 
Dobri- 
pe ju- 

Pre- 
aseme- 

în

CONTINUITATE— Să avem 
în desfășurarea acțiunilor spor
tive. Prin îndeplinirea acestui 
obiectiv, vom cîștiga masa de 
tineri, de oameni ai muncii, a- 
trăgind peste jumătate din e- 
fectivul întreprinderii Ia practi
carea sistematică a sportului. In 
cadrul „Daciadei". Sperăm să 
avem rezultate la înălțimea ce
lor obținute de întreprinderea 
de aluminiu, pentru ea. îm
preună eu celelalte unități de 
pe platforma industrială a Sla
tinei, să dăm campioni județeni 
și republicani, rod al „Dacia
dei".

Sever NORAN

„CUPA LILIACUL"
în pitorescul peisaj al Chei

lor Nerei din județul Caraș-Se- 
verin a avut loc, recent, o reu
șită competiție de alpinism, 
dotată cu „Cupa Liliacul". La 
întreceri — organizate de 
C.J.E.F.S. Timiș și Clubul 
sportiv Politehnica Timișoara 
— au participat 68 de sportivi, 
băieți și fete, din 5 secții de 
alpinism : Politehnica Timișoa
ra. I. T. București, Grivița Ro
șie București, Sănătatea Deva 
și C.S.U. București. Beneficiind 
de o vreme frumoasă, pe 
timpul celor două zile de con
curs au fost efectuate numeroa
se escalade pe trasee de la 
gradul 2 la gradul 5 B de dl-

LA ALPINISM
ficultate. Printre cei care 
s-au remarcat în mod deosebit 
s-au aflat sportivii Florica 
Iliescu (I. T. București), Stoica 
Solzaru (Grivița Roșie Bucu
rești), Maria Tlcușanu (Politeh
nica Timișoara), Adrian Cobuz 
(Politehnica Timișoara) și alții.

★
Pentru nerespectarea preve

derilor regulamentare, Federația 
română de turism-alpinism a 
anulat Intîlnirea interjudețeană 
de alpinism „Cupa C.S.U. Bra
șov", care urma să se desfășoa
re in masivul Piatra Mare. 
Aviz tuturor secțiilor de alpi
nism.

FINALELE CAMPIONATELOR DE LOPTE ALE JUNIORILOR
între 11 și 13 mai. la Bacău, 

se vor desfășura finalele cam
pionatului național de lupte 
greco-romane pentru juniori I 
și II. Competiția similară la

stilul libere va avea loc între 
16 și 18 mai la Constanța.

„Zonele" întrecerilor rezerva
te copiilor (I și II), la libere, 
sînt programate în zilele de 11 
și 12 mai.

„Cursa Munților", competiție 
de tradiție a sportului nostru 
cu pedale, excelent organizată 
și de această dată de clubul 
sportiv Dinamo București, a 
fost dominată autoritar de ru
tierii din loturile naționale, 
majoritatea lor componenți ai 
secției clubului Dinamo (antre
nor : Nicolae Voicu). Firește, 
cea mai valoroasă evoluție a 
avut-o Mircea Romașcanu, cîș- 
tigător detașat al întrecerii, 
component al echipei învingă
toare și grimpeurul nr. 1 al 
cursei. La 27 de ani, dinamo- 
vistul a deprins mijloacele de 
fructificare a principalei sale 
calități — forța —, cu ajutorul 
căreia inițiază detașări in ulti
ma parte a etapelor și se im
pune in secvențele de munte. 
Toate acestea sînt posibile și 
pentru faptul că Mircea Romaș
canu și-a amplificat spiritul 
combativ, inițiind acțiuni cu
rajoase, găsind resurse psihice 
pentru a le susține chiar și în 
momentele cînd disputa sa cu 
urmăritorii — mulți la număr 
și puternici — devine inegală. 
El a început bine sezonul, cîș- 
tigînd o etapă în „Cupa F R C." 
(competiție în care s-au aflat o 
parte dintre cei mai buni ru
tieri ai lumii) și clasindu-se în 
altele pe locuri fruntașe, a în
registrat o creștere evidentă a 
formei sportive în Niedersa- 
chsen (întrecere de 8 etape în 
R. F. Germania) și în „Turul 
Regiunilor", în Italia, astfel 
este firesc să așteptăm ca 
„Cursa Păcii" să se afle la 
pogeu.

Alături de Mircea Romașcanu 
și alți alergători s-au distins în 
„Cursa Munților' 
neral — în 
ționale ale 
dor Vasile, 
rutier, om 
din comun . _ .
impresionantă, își pune cu tot 
mai multă măiestrie în valoa
re sprintul său redutabil, obți- 
nind performanțe care onorează 
ciclismul nostru. Căpitan al e- 
chipei naționale, Teodor Vasile 
va fi — sîntem convinși — și a- 
cum sufletul ei, principalul mo
bilizator al forțelor pentru o 
performanță onorantă 
zentativei țării în 
Păcii".

Cornel Nicolae este 
care a început să-și 
promisiunile. în prima 
„Cursei Munților" ne-a dovedit 
că are resurse considerabile. 
Pornind din plutonul care-I 
urmărea pe Romașcanu, el a 
reușit să-l ajungă pe liderul 
cursei intr-o manieră care ne-a 
dezvăluit nu numai forța sa, ci 
și talentul remarcabil pe care-1 
posedă. în echipa de 100 km 
contratimp poate — și trebuie 
— să fie unul dintre oamenii 
de bază.

și corn- 
Savu (el 
în între-

Gh.

® Explorări Baia Mare și C.S.U. Galați, 
noi în arenă ® Sub semnul instr r:cîențelo 

și octombrie, pe serii.

în obiectiv

că 
în 
a-

și — în ge- 
întrecerile interna- 

acestui sezon, Teo- 
exemplarul nostru 
cu o voință ieșită 
și cu o abnegație

un tinăr 
respecte 
etapă a

îmbucurătoare sînt 
portările lui Nicolae 
s-a impus, dealtfel, și 
cerile de peste hotare), 
Lăutaru și Constantin Căruțașu.
Așteptăm mai mult de la Va
lentin Marin și Ionel Gancea, 
cicliști care în sezoanele trecute 
s-au impus și de la care anul 
acesta sperăm într-o evidentă 
creștere. într-o consacrare reală.

Despre Ion Cernea (Olimpia 
București) se cuvine să vorbim 
la modul cel mai laudativ. Deși 
nu beneficiază de condiții deo
sebite de pregătire, acest rutier 
este un veritabil exemplu de 
dîrzenie, de dragoste pentru 
sportul cu pedale. Permanent 
printre fruntașii cursei, intre- 
cîndu-i pe mulți dintre mem
brii loturilor. Ion Cernea s-a 
dovedit un alergător cu „inimă 
mare", gata să contribuie cu 
toate forțele sale la dinamiza
rea cursei. Felicitările noastre 
sint doar o mică parte din răs
plata care 1 se cuvine.

Participarea în cursă a aler
gătorilor, oaspeți, de la Dynamo 
Berlin și Ruda Hvezda Plsen, 
a constituit un bun mijloc de 
verificare a fruntașilor ciclis
mului nostru. Combativi, buni 
sprinteri, cu o pregătire supe
rioară pentru etapele de mun
te. ei au contribuit la reușita 
competiției. Holger Kickeritz. 
cel mai experimentat dintre 
oaspeți, a și ocupat locul II în 
clasamentul general final, avînd 
la activ și o victorie de etapă. 
Cehoslovacul Peter Drahos s-a 
intercalat și el între fruntași, 
inițiind acțiuni sau luptînd cu 
ardoare pentru recuperarea 
handicapului creat la un mo
ment dat

Firește, nu toți participanții 
la „Cursa Munților” au satis
făcut. Și această întrecere ne-a 
probat puțina activitate desfă
șurată de unii antrenori pentru 
ca tinerii rutieri să învețe teh
nica rulajului în pluton (de 
unde și numeroasele busculade 
care, uneori, au angrenat și a- 
lergători fruntași), precum și 
faptul că pregătirea generală a 
multor cicliști este precară. De 
aici și necesitatea unui lucru 
mai intens și de mai bună ca
litate la antrenamente, precum 
și inițierea și participarea la 
competiții, o activitate non-stop 
pe parcursul întregului sezon, 
îndeosebi cu tinerii rutieri tre
buie să se depună eforturi 
mari, astfel ca la intrarea în 
rîndurile seniorilor ei să pose
de cunoștințele și pregătirea 
necesare.

