
DELEGAȚIA CONDUSĂ 
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUSESCU 
S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂJoi noaptea s-a înapoiat in Capitală, venind de la Belgrad, delegația condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, care a participat Ia funeraliile tovarășului Iosip Broz Tito.Din delegație au mai făcui parte tovarășii Ilie Verdeț, prim-ministru al guvernului, și Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat la sosire, pe aeroportul Otopeni, de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Ion Co- man, Nicolae Constantin, Ion Dincă, Janos Fazekas, Ludovic
ÎNTÎLNIRI ALE TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
LA BELGRADIn cursul dimineții de joi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a intilnit cu tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C. C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria.Au fost de față tovarășii Ilie Verdeț și Ștefan Andrei.A participat, de asemenea. Petăr Mladenov, membru al Biroului Politic al C. C. al P.C.B., ministrul afacerilor externe al R. P. Bulgaria.

★Joi, 8 mai, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a intilnit la Belgrad cu primul ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher.La întrevedere au asistat tovarășii Ilie Verdeț și Ștefan Andrei.în cursul convorbirii care a avut loc, de ambele părți a fost exprimată satisfacția pen- 

Fazekas, Cornelia Filipaș, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Aneta Spornic, Ștefan Voitec, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ion Ioniță, Ana Mureșan. Elena Nae, Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard Winter, Hie Rădulescu. Marin Vasile, precum și de membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat șl ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații de masă și obștești, personalități ale vieții noastre științifice, culturale, generali.A fost de față Trifun Niko- licL ambasadorul Iugoslaviei la București.

In cursul convorbirii, conducătorii de partid și de stat ai României și Bulgariei au constatat cu deplină satisfacție că relațiile bilaterale in domeniile politic, economic, tehnico-știin- țifie, cultural și în alte sfere de activitate cunosc o evoluție mereu ascendentă, în conformitate cu hotăririle și înțelegerile convenite in timpul dialogului la cel mai inalt nivel de la București și Sofia.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.
★ ★tru stadiul actual al relațiilor pe multiple planuri dintre cele două țări și hotărirea de a se acționa pentru continua lor adincire și diversificare, prin căutarea de noi căi și posibilități pentru amplificarea colaborării economice, a schimburilor comerciale, a colaborării in alte domenii de activitate, întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială.
★ ★lor în interesul și spre binele ambelor țări și popoare, al lărgirii cooperării internaționale. în timpul convorbirii au fost abordate, de asemenea, probleme ale situației internaționale, îndeosebi cele referitoare la situația din Orientul Mijlociu. Președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad au apreciat că asigurarea unei păci trainice în zonă trebuie să se realizeze pe calea tratativelor politice, prin retragerea trupelor Israe-
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PARTICIPAT LA FUNERALIILE 

PREȘEDINTELUI IOSIP BROZ TITOPopoarele Iugoslaviei prietene au condus joi pe ultimul său drum pe președintele Iosip Broz Tito. La funeraliile naționale s-a aflat secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a aduce cel mai profund omagiu prietenului și tovarășului apropiat, conducătorului Iugoslaviei socialiste, al comuniștilor iugoslavi, care a cultivat cu dragoste și convingere prietenia puternică, tradițională ce a unit dintotdeauna popoarele și țările noastre. In ajunul acestei zile de dolin pentru clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, pentru Întregul popor iugoslav multinațional, conducătorul partidului și statului nostru. exprimind in chipul cel mai plastic simțămintele întregului popor român, declarase că cel mai cald și frumos omagiu care poate fi adus marelui dispărut este cultivarea cu grijă, ridicarea pe noi trepte a trainicei prietenii care leagă țările, partidele și popoarele noastre....Ora 11,00. La Palatul Adunării R.S.F. Iugoslavia sosește tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de membrii delegației române la funeralii — tovarășii Ilie Verdeț și Ștefan Andrei.Pe esplanada din fața impu
MITING DE DOLIU ORGANIZAT ÎN CAPITALĂJoi la amiază a avut loc in sala de concerte de radioteleviziunii din Capitală mitingul de doliu organizat în memoria tovarășului Iosip Broz Tito, făuritorul și conducătorul eminent al Iugoslaviei socialiste, prieten apropiat al poporului român. remarcabil militant revoluționar și ginditor politic, figură proeminentă a istoriei contemporane.La miting au luat parte tovarășii Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Rădulescu. membru ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat. Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Gheorghe Pană, membru al Comitetului 