Hristache NAUM

După cum se știe, sezonul vo- 
leibalistic de toamnă-primăvară a 
fost pentru divizionarele A deco
nectat de marea tensiune pe care 
o generează îndeobște campiona
tul național. Aceasta datorită 
programului de pregătire și par
ticipării echipelor reprezentative, 
chiar în mijlocul perioadei re
zervată tradițional campionatului, 
la turneele de calificare pentru 
J.O., acțiune încheiată în ultima 
decadă a lui Ianuarie cu un fru
mos succes. Locul campionatului 
a fost luat, astfel, de „Cupa 
României", competiție menită să 
asigure în acest răstimp pregă
tirea (pnn concurs) a echipelor 
de club divizionare, de la care 
au fost scutiți însă voleibalistele 
și voleibaliștii selecționați în lo
turi. în această întrecere, cu han
dicap pentru principalele furni
zoare de elemente către reprezen
tative. întrecere încheiată de cu- 

?.d, după 27 de etape, au 
în evidență două echipe care în 
ultimii ani s-au instalat ferm în 
plutonul fruntașelor : Explorări
Baia Mare (antrenor: Mihai Che- 
zan) la băieți și C.S.U. 
(antrenor : Traian
fete. Detașarea cu care 
două formații au cucerit 
loc și trofeul pus în joc 
pe de o parte sîrguința 
în pregătire, seriozitatea cu care 
au tratat competiția și am
biția care l-a animat pe cei 
doi tineri antrenori și echipele 
lor. Desigur, băimârenii au fost 
avantajați $1 de faptul că nu au 
avut o contribuție prea bogată 
la lot (un singur jucător, Marian 
Mitu, lipsindu-le permanent), în 
timp ce gălățencele au realizat 
performanța deși au dat lotului 
patru jucătoare ! Acest succes 
al studentelor gălățene confirmă, 
deci, poziția de vicecampioană a 
țării cîștigată în sezonul 
de C.S.U.

Firește, marele cîștig al ; 
lung intermezzo pe care 1 
prezentat „Cupa României' 
constituit rodarea, ta eșalonul 
superior, a unui mare număr de 
tineri, dintre care o parte în
semnată au dovedit calități 
sebite și frumoase perspective. 
Mai ales echipele masculine Di
namo și Steaua sau cele femi
nine Dinamo și C.S.U. Galați — 
cele mai... văduvite de selecțio
nerii loturilor reprezentative — 
au avut prilejul să-și verifice 
serios rezervele oare, pe par
cursul competiției, aiu marcat un 
vădit progres. Faptul că, de pil
dă, Dinamo și Steaua au obținut, 
în aceste condiții, locurile 3 șl, 
respectiv, 4 în mai disputata în
trecere masculină dovedește cali
tatea și bogăția resurselor lor. 
Iată, bunăoară. că, în absența 
lui Oros, Dumănoiu, Enescu, Gîr- 
Ieanu, Chițiga, antrenorul dina- 
movist William Schreiber a reu
șit să închege o echipă competi
tivă în jurul experimemtațllor Tu- 
tovan, Păușescu și Vrîncuț. Ti-
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în competiție ci 
te, dar cu pri 
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eficiența cluburilor sportive

DUNĂREA" GALATI ÎNTR-UN IMPAS DIN CARE POATE IEȘI
nit, majoritatea antrenorilor a- 
mintiți au un stadiu de activi
tate redus, unii dintre ei fiind 
calificați ea atare abia din acest 
an. Faptul ar constitui, desigur, 
o scuză. Mai puțin scuzabilă 
este, însă, lipsa de tragere de 
inimă, de sirguință a unora din
tre acești antrenori. Și aș e- 
xempiiflca cu Gh. Ioniță de la 
secția de box, din partea căruia 
am dori să vedem ceva mai 
mult suflet in tot ceea ce face, 
mai multă bunăvoință. Pentru 
Gh. Ioniță și pentru alții, l-am 
putea da ca exemplu pe D. 
Stoia, antrenor de scrimă, care, 
In numai doi ani de activitate, 
a dat loturilor naționale doi bă
ieți și două fete-.

în aceeași problemă. Teodor 
Oprică, prim-vicepreședinte al 
C.J.ET.S. Galați, ne-a declarat : 
„Condițiile materiale, de Ia an 
la an mai bune, pe care le a- 
vem, ne obligă să pretindem mai 
mult de la unitățile noastre spor
tive. Cauzele care au determinat 
ca anul 1979 să se soldeze cu un 
bilanț puțin mulțumitor pentru 
clubul sportiv municipal ♦«Dună
rea» le cunoaștem. Pentru ca 
lucrurile să fie dirijate din nou 
pe un făgaș bun, s-au și luat 
măsurile de rigoare, aceasta pri
vind atît munca antrenorilor, a- 
profundarea activității de selec
ție, cît și controlul sarcinilor a- 
sumate, la toate nivelele, 
conv’ngerea că, în curînd, 1 
pre activitatea acestui Club 
va putea vorbi din 
de bine“.

Aceeași convingere 
noi. Clubul sportiv 
dunărean are toate condițiile 
materiale create, astfel îneît să 
poată să se numere printre clu
burile sportive fruntașe din țară.

Clubul sportiv municipal „Du
nărea" din Galați va aniversa în 
curînd 25 de ani de existență. 
Activînd sub diverse titulaturi, 
unitatea sportivă din orașul de 
pe malul Dunării și-a cîștigat, 
pe parcursul anilor, un bineme
ritat renume. De aici au fost 
lansați în arena sportivă națio
nală șl internațională tineri și 
tinere care au întreținut faima 
sportivă a GalațiuluL

Succesele clubului sportiv „Du
nărea" sînt strîns legate de mun
ca neobosită a cîtorva antrenori. 
Vasile Mănăilă conduce (cu suc
ces) activitatea secției de calac- 
canoe a clubului de aproape 25 
de ani, antrenorii de box Cos
mică Jelesneac, Geza FOr6sz sau 
Octavian Tabără au cîștigat, la 
timpul lor, stima experților în 
arta pugillstică pentru modul 
cum au reușit să-și pregătească 
elevii. Am amintit de acești clți- 
va antrenori, întrucît, în prezent, 
la unele ramuri de sport, clu
bul „Dunărea" se află într-o a- 
cută criză de „dascăli- de talia 
celor consemnați mal sus. Dova
da ? Anul trecut, clubul dună
rean a dat loturilor naționale un 
număr mic de sportivi (8 la 
seniori, 7 la tineret și 7 ju
niori), iar la capitolul campioni 
naționali, în 1979. „Dunărea- fi
gurează eu numai 7 nume (două 
la seniori, trei la juniori și două 
la copii). Dacă la aceste puține 
„plusuri" adăugăm unele suc
cese pe plan Internațional (locul 
III obținut de Georgică Donici 
la campionatele europene de box 
și locul 4 al luptătorului Gheor- 
ghe Păduraru la campionatele 
europene de juniori, la rare 
s-ar putea adăuga locurile I și 
II cucerite la campionatele 
balcanice de box de către tinerii 
Ionel Panaite și, respectiv, Geor-

gică Donici), epuizăm capitolul 
rezervat evidențierilor.

Cum de s-a ajuns la o ase
menea situație ?

O bună bucată de timp, mun
ca de depistare și selecție a e- 
Iementelor talentate, pentru 
completarea multora dintre 
secțiile de performanță ale clu
bului „Dunărea", a fost ea și 
inexistentă. Secțiile au fost în
cadrate nu cu tineri aduși 
către antrenori — în urma 
proces normal de selecție, 
fășurat în școU —, ci cu 
mente venite întîmplător, 
copil aduși de către părinți la 
procesul de inițiere. Nu s-a cău
tat „tinărul de excepție", cu 
disponibilități reale pentru prac
ticarea vreunul sport.

în majoritatea secțiilor — mal 
puțin cele de caiac-canoe și ho
chei — lecțiile de antrenament 
au un conținut sărac, un volum 
și o intensitate uneori cu totul 
necorespunzătoare etapei în care 
ne găsim ; individualizarea 
trenamentelor, în special în ca
zul sportivilor fruntași, este ne
glijată, iar pregătirea fizică ge
nerală se realizează în salturi 
sau este, de asemenea, neluată în 
seamă, ca. de pildă, la secțiile de 
ciclism, • * • -
tenis.

Marin 
clubului _ _____
nărea", ne spunea, printre altele, 
referitor la bilanțul prea puțin 
mulțumitor al activității de per
formanță în unitatea pe care o 
conduce : „Procesul de instruire 
se desfășoară greoi și la un ni
vel scăzut, în special la secțiile 
de box (antrenor Gh. Ioniță), 
ciclism (antrenor M. Hrisoveni), 
haltere (antrenor M. Iridon), 
lupte (antrenori D. Berbeci șl 
P. Savin), scrimă (antrenor Do
rina Ioniță). Este foarte adevă-

de 
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des- 
e'.e-

eu

an-

hochel, lupte, scrimă șl

Petrescu, președintele 
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Gheorghe ȘTEFĂNESCU

• Lecție de educație fizică 
cu elevii anului II de la Li
ceul de matematică-fizică din 
orașul Tg. Jiu. Conduce ora, ca 
de obicei, prof. Nicolae Cure- 
lea. Un dascăl 
cîndva student 
I.E.F.S. Lecția 
linia orientării 
xerciții de 
îmbinate cu elemente atractive. 
La sfîrșitul orei, după efortul 
depus — antrenament psihoton 
— liniște profundă. Elevii se 
relaxează deplin, cufundați în 
tăcere. Lecția s-a terminat, în 
sală aplaudă fosta lui profe
soară, conf. univ. Elena Firea, 
conf. univ. 
sist. univ. 
la I.E.F.S.

tînăr, autoritar, 
de excepție la 
este densă, pe 
moderne, cu e- 

mare dificultate,

Marin Bîrjega, a- 
Adrian Dragnea de

• „Cupa Triumf" la atletism, 
întrecere frumoasă și de am
ploare. organizată sub generi
cul „Daciadei", s-a desfășurat 
pe Stadionul tineretului din 
Capitală. în cadrul ei, elevii 
Școlii generale nr. 190 din car
tierul Berceni au excelat, cîști- 
gînd numeroase premii. Printre 
acestea și locul I la ștafetă 
5 X 80 m. fete. Pionierele care, 
prin evoluția lor, au îneîntat 
privirile specialiștilor sprintului- 
nostru : Florentina Grigorescu, 
Mona Lisa Nasialin, Monica 
loneseu (clasa a Vl-a), Mirela 
Lăpădescu și Malvina Sfartz, 
(clasa a V-a). Ultima, Malvina 
Sfartz. a fost primul schimb al 
ștafetei, sportiva care a dat 
„tonul", atleta care a asigurat 
echipei un prim avans, eleva 
mereu exemplu la învățătură și 
sport, comandantă de grupă în 
organizația de pionieri a școlii.

® Una din cele mai frumoa
se și mai disputate finale pe 
țară din cadrul „Crosului tine
retului" a fost întrecerea de la 
categoria 17—19 ani, băieți. 
După cum se știe, a cîștigat e- 
levul Fetru Barbu, de la liceul

pe 
a-

DIN CRONICA SPORTULUI ȘCOLAR
Electrotimiș din orașul de 
Bega. De ce revenim asupra
cestei curse ? Pentru a sublinia 
și evoluția bună a tînărului 
Constantin Boariu, de la Liceul 
agro-industrial din orașul Dum
brăveni (Sibiu). El a condus 
tot timpul, fiind depășit „la 
fotografie" de noul campion. 
De aici și confuzia iscată ime
diat după cursă, felicitările ce 
i se adresau ca oricărui mare 
învingător. A fost însă „marele 
învins". Anul acesta, se înțe
lege...

• Pe Stadionul tineretului 
antrenament de handbal „la 
două porți" între elevele Liceu
lui industrial Electronica din 
Capitală. După un gol specta
culos, Emanuela Țone, din cla
sa a X-a, părăsește, oarecum 
plictisită, terenul, culege o floa
re din iarbă șî... „Vin, nu 
vin ? Vin, nu vin ?... E vorba 
de adversarele noastre, ne spu
ne tînăra handbalistă. Știți, 
trebuia să jucăm cu fetele de 
Ia C.S.Ș. Triumf. Nu s-au pre
zentat duminica asta în cam
pionatul municipal, categoria 
Onoare. Arbitrii spun că nici 
duminica trecută nu au venit la 
meci". Apoi, îndreptîndu-se 
spre colege : „Vin, nu vin ?...“

• Al optulea meci (numai 
în primăvara aceasta !) între 
reprezentativele de fotbal ale 
claselor a IV-a A și a IV-a B 
de la Liceul de matematică- 
fizică nr. 2 din Capitală. Or
ganizator, consilier tehnic, ob
servator delegat din partea 
școlii etc. — prof. Mariana 
Moldoveanu. „Daciadă ?“, între
băm. „Bineînțeles ! Dar, se 
joacă, tot atît de bine — și tot 
atit de mult — handbal și bas
chet. Elevii fac și atletism. 
De unde și ușurința lor de a 
se mișca pe orice teren de 
sport".

Vasile TOFAN
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TIV DIN PRIMĂVARĂ
In Turneul final U. E. F. A.

JUNIORII NOȘTRI VOR JUCA LA WOLFEN,
TĂIE IN TOAMNĂ! i DIN ACEASTĂ TOAMNĂ INTRĂ MEERANE SI
toare merituoase • Multe nume 
e • Campionatul — în septembrie 
iă de
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Conform regulamentului, cam
pionatul se va desfășura în sep
tembrie și octombrie, pe cîte 
două serii a 6 echipe, sub forma 
de turnee (tur-retur) și cu turnee 
finale pentru locurile 1—4 și 9—12. 
în cadrul cărora vor fi desem
nate campioanele și echipele re
trogradate. Seriile sînt alcătuite 
în funcție de clasamentul în „Cu
pa României", astfel : la femi
nin, d±n seria I fac parte echi
pele clacate pe locurile L 4, 5. 
8. 9 12, adică C.S.U. Galați, Fa
rul Constanța, Dinamo București 
Penicilina Iași, Universitatea 
București si Universitatea Timi
șoara, lac* din seria a n-a cele 
clasate pe locurile 2, 3, 8, 7, 10 
șl 11, respectiv Chimpex Con
stanța. Universitatea Craiova, Ra
pid București, Știința Bacău, 
Olimpia Oradea și Maratex Baia 
Mare ; la masculin, hotărîndu-se 
din capul locului ca Dinamo și 
Steaua (care dau majoritatea ju
cătorilor din lot) să fie socotite 
..cap de serie*, repartizarea lor 

Jfccîndu-se prin tragere la sorți, 
ui seria I au intrat echipele si
tuate în clasamenrtul, fără Steaua 
și Dinamo, al „Cupei României* 
pe locurile 1, 4, 5, 8 și 9 : Explo
rări Baia Mare, C.S.M. Suceava, 
Siivania Șimleu Silvaniei, Tracto
rul Brașov, Viitorul Bacău, plus 
echipa decisă de sorți — Steaua: 
în seria a II-a au fost regrupate 
echipele clasate în „Cupă“ pe 
locurile 2, 3, 6, 7, 10 : Universi
tatea Craiova, Politehnica Timi
șoara, C.S.M. Delta Tul cea. Cal
culatorul București, Petrolul Plo
iești și cealaltă desemnată de 
sorți — Dinamo. Ordinea jocuri
lor în sorti va fl stabilită prin 
tragerea la sorți care se va e- 
fectua la 12 august. Turul cam
pionatului pe serii este progra
mat în perioada 10—14 septem
brie 1980. iar returul între 24 și 
28 septembrie (turnee de cîte 5 
zile). Turneele finale pentru locu
rile 9—12 vo-r avea loc în zilele 
de 4 si 5 octombrie (tur), 7 și 8 
octombrie (retur), iar cele pen
tru locurile 1—4 în zilele de 11 
si 12 octombrie (tur), 14 și 15 
octombrie (retur). Toate turneele
vor avea 
care vor 
gust.

loc în localități neutre, 
fi anunțate la 12 au-

Aurelian BP.E3EANU
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In acțiune „clasamentul u.e.f. a
MISIUNEA REPREZENTANTELOR NOASTRE iN CUPELE EUROPENE : 
SA CONTINUE ÎMBUNĂTApREA POZIȚIEI IN ACEST CLASAMENT 

ÎNCEPUTĂ IN ACTUALA EDIȚIE

Așa cum a anunțat tn urmă 
cu trei ani, U.E.F.A. va aplica, 
taceptad din ediția 1980/31. UN 
NOU CRITERIU DE PARTICI
PARE la cupa ce-1 poartă nu
mele. O hotărtre despre care 
ne-am mal ocupat devine, prin 
urmare, operativă din această 
toamnă. VA reamintim despre ee 
este vorba. Ptnă acum, criteriul 
de înscriere ta a treia (ca im
portanță șl dată de naștere) com
petiție continentală era eota sta
bilită pe baze mal mult sau mai 
puțin obiective — de către forul 
european. Tinted cont de per
formantele Internaționale ale 
fiecărei federații. de volumul 
activității de performanță a *- 
cestela, U.EJ.A. stabilise patru 
categorii de participante : fede
rații eu patru echipe te compe
tiție, o altă grupă eu trei, apoi 
una cu cite două reprezentante 
șl, in fine, ultima categorie, cu 
cîte o singură concurentă ta 
competiție. Urmărind — așa cum 
explica șl tatr-o conferință de 
presă la București președintele 
forului european. Artemio Fran- 
chi — o creștere calitativă a în
trecerii șl, concomitent, utiliza
rea unor criterii competitive, sti
mulatorii, s-a hotărlt ca, tace- 
plnd cu ediția 1980/31, ta „Cupa 
U.E.F.A.** repartizarea locurilor 
fiecărei federații să se facă pe 
baza unul clasament ta care s-au 
adiționat (după un sistem șl el 
anunțat) punctele realizate, ta 
ultimele cinci ediții, de echipele 
respectivei federații ta toate cu
pele continentale. Cota de locuri 
urmează să fie împărțită astfel :

0 Echipele care ocupă locurile
1—3 în acest clasament, cîte pa
tru reprezentante tn „Cupa 
U.E.F.A.-

0 Echipele de pe locurile 4—8, 
cite trei reprezentante.

• Echipele de pe pozițiile 
5—21, cite două reprezentante.