nătoarei clădiri, unde a _ fost depus corpul neînsuflețit al președintelui Tito, se află, de asemenea, șefi de stat și de guvern. conducători de partide politice, alte personalități de peste hotare. Secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se intîlnește și se întreține prietenește cu conducătorii de partid și de stat din țările socialiste, cu șefi de guvern din țări dezvoltate și in curs de dezvoltare, cu conducători ai partidelor comuniste, socialiste și ai altor partide și mișcări progresiste — mărturie elocventă a prestigiului puternic de care se bucură România socialistă și președintele ei pe arena internațională.„.Ora 12,00. Deasupra imensei mulțimi care participă la mitingul de doliu răsună impresionantele acorduri ale marșului funebru. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, prieten fidel și statornic al președintelui Tito, al popoarelor iugoslave, urmărește, copleșit de durere, pregătirea cortegiului care-1 va conduce spre locul de veci pe aceia ce, timp de peste patru decenii, a condus Partidul Comuniștilor iugoslavi, a fost comandantul marilor bătălii pentru păstrarea ființei naționale, iar peste trei decenii a călăuzit cu fermitate
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal de partid București, Ion Pățan, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- nistru al guvernului, membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, reprezentat ai F.D.U.S., U.T.C., ai altor organizații de masă și obștești. conducători de instituții centrale, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei.Au participat Trifun Nikolici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, membri ai ambasadei.Mitingul de doliu a fost deschis de tovarășul Gheorghe Pană.Asistența a păstrat un moment de reculegere în memoria tovarășului Iosip Broz Tito.A luat, apoi, cuvîntul tovarășul Gheorghe Rădulescu, care a spus :Cu adincă tristețe in suflete, 

măreața operă de făurire a societății socialiste în Iugoslavi*  vecină șl prietenă.

★Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,S-a intilnit joi după-amiază cu Hafez AI-Assad, secretar general al C.C. al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene.S-a procedat la o trecere în revistă a stadiului actual al relațiilor politice, economice, teh- nico-științifice dintre cele două țări, exprimindu-se hotărirea de a se acționa in continuare pentru amplificarea și adîncirca

împreună cu ceilalți conducători de delegații, din tribun*  special amenajată la locul înhumării — cartierul Dedinie din capitala Iugoslaviei — tovarășul Nicolae Ceaușescu asistă I*  ultim*  ceremonie din lungul șir de manifestări prin care popoarele Iugoslaviei au cinstii memoria conducătorului lor. ta atmosfera încărcată de durere și tristețe, sicriul cu corpul neînsuflețit este coborît de pe afetul de tun șl purtat de ultima gardă de onoare, în sunetele solemne ale Internaționalei, spre criptă.Conducătorul delegației române, tovarășul Nicolae Ceaușescu membrii delegației, tovarășii Hie Verdeț și Ștefan Andrei, trec prin fața criptei în care * fost așezat sicriul marelui dispărut, se înclină adine în fața lespezii de marmură albă ce poartă încrustate în aur doar trei cuvinte : „Iosîp Broz Tito”. Cuvinte care în conștiința popoarelor Iugoslaviei, a tuturor celor care iubesc libertatea șl independența se identifică cu omul care și-a pus întreaga viață în slujba idealurilor nobile de libertate, pace, fericire și prosperitate.
ne întrunim astăzi, la acest miting de doliu, pentru a omagia memoria celui care a fost președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilordin Iugoslavia, Iosip Broz Tito, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, personalitate proeminentă a lumii contemporane, mare și apropiat prieten al României socialiste, al poporului român.Din însărcinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu exprim . din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, • Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România, din partea tuturor comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din România, durerea nețărmurită față de pierderea grea pentru popoarele prietene iugoslave, pentru forțele progresiste, revoluționare, antiimpe- rialiste de pretutindeni.

9 Mai 1877, 9 Mai 1945 La Întreprinderea Ducurcștcand Electromagnetica

LIBERTATEA, INDEPENDENTA NAȚIONALĂ — 
NĂZUINȚE DE VEACURI ALE POPORULUI ROMÂN
Istoria milenară, permanența și devenirea poporului nostru, în ținuturile de la Carpați și Dunăre se identifică cu lupta pentru apărarea vetrei strămoșești și a ființei naționale împotriva atî- tor atentatori la libertatea neamului nostru, la bunurile sale, la dreptul său de a trăi și a munci în liniște. La libertatea si liniștea unui popor care a fost silit în ati- tea rînduri să-și lase munca pașnică pentru a-și apăra glia de năvălitori, pentru a scutura jugul cotropitorilor j cu grele și dureroase sacrificii făcute de-a lungul secolelor, însuflețit însă de idealuri sfinte: libertatea, independența națională. In a- ceastă îndelungată și neostenită bătălie dusă prin vremuri de români, două evenimente le marchează puternic destinele. Două e- venimente pe care, într-o simbolică coincidență calendaristică, dau zilei de 9 Mai semnificații profunde. Două evenimente

care au rămas în istoria poporului român, în memoria generațiilor, ca momente de răscruce: cucerirea independenței de stat a României, la 9 Mai 1877, în urma războiului pentru înlăturarea jugului otoman, și victoria popoarelor iubitoare de pace asupra fascismului; la 9 Mai 1945. Poporul român a plătit cu jertfe imense victoriile împotriva asupritorilor, cu conștiința că nimic nu poate fi mai scump decit libertatea, spre care a aspirat întotdeauna cu îndîrjire, cu eroism.Iată de ce la fiecare 9 Mai cinstim cu înflăcărare și justificată mîr.drie patriotică faptele înaintașilor noștri, ale părinților noștri, care nu’ și-au precupețit viața in luptele pentru libertatea neamului, pentru noi, urmașii lor, care trăim și muncim astăzi într-o țară liberă, independentă, pros-
(Continuare In pag. 2-3)

0 FRUMOASA TRADIȚIE DE MUNCA 
Șl 0 MARE PASIUNE PENTRU SPORTMarea întreprindere bucu- reșteană Electromagnetica produce instalații și aparatură de telecomunicații, adică acele lucruri fără de care viața modernă ar fi de neconceput. Produce tot mai multe, mai perfecționate, aparate și centrale telefonice, pentru noile cartiere ale orașelor, pentru satele ce își schimbă înfățișarea — pentru întreaga țară !Linii urbane, interurbane — prefixe... Conectată perfect la viața întreprinderii, asociația sportivă Electromagnetica răspunde, fără îndoială, la ,.indicativul" : tradiție și pasiune. Terenurile din jurul Căii Ra- hovei — aride, cum erau ele — au fost dimtotdeauna locurile unde se juca fotbal. Astăzi, foștii ucenici, vechii jucători de la ..Vestitorul", sînt maiștri,

ingineri — conduc și transmit frumoasa tradiție sportivă în întreprindere. Sigur, există și handbal, volei, tenis de masă, șah, în fiecare zi sportivii radioamatori își transmit în eter „¥O3KBC“-ul dar fotbalul aici, la ..Electromagnetica", rămîne sportul nr. 1. Anul trecut, în cadrul „Daciadei", campionatul asociației sportive la această îndrăgită disciplină s-a organizat cu 16 echipe, împărțite în două serii. Anul acesta, la propunerea ing. Constantin Munteanu, secretarul secției de fotbal, s-a mărit numărul echipelor, la 24 ! (Programări, arbitri, planificarea terenurilor — secția lucrează din plin I). O
Vasile TOFAN
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LIBERTATEA, INDEPENDENȚA NAȚIONALA
NĂZUINȚE DE VEACURI>

(Urmare din pag. I)

ALE POPORULUI ROMAN

TERENURILE DE SPORT SIMPLE AllIn județul Maramureș
i ................... ... I I I I

peră, într-o țară a dreptății și justiției sociale. In România socialistă, al cărei popor, condus cu înțelepciune de Partidul Comunist Român, avind in frunte pe unul dintre cei mai remarcabili bărbați de stat ai acestor vremi, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, își făurește o viață nouă, fericită, stăpîn pe destinele sale, dornic să muncească și să trăiască în pace, hotărît să-și apere la nevoie, ca întotdeauna, cu orice preț, liniștea, glia strămoșească, independența, libertatea, cuceririle revoluționare. Dornic să-și urmeze neabătut drumul ferm spre socialism și comunism. Asemenea năzuințe își fac, din ce în ce mai cuprinzător, loc în inimile popoarelor lumii, astăzi cînd cli; matul internațional este tulburat de stări de încordare și conflict. Sărbătorind cele două importante evenimente din istoria sa, poporul român își exprimă înalta prețuire pentru lupta plină de sacrificii a înaintașilor și, totodată, dorința fermă de pace și prietenie cu toate popoarele lumii. Secretarul general al partidului, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta, referindu-se la dubla semnificație