© Echipele de pe locurile 22— 
32, cite o reprezentantă.

pa A au început, in linii mari, 
să se cam liniștească... apele, 
Steaua (în clasamentul general 
șl în cel al echipelor masculine) 

rși Doljul (în clasamentul femi
nin) punîndu-și de pe acum se
rios candidatura la cucerirea pri
melor locuri și implicit la obți
nerea titlurilor de echipe cam
pioane naționale. In clasamentul 
general, Steaua are un avans de 
64,3 p asupra C.A.U. și de 108 p 
asupra echipei Dinamo, princi
palele sale adversare, la băr
bați 47 p față de Dinamo si 
113,5 p față de C.A.U. Doljul, cu 
o echipă foarte tînără, manifestă 
o evidentă superioritate în dis
puta feminină : 180 p față de 123 
p C.A.U. și 109 p Rapid ; Arge
șul, campioana anului trecut, de
ține locul V cu 88,5 p !.
• Concursul republican de 

primăvară al seniorilor (probe 
combinate) va avea loc pe Sta
dionul Republicii, duminică și 
luni. Ședința tehnică — sîmbătă 
ora 12, la sediul F.R.A.

I
I
I
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Cum se prezintă clasamentul 
în cauză 7 iată-1 :

CITE PATRU ECHIPE ÎN 
„CUPA U.E.F.A.* : R. F. Germa
nia, Belgia, Anglia.

CITE TREI ECHIPE : Spania, 
Olanda, R. D. Germană, U.R.S.S., 
Franța.

CITE
slavia, 
garia, 
ția.

DOUA ECHIPE : lugo-
Italla, Cehoslovacia, Un- 
Scoțla, Portugalia, Elve- 

,__, Polonia, Austria, Grecia,
Bulgaria, Suedia, ROMANIA.

CTTE O ECHIPA : Danemaroa, 
Irlanda, Turcia, Norvegia, Ci
pru, Finlanda, Luxemburg, Ir-

ȘTIRI • • • ȘTIRI • ••
0 INCEPÎND DE MUNE se 

pun în vtnzare, la casele obiș
nuite, biletele de intrare la me
dul Sportul studențesc — 
F.C.M. Galați, oare se va disputa 
duminică (ora 17,15), pe stadâocul 
Steaua.

ANUNȚ
Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor recrutează 

candidați pentru Institutul de Marină ,,MIRCEA CEL BATRlN" 
Constanța, secția transport maritim.

Institutul de Marină „MIR CEA CEL BATRÎN- este instituție 
militară de kivățămînt superior tehnic, de specialitate, și pre
gătește cadre pentru marina civilă, Întreprinderea de Exploa
tare a Flotei Maritime „NAVROM*4 Constanța, In specialitățile:

— navigație (ofițeri maritimi punte);
— electromecanică navală (ofițeri maritimi electromecanici și 

ofițeri maritimi electricieni).
Admiterea în Institutul de Marină se face pe bază de con

curs, care se va desfășura potrivit prevederilor din broșura 
„Admiterea în Invățămîntul superior 1980“, editată de Ministe
rul Educației și Invățămîntului.

înscrierea la concursul de admitere se face la M.T.Tc. — 
DEPARTAMENTUL ^TRANSPORTURI NAVALE, BIROUL PER- 

care au domi- 
de 5 mai și se

SONAL-ÎNVAȚAMÎNT numai pentru candidații 
cilia] în BUCUREȘTI, cu Începere de La data, 
închide la data de 21 iunie 1980.

Pentru înscrierea La concurs, candidații vor 
misia de selecționare următoarele acte:

0 diploma de bacalaureat în original sau 
care să rezulte că elevul a absolvit liceul, ori 
mul an de studii;
0 aprecierea activității școlare eliberată de conducerea liceu

lui (cei încadrați In producție vor aduce In plus apre
cierea activității profesionale de la locul de muncă, eliberată 
de conducerea întreprinderii sau secției);

0 certificat de naștere In copie legalizată;
0 buletin medical (R.B.W., radioscopie gastroduodenală, ra

di os co pie pulmonară) și adeverință eliberată de circa sanitară 
de domiciliu privind bolile cronice și acute tn stare transmi-

depune la co-

adeverință din 
că este In ulti-

d© domiciliu privind bolile cronice și 
sibitt;

0 patru fotografii 3/4.
Odată cu aceste acte, candidații vor 

tip mapă, pe care tși vor scrie numele.
Nu se admite înscrierea sub rezerva 

actelor.
La concursul de admitere se primesc numai bărbați ee nu 

denășesc vîrsta de 25 ani.
Relații suplimentare la telefon 1.91.00 interior 652, întreprin- 

denca de Exploatare a Flotei Maritime „NAVROM* Constanța 
— biroul tnvățămînt.

depune și două dosare

prezentării ulterioare a

landa de Nord, Malta, Islanda, 
Albania.

Este cazul să subliniem efec
tul, In clasamentul de mai sus, 
al bunei comportări a echipelor 
noastre în ediția cupelor euro
pene care se Încheie în aceste 
săptâmini. în precedentul clasa
ment, cluburile noastre totalizau 
8,050 p. și următoarea clasată. 
Irlanda, era la numai 1,50 p. dis
tanță. Formațiile noastre au ob
ținut 5 puncte Intr-o iLngur* e- 
diție, cca actuală, avind acum 
3,050 p avans față de următoarea 
clasată — Danemarca — și doar 

1,100 în urma Suediei. O depăr
tare asigurătoare, deci, față de 
„zona unui singur loc în Cupa 
U.E.F.A.* și posibilitatea unei 
îmbunătățiri a poziției tn pluto
nul federațiilor cu două echipe 
In aceasta competiție, iată ce 
ne-a adus o singură ediție tn 
care reprezentantele noastre au 
avut prezențe convingătoare, mai 
aproape de posibilitățile, de for
ța lor reală de joc.

Față de aceste realități, de
monstrate foarte bine de clasa
mentul prezentat mai sus, tre
buie acționat astfel ca ediția 
1980-81 să reprezinte o îmbună
tățire a bilanțului formațiilor 
românești și, implicit, o ascen
siune în ierarhia cluburilor de 
pe continentul nostru. F.R.F. și, 
mai ales, cluburile care vor dș- 
tiga — prin lupta lor în campio
nat sau Cupă — dreptul de a 
se alinia la startul din toamnă 
al prestigioaselor competiții au 
datoria să treaca, chiar de la ul
timul fluier al sezonului oficial, 
la pregătirea — mai temeinică 
decît oricind — a acestui start.

Eftimie lONESCU

16 dintre cele mai bune echi
pe de juniori din Europa vor 
poposi, săptămina viitoare, la 
Leipzig, orașul care va găzdui, la 
25 mal, finala celei de a 33-a 
ediții a Turneului U.E.F.A., acest 
veritabil șl tradițional campionat 
rezervat speranțelor fotbalului 
european. Printre cele 16 echipe 
calificate se află și reprezenta
tiva de juniori a țării noastre 
care, după cum se știe, șl-a ctș- 
tlgat acest drept ca urmare a 
victoriilor obținute in partidele 
eu Turcia din cadrul prelimina
riilor : 1—0. la Izmlt, prin golul 
marcat de Gabor, șt 3—a. la Hu
nedoara, Bolba, Dorel Zamfir șl 
nie fiind autori! punctelor echi
pei noastre, jucători pe care U 
dorim la fel de prompțl tn fa
zele de finalizare și acolo, la 
Leipzig. Dar, vorbind de orașul 
reședință a turneului final, tre
buie să amintim că el s-a mai 
aflat tn această postură, cu 11 
ani in urmă. în 1969. SI atunci 
echipa noastră s-a numărat prin
tre finaliste. Beldeanu, Ștefă- 
nescu, Broșovschl și coechipierii 
din promoția lor avtnd compor
tări apreciate șl numai o fla
grantă greșeală de arbitraj l-a 
împiedicat să ajungă in semifi
nale. Să sperăm că, acum, for
mația care reprezintă generația 
de juniori a Iul Gabor, Alexa, 
Flșic, D. Zamfir șl Bolba va 
avea, la turneul final din Re
publica Democrată Germană, o 
evoluție ascendentă. Există sufi
ciente argumente care Îndreptă
țesc o astfel de speranță, prin
tre ele tnscriindu-se și ultimele 
rezultate ale lotului de Juniori 
în seria a H-a a Diviziei B. Vic
toriile obținute In fața unor e- 
chipe ca Progresul-Vulcan. Me
canică fină. Gaz metan, cărora 
le-a înscris în total 12 goluri 
(4 primite), sînt semnificative.

tn cursul acestei săptămînl, lo
tul lărgit de juniori are înscris 
în agenda pregătirilor sale un 
program asemănător celui pe 
care va trebui să-l suporte șl la 
turneul final. Este vorba de an
trenamente zilnice și de trei 
jocuri susținute la intervale 
scurte de timp. Antrenorii Ion 
Nunweiller șl Gheorghe Coama, 
ajutați de medicul Marcel Geor-

BRAUNS-REDRA
gescu, urmăresc, in acest fel, să 
testeze îndeosebi capacitatea de 
efort și rezistența jucătorilor în 
regimul disputării unor partide 
din două în două zile. Dar, iată 
componența lotului lărgit din 
care vor fi aleși 16 jucători care 
vor face deplasarea la Leipzig : 
Neeulai Alexa, Vasile Moldovan 
și Constantin Gîrjoabă — por
tari : Gheorghe Viscreanu, ion 
Marinescu. Dânuț Colesniuc, Ion 
Andone. Mircea Rednic și Ma
rin Matei — fundași ; Marian 
Iliescu, Coste! Uie, Cornel Fîșic, 
H'e Niță, Emil Bîrsan și Gabriel 
Balint — mijlocași ; loan Csor- 
da$, Dorel Zamfir, Mircea Bol
ba, Dan Boeru. Stelian Hamba- 
raș, Romulus Gabor și Alexan
dru Czika — înaintași. Remarca
bilă ..contribuția- la alcătuirea 
acestui lot. a cluburilor Corvin ul 
Hunedoara (4 jucători) și S. C. 
Bacău (2).

Iată și cîteva date privind 
turneu] final, pe care ni le-a 
furnizat Daniel Lăzărescu, secre
tar al F.R.F., la înapoierea lotu
lui nostru din Republica Demo
crată Germană, unde a susținut, 
recent, două jocuri. Echipa noas
tră, ca dealtfel și celelalte par
ticipante la faza finală a Tur
neului U.E.F.A., va sta la Leip
zig. Primul meci, cu Finlanda, 
este programat, în ziua de 16 
mai la Wolfen, iar cel de-al 
doilea, cu Polonia, la 18 mai, 
la Meerane. în sfîrșit, ultima 
partidă din grupă (C), cu echipa 
R. F. Germania, va avea loc la 
Brauns-Bedra, la 20 mai. De
plasările spre aceste localități, 
apropiate de Leipzig, se vor face 
In ziua meciurilor. Semifinalele 
vor fi găzduite, trei zile mai 
tîrziu, de orașele Gera (cîștigătoa- 
rele grupelor A și C) și Halle 
(B + D).

Finala celei de a 33-a ediții a 
acestei pasionante întreceri, com
petiție care a lansat, de-a lungul 
anilor, vedete de primă mărime 
tn fotbalul european (Corso, Al- 
bertosi, Meszdly, Simoes, J. 
Charles. Sparwasser, Francis, 
Pommerenke, Abramczyk etc.), 
se va disputa, la 25 mai, pe 
Bruno Plache stadion din Leip
zig.

Laurențiu DUMITRESCU

• Cînd Ghizdea- 
nu a fost schimbat 
din echipa Gloriei 
(mln. 61), o parte 
din public șl-a 
manifestat nemul
țumirea. De ce oa- 

să 
un 

cînd 
jocul 
cînd 

nimic

re 7 înțelegem 
fie simpatizat 
fotbalist, dar 
el complică 
echipei sale, 
nu realizează 
bun, de ce să fie 
menținut în teren 7 
0 Explicații la no
ta scăzută acorda
tă arbitrului clu
jean Mihai Adam : 
în min. 5, Ghizdea- 
nu a plecat spre 
gol dintr-o poziție 
flagrantă de ofsaid, 
tușierul Fr. Coloși 
a ridicat steagul, 
dar M. Adam nu 
l-a văzut ; buzola- 
nul a șutat în 
transversală și Di- 
nea a reluat în gol. 
„Centralul" s-a dus 
la centru (sem
nul de validare a 
golului), însă 
Coloși a rămas la 
locul infracțiunii, 
Petroșenenii au pro
testat (unii într-o 
manieră neper misă) 
vehement și M. A- 
dam a revenit asu
pra deciziei, după 
consultarea cu 11- 
niorul bucureștean. 
Ca să nu mai vor
bim de unele car
tonașe galbene ca
re ar fi trebuit să 
ne roșii și de u- 
nele faulturi trecu
te cu vederea. 0 
Din nou talentatul 
portar al Jiului. 
Moise, se evidenția
ză !n campionat. 
Și nimeni nu se 
gîndește să-l veri
fice la unul din
tre loturile repre
zentative ! 0 In
minutul 25 al par
tidei dintre Chi
mia Rm. Vflcea și 
S. C. Bacău oaspe
ții au inițiat prima 
acțiune ofensivi 
prin Cărpuci. care 
a fost la un pas de 
gol. în clipa șutu
lui, spectatorii au 
strigat ..ofsaid*, vă- 
zînd că tușierul 
Augustin Delean u 
nu ridică fanlonuL

Fr.

Dar arbitrul de 11- 
întors 

tri- 
că 
se 
de 

linia 
a- 
de 

secunda 
spec ta
pe di- 

liniei de 
______ au început 
să aplaude, 
noseîndu-și, ____ ,
greșeala. 0 „Astăzi 
dau un gol 
mos“, 
lntea meciului 
F. C. Olt. 
Tătnar unuia 
conducătorii 
de fotbal a 
Iul Dinamo,

nle s-a 
prompt spre 
bună, arățînd 
fundașul Cincă 
afla, mascat 
bară, chiar pe 
porții, ceea ce 
ntila poziția 
ofsaid. In 
următoare 
torli aflați 
recția 
poartă

recu- 
astfel,

un gol fru- 
spunea, îna- 

cu 
Cornel 
dintre 
secției 
clubu- 

  Paul 
Moga. Și Țălnar s-a 
ținut de cuvînt, în
scriind un gol, al 
treilea al echipei 
sale, intr-un veri
tabil stil englezesc, 
cu care, sîntem si
guri, și-a depus 
candidatura la emi
siunea „Cele mal 
frumoase goluri ale 

‘ 1980“. 0 A
puțin ca ar- 
meciului Di- 

— F. C. Olt.
Drăgulid. să 

tușă

c.

anului 
lipsit 
bitrul 
namo 
Sever___ „
rămînâ pe... 
din cauza unei pu
ternice crize de scia
tică. Eforturile sale 
de voință — con
jugate cu cele ale 
gazdelor, care i-au 
oferit cu multă ge
nerozitate • ■ ‘~
medicală
— au făcut ca S. 
Drăgulid să apară, 
totuși, în teren și, 
mai mult, să con
ducă partida la ni
velul calificativului 

0
__ o 

excelentă, 
cele mai 

ale 
sale...- subliniază 
antrenorul L. An- 
tohL Păcat — adău
găm noi — că nu 
renunță la discutii- 
le cu 
mai 
poate 
Cînd 
marcat 
la Iași 
rabil).

asistenta 
necesară

bine", 
are

„foarte 
Simionaș 
formă 
„Ca tn 
bune perioade

arbitrii 1 Nu
de? avar ta; e 
avea... 0 
Cîrsțea a 

autogolul de 
(voi eu impa- 
toți coechl-

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRF.S 
DIN 7 MAI 1980. Extragerea 
I: 29 10 39 20 26 43 ; extrage
rea a Il-a : 6 30 2 33 12 44. 
Fon-d total de cîștiguri: 836.152 
lei.
• ClȘTIGURILE TRAGERII 

SPECIALE BOX-EXPRES DIN 
27 APRILIE 1980. FAZA I : 
Categoria H : 1 variantă 100% 
a 25.000 lei sau Ia alegere o

pierii l-au încura
jat. Nici o vorbă 
de acuzare, nici o 
imputare I • Cio- 
eîrl-an. victorios în 
lupta pentru... refa
cerea unui genunchi 
ee părea nevin
decabil, ar trebui 
să fie mai grijuliu 
cu el Însuși (șl cu 
adversarii) în pe
riculoasele sale ac
țiuni de deposedare, 
• Alt „bătrta“ al 
Politehnicii Iași 
care manifestă ver
vă și reușită în 
joc : Dânilă. Semn 
că „vechea gardă" 
Ieșeană nu se pre
dă ! • Gospodarii
stadionului „23
August" din Capi
tală au rezervat vi
zitatorilor, 
sezon, o 
surpriză : 
lectronlcă, 
să cum o 
mal 
Abia 
scorul, 
nu știe (pentru că 
nu vede) numele 
marcatorilor. Tot 
atit de defectuos se 
prezintă șl tabela 
electronică de Ia 
Stadionul Republicii. 
Șl cînd ne gîndim 
că aceste ’ ’ 
au costat, 
mea 
bani...