a zilei de 9 Mai : „Fie ca aniversare să constituie un. pentru intensificarea luptei comune in vederea împiedicării unei noi conflagrații, e- vitării repetării grozăviilor celui de al doilea război mondial, pentru promovarea u- nei politici noi in lumea contemporană, care să asigure dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni. Ia adăpost de orice agresiune, a- părarea cuceririlor progresiste, democratice ale tuturor popoarelor, respectarea dreptului lor de a-și făuri viitorul corespunzător voinței și aspirațiilor lor vitale, instaurarea pe planeta noastră a unei lumi mai drepte și mai bune".Aceste nobile idealuri pentru care militează consecvent România socialistă, președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personalitate politică de prim rang in viața internațională, au adus țării noastre în ultimii ani un binemeritat prestigiu, numeroși prieteni pe toate meridianele. Omagiind, o- dată cu toți cetățenii patriei, evenimentele de la 9 Mai, sportivii noștri nu uită că, în arenele Întrecerilor internaționale, ei sînt mesagerii dorinței fierbinți de pace, colaborare, prietenie și înțelegere pe care o nu- - trește poporul român.

această măreață puternic îndemn CIMP LARG DE ACȚIUNE „DACI
9 Munca patriotică = sursa de bază • Apropierea de locul deAmplificarea continuă, de la an la an și de la sezon la sezon, a Întrecerilor din cadrul „Daciadei" și creșterea numărului de participanți la acțiunile de masă ale acesteia au făcut necesare tot mai multe terenuri de sport simple, care să fie amenajate ușor și repede, prin munca patriotică a cetățenilor, să fie aproape de locul de muncă sau de locuințele acestora și să nu necesite fonduri și materiale complexe. Cu un cuvînt, „Daciada" are nevoie crescindă de terenuri de sport simple.Despre felul in care prinde viață In județul Marami cest..........................

r

0 rețetă pentru a crește riguroși și sănătoși, recomandată de dr. Vasile Marin, medic In aeronautică

MIȘCARE PERMANENTĂ, ORGANIZATĂ, ÎN AER LIBER»Urmărim pe cei cinci oameni în spectaculosul lor zbor prin văzduh, fără aripi, sub cupolele parașutelor. Pe măsură ce ei se apropie de sol manevrele devin tot mai precipitate, dar precise, o demonstrație de forță, agilitate și măiestrie în pilotarea spre punctul fix din groapa cu nisip. Grupul s-a adunat, ca pe un magnet, la punctul... zero. Și iată că printre cei cinci „cavaleri ai văzduhului" descoperim, chipul zîmbitor al maiorului doctor Vasile Marin, medic în Aeroclubul central, veche cunoștință de pe cîm- purile de zbor, din competiții și demonstrații la mitinguri aviatice.Un salt de divertisment pentru fostul performer, tovarășe maior ? — îl întrebăm. „Nici vorbă de așa ceva ! Băieții sint în plină pregătire pentru numeroasele competiții care îi așteaptă % in cadrul "Daciadei», pentru intilnirile internaționale din vară, iar eu... la datorie".Sîntem obișnuiți să-1 vedem pe medici la datorie în cabinetele de specialitate, îmbră- cați în halate albe. Doctorul Marin este îmbrăcat și el tot In alb, dar nu în halat, ci în combinezon de zbor. „Cum i-aș putea urmări mai bine pe băieți, mai de aproape, în momentele solicitărilor maxime, decit însoțindu-i de la părăsirea aeronavei, pină aici, la sol ? 1 Acesta-i avantajul de • fi practicant în disciplina sportivă pe care o servești ca medic". Medic și instructor în același timp, situație rar întîl- nită in cazul parașutismului... „Așa este, intr-adevăr".Pășim alături prin deasă a aerodromului, vităm pe medic să ne teșească opiniile sale importanța