în acest 
neplăcută 
tabeLa e- 

frumoa- 
_ știm, na 

funcționează ! 
se afișează 
dar nimeni

instalații 
la vre- 

destui 
Dumird- 

Mar i,

lor, 
0 

că, la Satu 
pînă la începerea 
partidei au fost 
mai multe reprize 
de ploaie. Cu toate 
astea, terenul, deși 
umed, s-a prezentat 
în condiții foarte 
bune, fapt elogiat 
de ambele formații. 
Meritul este al ad
ministratorului ba
zei, Emilian Coca, 
și al grădinarului 
Iosif Virag. De la 
ei ar trebui să ia 
lecții Si gospodarii 
altor stadioane. 0 
„Cred că Olimpia 
are azi, în linia 
State — Bolba — 
Mihuț, cel mai bun 
atac din cîte a a- 
vut de cînd joacă 
în Divizia A ; și 
tocmai acum sîn
tem pe punctul de 
a retrograda", re
marca, eu amă ra

ciune în glas, un 
spectator sătmă- 
roan. 0 Din ce în 
ce mai bun acest 
Mircea Bolba, pro
dus al fotbalului 
sătmărean, jucător 
care a stabilit un 
mic record : sîm- 
bătă 26 aprilie a 
jucat la echipa sa, 
Olimpia, la Satu 
Mare, în meciul cu 
Chimia Rm. Vil cea, 
șl a înscris 
gol : duminică 
aprilie, după 
24 de ore, de 
asta în 
Luceafărul, 
din nou și a mar
cat din nou ! Con
form regulamentu
lui de organizare a 
activității fotbalisti
ce din țara noastră, 
știm că un junior 
nu are voie să 
joace două meciuri 
in două zile conser 
cutive. Și atunci? 0 
După golul marcat 
de Fazekaș în me
ciul Chimica Tîrnă- 
veni — Rapid, ple
carea precipitată a 
acestuia de la 
A.S.A. estă regre
tată și mai mult. 
0 După ce a con
dus partida A.S.A. 
— Sportul studen
țesc, arbitrul O. 
ștreng l-a vizitat 
pe colegul său, I. 
Rus. la spital, un
de acesta se află 
internat de o săp- 
tămînă. pentru a-i 
ura însănătoșire 
grabnică. Un gest 
cu adevărat cole
gial. La rîndul 
nostru. îi spunem 
lui loan Rus că îl 
așteptăm, cît mai 
curînd, pe stadi
oane. 0 Duminică, 
unii se temeau că 
A.S.A. nu va putea 
trece de Sportul 
studențesc, datori
tă, în special, lip
sei iui B6i5nL ci
neva, însă, a venit 
cu un contraargu- 
ment mai mult de- 
cît convingător : 
„astă-toamnă B fl
ip ni u-a jucat 7 
sau 8 etape și e- 
chipa a terminat 
turul pe locul 7 !“

un

data 
echipa 

a jucat

gazon
LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
excursie de două locuri in 
U.R.S.S. sau o croazieră pe 
Marea Neagră și diferența în 
numerar ; cat. I : 11,50 variante 
a 2.000 lei ; cat. J : 19 a 1.000 
lei ; cat. K : 33 a 500 lei ; cat. 
L : 259,25 a 100 lei ; cat. M ț 
3464.50 a 40 lei. FAZA A Ii-a: 
Categoria 1:3 variante 25%

a 17.500 lei ; cat. 2 ; 3 
25% a 2.500 lei ; cat. 
variante a 3.000 lei ;
23,50 a 1.000 lei ; cat.
500 lei ; cat. 6 : 331 a 
cat. 7 : 5.995 a 40 lei
370 a 100 lei ; cat. 9 :
40 lei. FAZA A III-a : Catego
ria A : 1 variantă 25% a 12.500 
lei ; cat. B : 5 variante a 2.000 
lei ; cat. C : 28,25 a 1.000 lei ; 
cat. D: 1.149 a 40 lei.

variante
3 : 4,50 
cat. 4 :

5 : 50 a
200 lei ; 

; cat. 8: 
3.248 a



DELEGAȚIA CONDUSA DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 

A SOSIT LA BELGRAD

JUNIORUL ROMÂN ȘTEFAN EGRI - 
CAMPION BALCANIC LA TALERE

(Urmare din pag. I)

Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășii Ilie Verdeț și Ștefan 
Andrei au păstrat un moment 
de reculegere în memoria ma
relui conducător al Iugoslaviei 
socialiste, al comuniștilor iugo
slavi.

4r
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
conducătorul delegației la fu
neraliile președintelui Iosip 
Broz Tito, membrii delegației 
— tovarășii Ilie Verdeț și Ște
fan Andrei, au prezentat 
miercuri noaptea, la Palatul 
federației, tovarășilor Lazar 
Kolișevski, președintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, Dușan 
Dragosavaț, secretarul Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., Iosip Vrho- 
veț. secretar federal pentru a- 
faceriie externe, și Vlado Ian- 
jici, secretar executiv al Pre
zidiului C.C. ai U.C.I., condo
leanțe pentru greaua pierdere a 
popoarelor Iugoslaviei prietene, 
a comuniștilor iugoslavi.

în discuția care a avut loc 
apoi, tovarășul Lazar Kolișev
ski a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducerii 
partidului și statului nostru, 
întregului popor român, sincere 
mulțumiri pentru sentimentele 
de compasiune exprimate po
poarelor Iugoslaviei greu încer
cate prin pierderea tovarășului 
Iosip Broz Tito, care a luptat 
o viață întreagă pentru binele 
și fericirea lor. El a arătat că 
popoarele Iugoslaviei, clasa 
muncitoare au prețuit și vor 
prețui mereu prietenia sirînsă. 
desele intilniri și 
dintre tovarășii 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, 
rolul lor determinant in dezvol
tarea și adîncirea prieteniei 
româno-iugoslave, subliniind că 
însăși prezența conducătorului 
partidului și statului român la 
funeraliile președintelui Tito 
este o expresie elocventă a le
găturilor trainice dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că cel mai cald și fru
mos omagiu care se poate adu
ce memoriei președintelui

convorbiri 
Nicolae

FORUMUL TINEREI GENERAȚII
(Urmare din pag. I)

în sală răsună urale și ova
ții. Toți cei prezenți scandează 
cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R.”. „Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — tinerii", 
„Ceaușescu, România — ocro
tesc copilăria", „Ceaușescu — 
pace", „Vom munci și vom 
crea, țara o vom înălța".

Ședința de închidere a Foru
mului tinerei generații ia sfîr- 
șit intr-o atmosferă de mare 
însuflețire și entuziasm.

In sală răsună Imnul clasei 
muncitoare — „Internaționala".

•ir
Miercuri au luat sfîrșit lucră

rile celui de-al XI-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Comu
nist.

Delegații au trecut la adop
tarea documentelor supuse dez
baterii. Congresul a hotărit, în 
unanimitate, să aprobe Rapor
tul și activitatea Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist în perioada dintre 
Congresele al X-lea și al 
XI-lea și sarcinile ce revin 
Uniunii Tineretului Comunist 
in vederea participării tot mai 
active a întregului tineret Ia 
înfăptuirea hotăririlor Congre
sului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

în continuare, Congresul a 
aprobat, in unanimitate, Rapor
tul privind modificarea unor 
prevederi ale Statutului U.T.C., 
urmind ca noul Comitet Central 
să definitiveze Statutul Uniunii 
Tineretului Comunist pentru a-1 
da publicității.

într-o atmosferă entuziastă, 
delegații au aprobat apoi, în 
unanimitate, Rezoluția Congre
sului al XI-lea al Uniunii Ti
neretului Comunist.

La ultimul punct al ordinii 
de zi, Congresul a ales organele 
de conducere ale Uniunii Tine
retului Comunist. In Comitetul 
Central al U.T.C. au fost aleși 
235 membri și 115 membri su- 
pleanți, iar in Comisia Centrală 
de Cenzori 45 de membri.

A avut loc, apoi, prima ple

face 
prietenia

activitate, 
socialiste

R.S.F, Iugoslavia, președintelui 
U.C.I., tovarășului Iosip Broz 
Tito, este dezvoltarea și adin- 
cirea neabătută a prieteniei 
tradiționale româno—iugoslave, 
conlucrarea largă dintre cele 
două țări, partide și popoare 
atît pe plan bilateral, cit și pe 
arena internațională. Secretarul 
general al partidului nostru a 
spus că și în continuare P.C.R., 
România socialistă vor 
totul pentru ca 
româno—iugoslavă, cultivată cu 
atîta grijă de președintele 
Iosip Broz Tito, să se dezvolte 
și mai mult, relevînd că și in 
viitor este necesar să se per
manentizeze contactele pe linie 
de partid și de stat, ale orga
nizațiilor de masă și obștești, 
in toate sferele de 
intre cele două țări 
vecine și prietene.

Secretarul general 
dului Comunist Român, 
ședințele Republicii 
România, tovarășul 
Ceaușescu, a urat tovarășului 
Lazar Kolișevski, celorlalți to
varăși din conducerea de par
tid și de stat succes deplin in 
întărirea pe mai departe a uni
tății rindurilor Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, a po
poarelor Iugoslaviei prietene, 
in construirea cu fermitate a 
societății socialiste, în întări
rea independenței și suverani
tății patriei.