fără îndoială in bine, Inee- pînd eu scăderea efortului fizic in timpul muncii — tot mai mult preluat de mașini și agregate — și terminînd, dacă vreți, eu creșterea bugetului de timp liber, disponibil pentru activități intelectuale, de agrement și recreare. în multe cazuri, Insă, aceste binefaceri ale progresului sînt însoțite de o tentație eu urmări negative asupra sănătății: inactivitatea fizică, sedentarismul, o tendință de -mers Ia ralanti» a complicatului motor 
care este organismul. La acestea se adaugă alte două pericole pentru sănătate : poluarea și stressul. Urmările? Poate că cel mai mult le sesizăm noi, medicii, pentru că omul cînd nu se simte bine fuge Ia medic după ajutor".Să alergi la medic după a- jutor, cînd ai ajuns în impas cu sănătatea, ni se pare un lucru firesc. „Da ! Dar de ce să ajungi aici ? Ce să facem să nu avem nevoie de ajutorul medicului ? Eu cred că prima recomandare ar fi aceea de a încerca și insista să descoperim cu adevărat sportul, valoarea lui pentru sănătate. Facem mișcare, Dar cum o facem ? Cit și unde o facem? Ca să răspund la aceste întrebări, vă servesc un exemplu : ca medic in aeronautică am urmărit ani de-a rîndul viața sportivilor aviatori pe tot parcursul anului. Ii văd in lunile de iarnă, la cursurile teoretice,

în săli și laboratoare, la pregătirea fizică — de obicei tot in săli. Și constat • anume stare de sănătate fizică și psihică. Primăvara Ieșim la lucru in aer liber, pe eîmp, Ia zbor, la jocuri și acțiuni sportive organizate. Ei bine, dnpă nn timp relativ scurt parcă sînt alți oameni : mai plirl de viață, mai viguroși, mai sănătoși, mai... frumoși. Da 1 Viguroși și frumoși 1"Așadar, mișcare permanentă, organizată, în aer liber...„încercați această rețetă 1 Este cea pe care o folosesc șl eu, ca medic sportiv. Și mă simt foarte bine. Desigur, la noi, în aeronautică, activitatea nu se referă doar Ia exercițiul fizic. Ea este mult mai complexă, multilaterală, vizînd o temeinică pregătire a tineretului pentru muncă și viață, pentru apărarea patriei".Tineri viguroși, sănătoși și ■ frumoși ! Sublinierea .medicului ne revine în minte văzîn- du-i pe parașutiști cum se t pregătesc pentru un nou salt. Ne oprim la cîțiva pași de grupurile de planoriști și mo- toriști care scot din hangare „păsările măiastre". Băieți și fete cu fețe bronzate de soarele primăverii, voioși și sprinteni în costumele lor albe, de zbor. îi urmărește odată cu noi șl medicul, spunînd, parcă : „Nu-i așa că am dreptate T‘ Așa este, doctore. Sînt viguroși, sănătoși și frumoși !
Viorel TONCEANU

iureș a- deziderat al „Daciadei", am avut o discuție cu președintele Consiliului județean al sindicatelor, tovarășul Constantin Dobrican, și cu secretarul Comisiei sport-turlsm, Victor Fe- chete.— La această oră avem peste 120 de terenuri de sport simple, realizate de circa 40 de asociații sportive — ne-a spus tovarășul Dobrican. Dintre acestea, aș evidenția asociațiile Si- mared. Sănătatea ți Cuprom (din Baia Mare) CIL și Foresta (din Sighetu Marmației), Minerul Borșa șl Minerul Cavnic, Sănătatea Vișeu. Cum s-au realizat aceste baze ? Îndeosebi prin muncă patriotică. Iată două exemple: la Cavnic, stadionul a fost construit tăin- du-se un platou In munte de către mineri. La Foresta Si- ghet va fi dată In curînd în folosință o popicărie cu șase piste, realizată prin munca oamenilor și cu resurse locale. Avem două exemple ți în Baia Mare, la Simared : sus, pe Mo- goșa, muncitorii au amenajat o pîrtie de schi ți tot ei, prin muncă patriotică, au lărgit sala de sport de la liceul industrial, astfel că secțiile de lupte șl judo au acum unde să-și desfășoare activitatea.In discuția noastră intervine tovarășul Victor Fechete:— De o deosebită însemnătate pentru atragerea oamenilor la competițiile „Daciadei" este amenajarea în incintele întreprinderilor sau în imediata lor apropiere a terenurilor de sport simple. Astfel, minerii din Herja și cei din Uba și-au făcut popicărie, terenuri de handbal, de tenis și de fotbal în perimetrul întreprinderii. La S.M.A. Tg. Lăpuș s-au realizat : un teren de volei, unul de tenis și unul de handbal. Asociația sportivă  "din Baia Mare și-a construit, în incinta spitalului județean, trei terenuri de tenis și unul de handbal și volei, cu bitum, iar „Sănătatea" din Sîghet •— același număr de terenuri, dar