Apoi, tovarășul 
Ceaușescu a semnat 
de doliu.

al Parti- 
pre- 

Socialiste 
Nicolae

Nicolae 
in Cartea

Ceauș eseu. 
Partidului

Partidului 
premierul 
al K- P.

Ceaușescu

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a intîinit, miercuri după-a- 
miază, la Belgrad, cu tovarășul 
Hua Guofeng, președintele Co
mitetului Central al 
Comunist Chinez, 
Consiliului de Stat 
Chineze.

Tovarășii Nicolae 
și Hua Guofeng au efectuat un 
schimb de păreri in probleme 
bilaterale de interes reciproc. 
Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări au a- 
preciat că relațiile dintre țările, 
partidele și popoarele noastre 
se desfășoară foarte bine și 
și-au exprimat ferma convinge
re că ele vor cunoaște un curs 
mereu ascendent.

nară a noului Comitet Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist.

Plenara a ales Biroul C.C. al 
U.T.C. format din 27 membri 
și 10 membri supleanți, precum 
și secretarii C.C. al U.T.C.

Ca membri ai Biroului C.C. 
al U.T.C. au fost aleși to
varășii : Alexandru Apostol, 
Maria Avram, Elisabeta Blazs, 
Vasile Băețelu, Caterina Bene- 
die, Vasile Bontaș, Ioana-Ma- 
ria Mateescu Bolba, Nicu 
Ceaușescu, Stela Chioveanu, 
Elena Cismaru, Dinu Drăgan, 
Constantin Faina, Ana Ferencz, 
Pantelimon Găvănescu, Virgil 
Hampu, Mihai Hîrjău, Hie 
Lavu, Ioana Lăncrăjan, Emil 
Marinache, Tudor Mohora. Du
mitru Nagaț, Victor Năstăseseu, 
Cornelia Oancea, loan Rotă- 
rescu, Georgel Sanda, Silvia 
Stoica, Maria Talpă.

Ca membri supleanți ai Bi
roului C.C. al U.T.C. au fost a- 
leși tovarășii : Tudora Crăciun, 
Nicolae Dan Fruntelată. Flo
rentina Ivânescu. Ștefan Knuff, 
Constantin Palade, Ecaterina 
Pușkaș, Vasile Soare, Alexan
dru Spiță, Iosif Varga, Nicolae 
Victor Zamfir.

Plenara a ales ca prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
pe tovarășul Pantelimon Găvă
nescu, iar ca secretari ai C.C. 
al U.T.C. pe tovarășii : Nîcu 
Ceaușescu, Vasile Bontaș, Ioa
na Lăncrăjan, Virgil Hampu, 
Ana Ferencz, Caterina Benedic, 
Tudor Mohora, Mihai Hîrjău.

In prima sa ședință, Comisia 
Centrală de Cenzori a ales ca 
președinte pe tovarășul Nicolae 
Felecan.

ir
Miercuri Ia amiază s-au în

cheiat lucrările celei de-a IV-a 
Conferințe Naționale a Organi
zației pionierilor.

Conferința a aprobat în una
nimitate Raportul și activitatea 
Consiliului Național al Organi
zației pionierilor, desfășurată în 
perioada dintre a IlI-a și a 
IV-a Conferință.

în-Intilnirea s-a desfășurat 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

■#
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a intilnit, miercuri noaptea, la 
Belgrad cu tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate 
Coreene.

In cadrul întrevederii au fost 
discutate probleme ale colabo
rării pe multiple planuri din
tre țările, partidele și popoa
rele noastre, reliefindu-se posi
bilitățile unei tot mai largi 
conlucrări intre România și 
R.P.D. Coreeană.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. s-a intilnit, miercuri 
seara, la Belgrad, cu Walter 
Mondale, vicepreședintele Sta
telor Unite ale Americil

Vicepreședintele S.U.A. a 
transmis șefului statului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui S.U.A., 
Jimmy Carter, un mesaj de 
prietenie și cele mai bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat să se transmită preșe
dintelui S.U.A. salutul său prie
tenesc. urări de sănătate și fe
ricire-

Președintele Republicii So
cialiste România și vicepre
ședintele S.U.A. au făcut o largă 
trecere în revistă a unor pro
bleme actuale ale situației in
ternaționale. De ambele părți 
s-a apreciat necesitatea inten
sificării eforturilor tuturor po
poarelor pentru asigurarea unui 
climat de pace și destindere în 
întreaga lume.

•ir
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a intilnit, 
la Belgrad, cu președintele Re
publicii Islamice Pakistan. Mo
hammad Zia-Ulhag.

Au fost discutate probleme 
ale colaborării româno-pakista- 
neze pe multiple planuri.

De asemenea, în cadrul între
vederii cei doi șefi de stat au 
abordat probleme actuale 
vieții internaționale.

ale

Delegații au aprobat, de ase
menea, modificările propuse Ia 
Statutul Organizației pionierilor 
și la Regulamentul Organizației 
Șoimii patriei.

Participanții au adoptat apoi, 
in unanimitate. Rezoluția celei 
de-a IV-a Conferințe.

La ultimul punct al ordinei 
de zi, s-a trecut la alegerea 
Consiliului Național al Organi
zației pionierilor, care cuprinde 
301 membri, din care 151 pio
nieri.

S-a constituit, de asemenea, 
Comisia de îndrumare a activi
tății Organizației Șoimii patriei, 
alcătuită din 71 de membri, și 
a fost aleasă Comisia de cen
zori din 45 de membru

In prima plenară comună a 
Consiliului Național al Organi
zației pionierilor, a Comisiei de 
cenzori și a Comisiei pentru în
drumarea activității Organiza
ției Șoimii patriei a fost ales 
Biroul C.N.O.P., alcătuit din 
următorii tovarăși : Hîrjău Mi
hai, președinte al Consiliului 
Național ; Niculescu Constanța, 
Soke Oscar, Văcaru Vasile, Be- 
nedie Caterina, Baciu Ruxan- 
dra, Galanton-Moroșan Viorica, 
Rus Alexandru, vicepreședinți; 
Baciu Lucia, Baron Mircea, 
Cerbu Dănuț, Cîteia Niculina, 
Costache Rodica, Dumitrescu 
Lucian, Enoiu Ion, Gîrju Maria, 
Huian Liliana, Mathe Dionisiu, 
Oberth Crista Carola, Serău 
Axinte loan, Tocaci Dorina, 
membri.

Biroul Comisiei pentru îndru
marea activității Organizației 
Șoimii patriei este format din 
Niculescu Constanța, președin
te; Avram Maria, Bobu Maria, 
Mircescu Mihai, Șovăr Floarea- 
Rodica, vicepreședinți ; Apetrei 
Silvica, Baicu Anișoara, Dai- 
chendt Hans-Erich, Dițoiu Ma
riana, Farkas Ștefan, Ionescu 
Elena, Luculescu Onorica, Rațiu 
Iuliu, Roman Elena, Terpe Eca
terina, membri.

Ca președinte al Comisiei de 
cenzori a fost ales tovarășul 
Gabriel Coropcîuc.

La Atena s-au încheiat întrece
rile ediției 1980 a Balcaniadei de 
talere. Juniorul Ștefan Egri a 
devenit campion balcanic la ca
tegoria sa, reușind să doboare 
139/150 t. El l-a devansat cu un 
taler pe trăgătorul bulgar 
Goranov. Proba de skeet seniori 
a revenit la individual trăgăto
rului bulgar Mutaflev, care a to
talizat 196/300 t.d. Pentru locu
rile următoare, Alexakos (Gre
cia) și Alendar (Turcia) au sus

12 ECHIPE CONTINUA CURSA DE CALIFICARE 
PENTRU TURNEUL OLIMPIC DE BASCHET (f)
VARNA (prin telefon). Cu me

ciurile din ziua a treia au luat 
sfîrșit întrecerile din grupele pre
liminare ale turneului de califi
care pentru competiția olimpică 
de baschet feminin. Din cele 25 
de participante își vor continua 
cursa doar ta echipe, împărțite 
în două grupe semi finale : A — 
Cuba, Polonia, Bulgaria, R. P. 
Chineză, Italia, Canada; B — 
Coreea de Sud, Iugoslavia, Ceho
slovacia, Franța, S.U.A. șl Un
garia. Acestea își vor continua 
disputa după sistemul turneu. 
După stabilirea clasamentului fi
nal, primele 5 echipe vor avea 
dreptul de a juca la Olimpiadă. 
De menționat că in majoritatea 
celor 6 serii preliminare forma
țiile semifinaliste au fost cunos
cute abia după încheierea meciu
rilor din ziua a S-a.

In seria Y. selecționatele Ita
liei șl Canadei au oferit un joc 
captivant Sportivele canadience.

SELECȚIONATA CONSTANȚA - LEINSTER (Irlanda)
9-15, LA RUGBY

în cel de al doilea meci sus
ținut in țara noastră, puternica 
selecționată irlandeză — Lein
ster — a Intilnit reprezen
tativa Constanței. La capătul u- 
nui meci echilibrat, rugbyștii 
oaspeți au reușit să-și aproprie 
victoria cu scorul de 15—9 
(6—6). Autorii punctelor : Bucos 
(l.p„ min. 2), Dean (eseu, 
transf. de Robbie, min. 13). Bu-

AGENDĂ CICLISTĂ
TURUL SPANIEI

Cunoscuta competiție rutieră 
,,Turul Spamied.4* a continuat cu 
desfășurarea etapei a 14-a» pe 
ruta Vigo-Orense (145 km), care 
a fost cîștigaită de Concurentul 
irlandez Sean Kelly, cronometrat 
cu timpul de 3h55:53. In clasa
mentul generai se menține lider 
alergătorul spandioi Faustino Ru- 
perez, urmat la 2:58 de compatri
otul sâu Torres.

CURSA TRANSPENINSULARĂ
In orașul mexican La Paz s-a 

încheiat competiția câclistă trans- 
pendnsulară. Pe primul loc s-a 
clasat rutierul sovietic Andrei 
Vedernikov, urmat de Czeslaw 
Lang (Polonda) la 1:19, Serghed 
Krisvoskreev (U.R.S.S.) — la
2:46 șl Luda Rosendo Raimos (Me
xic) — la 3:58. Ultima etapă a 
com petiției, desfășurată în cir
cuit pe distanța de 80 km, a fost 
câștigată de cubanezul Reynaldo 
Cabrera, cu timpul de lh43:50.

ETAPĂ PROLOG
A „TURULUI ROMAND1E1”

A început tradiționala competi
ție ciclistă internațională „Turul 
Romandiei". Etapa „prolog" a 
competiției, desfășurată la Gene
va, pe distanta de 3 km contra- 
cronometru individual, a revenit 
Italianului Giuseppe Saronl, cro
nometrat cu timpul de 4:13,1. El 
a fost urmat in clasament de 
Knudsen (Norvegia) — 4:15,2 și 
Bernard Hinault (Franța) — 
4:15.91.

MARELE PREMIU 
AL ORAȘULUI SALO

Disputat pe o distantă de 202 
km. Marele premiu al orașului 
Sato (Lombardia) a fost clștigat 
de rutierul Italian Francesco 
Moser, cronometrat cu timpul de 
ShM (medie orară — 39.350 km) 
Pe locul n s-a clasat coechipie
rul său Giovanni Battaglln, urmat 
de suedezul Tommy Prim.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • în mal multe ora

șe elvețiene au început meciurile 
turneului preolimplc masculin. 
Rezultate : Turda — Norvegia
94—74 ; Franța — Austria 83—70 : 
Anglia — Finlanda 84—81 ; Spa
nia — Ungaria 97—50 ; Suedia — 
Grecia 79—71 ; Cehoslovacia — 
Elveția 92—74.

HANDBAL • Turneul interna
țional masculin desfășurat la 
Berlin a fost clștigat de selec
ționata R. D. Germane — 6 p, 
urmată în clasamentul final de 
Cehoslovacia 4 p, R. D. Germa
nă (B) — 2 p și Tunisia — Op.

TENIS • In campionatele in
ternaționale feminine ale Italiei, 
la Perugia, Virginia Wade (An
glia), Virginia Ruzici (România) 
— FrSddrique Thibault (Franța), 
Daniela Porzio (Italia) 6—2, 
6—4 ; Ivanna Madruga, A. Vilii - 
gran (Argentina) — Kin Jones 

ținut un baraj de departajare, 
care a revenit primului țlntaș cu 
25—24 t.d. Ambii reușiseră să 
spargă în concursul normal 195/ 
200 t. Cel. mai bine clasat dintre 
reprezentanții țării noastre a fost 
Daniel Buduru, locul 4, cu 194/ 
290 t-d. Ceilalți sportivi români 
s-au clasat pe următoarele lo
curi ; 10. Ioan Toman 192 t. 14. 
Sabin Popa 191 t, 18. Alexandru 
Sencovici 136 t șl 20. Ionică Ion 
184 t.

bine dotate fizic și cu o pregă
tire tehnico-tactică complexă au 
condus în majoritatea timpului, 
dar în final baschetbalistele Ita
lience, cu un presing agresiv, au 
reușit să egaleze șl să âștige in 
prelungiri cu 59—57 (28—31, 55—55). 
în aceeași grupă : Canada — 
România 96—66 (62—42). Clasa
mentul grupei : 1. italia 6 p ; 2. 
Canada 5 p ; S. România 4 p ; 
4. R.F. Germania 3 p.

Alte rezultate. Grupa B : Bul
garia — Olanda 74—66 (35—28) ; 
Olanda — R.P. Chineză 55—67 
(27—36) ; Bulgaria — Nigeria 
151—52 (80—30) ; grupa C : Mexic 
— Iugoslavia 56—58 (24—26) ;
Anglia — Coreea de Sud 65—74 
(30—38) ; grupa D : Irlanda — 
Cehoslovacia 26—125 (15—66) ;
Franța — Brazilia 65—64 (29—30); 
grupa E: Ungaria — S.U.A. 79— 
109 (31—61) ; Ungaria — Australia 
76—62 (36—24).

D. STĂNCULESCU

cos (l.p. min. 28), Glennon (e- 
seu, transt de Burns min. 45), 
Bucos (l.p., min. 56), Burns 
(l.p. min. 63). A arbitrat Yves 
Bressy (Franța).

ForreÂ
ImendMun
• în etapa a 6-a a campiona

tului U.R.S.S. s-au Înregistrat 
următoarele rezultate : Spartak 
Moscova — Torpedo Moscova
1—0, Cemomoreț Odesa — Dina
mo Tbilisi 1—0, Kairat Alma Ata 
— Dinamo Kiev 2—2, T.S.K.A. 
Moscova — Kuban Krasnodar 
0—0. Ararat Erevan — Șahtior 
Donețk 2—1, Ne-ftci Baku — 
Pahtakor Tașkent 2—2, Lokomo
tiv Moscova — Dinamo Moscova
1— 0, Zenit Leningrad — S.K.A. 
Rostov pe Don 2—0. In clasa
ment conduc echipele Dinamo 
Kiev, Spartak Moscova si Zenit 
Leningrad cu cite 8 puncte

O In campionatul Angliei s-a 
disputat un meci restanță în care 
echipa Middlesbrough a învins 
cu 1—0 formația F.C. Liverpool, 
în clasament, pe primul loc se 
află Liverpood. cu 60 p. urmată 
de Manchester United, cu 58 p. 
și Ipswich cu 53 p. Arsenal o- 
cupâ locul 4 cu 50 p, însă are 
două meciuri mai puțin jucate.
• Finala „Cuped Portugaliei- 

se va disputa în ziua de 8 iunie 
la Lisabona între echipele F.C. 
Porto și Benfica. în meciurile se
mifinale, F.C. Porto a învins cu 
scorul de 3—0 pe Maritimo, tar 
Benfica Lisabona a dispus cu
2— 1 de formația Varzim.

PRIMA MANȘĂ A FINALEI 
„CUPEI U.E.F.A.“

Aseară, la MSnchengladbach a 
avut loc prima manșă a finalei 
„Cupei U.E.F.A.-, rezervată echipe
lor de club. In fața celor peste 
30 000 de spectatori s-au întâlnit 
echipele vest-g armane Borussia din 
localitate și Eintracht Frankfurt 
pe Main. Intilnirea s-a încheiat 
cu rezultatul de 3—2 (1—1) în 
favoarea gazdelor.

Returul partidei va avea loc la 
21 mai, la Frankfurt De Main. 
Alte amănunte în ziarul de 
mîiae.

a Ieri, la Rostock, în prima 
manșă a finalei C.E. (tineret) : 
R. D. Germană — U.R.S.S. 0—0.

(S.U.A.), Florența Mihai (Ro
mânia) 6—4, 6—1 ; Naoko Sato
(Japonia), Silvana Urroz (Chile)

— Lucia și Maria Romanov (Ro
mânia) 6—1, 3—6. 6—2. In proba 
de simplu (turul I) : Brigitte 
Simon (Franța) — Lucia Roma
nov 6—4. 5—4. • La Dusseldorf 
au continuat întîlnirile ..Cupei 
Națiunilor* : Italia — R. F. Ger
mania 3—0. (Barazzutti — Pinner 
6—4, 6—3, Pan at ta — Gehring 6—0, 
6—2, Panatta, Bertolucci — Pin
ner, Gehring 6—2, 6—4). Argenti
na — Cehoslovacia 2—1 (Smid — 
Clerc 7—5, 2—6, 6—1, Vilas —
Lendl 6—2, 2—8? 6—3, Vilas, Clerc
— Lendl, Smid 6—4. 7—6) • Au 
continuat meciurile turneului de 
la New York: Moore — McNamee 
6—4, 6—2, Ramirez — Okker 5—7, 
6—1, 6—1, Fibak — Amaya 6—2.
3—6, 7—5.