cu zgură. Datorită acestor terenuri simple, apropiate de locul de muncă, s-au realizat participări masive la „Dacia- dă“ și s-au obținut rezultate frumoase. Astfel sportivii de la „Sănătatea" din Baia Mare au ocupat locul 2 pe județ la tenis de masă și la badminton (Rozalia Toma și Iosif Zagyva), iar cei de la „Sănătatea" Si- ghet au dat campioni județeni la tenis Gri jac), obținut tară ale tului".— In ... ------populare au luat măsuri să se amenajeze terenuri simple ți în cartiere...— Și la Baia Mare s-a început o astfel de acțiune. Astfel, In cartierul Săsar s-au făcut două terenuri de tenis, unul de handbal ți 20 de mese

de clmp (C. Cozac, Gr. iar Francisc Koșa a locul 2 la finalele pe „Cupei Scinteia tinere-unele orașe, consiliile

„Sănătatea'

iarba îl in- împăr- privind exercițiului fizic pentru viața omului, contribuția pe care sporturile aeronautice o pot aduce la formarea tinerilor pe care îi urmărim pe aerodrom.„Progresele uimitoare înregistrate in ultima vreme în toate domeniile de activitate au modificat considerabil condițiile de viață ale omului,

LA ÎNTREPRINDEREA BUCUREȘTEANA „ELECTROMAGNETICA"
(Urmare din pag. I)„divizie” întreagă, însă, a rămas — deocamdată — pe tușă : „Poansonul", de pildă, formația de la matrițerie, cu echipament propriu, cu palmares bogat în cartier, și multe alte echipe care se antrenează pe splendida bază sportivă a întreprinderii din str. Veseliei 17. Pasiune mare pentru fotbal !La „Ziua sportului în între-

Durău — Ceahlău 
Un modern complex turistic 

intr-un generos domeniu montan Organizatorii de turism vă invită la odihnă sau în excursie într-o zonă de mare atractivitale : la 800 m altitudine, pe versantul de nord al masivului Ceahlău — „bătrî- nnl domn" al Carpaților Moldovei.• Avînd o climă tonică, cu aer puternic ozonat, aerosoli negativi și rășinoși, Durăul vă oferă posibilitatea normalizării și echilibrării sistemului nervos central și vegetativ.• Hotelurile, vilele, cabana „Bistrița", unitățile de alimentație publică — toate pe gusturile și preferințele dv„ avind un personal ce vă primește cu o aleasă naturalețe și ospitalitate moldovenească — sint situate intr-un cadru natural de excepție.• In dotarea complexului Durău — Ceahlău nu au fost uitate mijloacele de agrement și sinteți așteptați în sala de jocuri mecanice și la bowling, pe terenurile de tenis, volei, baschet și handbal.• La Durău se încrucișează multe poteci marcate, de unde se poate ajunge Ia Poiana Viezuri, Cascada Duruiloa- rea, Sănuni, cabana „Dochia", cabana „Fintinele", Cușma Dorobanțului, sub Vîrful Toaca.• Agențiile și filialele oficiilor județene de turism șl cele ale ITHR București oferă locuri pentru odibnă Ia Durău. Vă veți afla astfel departe de zgomotul citadin, avînd avantajele confortului modern.

prindere”, foștii juniori, tinerii cu genunchi juliți de pe maidanele de odinioară ale Ra- hovei, astăzi tehnicieni cu înaltă calificare, invită — în calitatea lor de membri ai consiliului asociației sportive — echipele la întrecerile tradiționale dintre secții. Stadionul Electromagnetica e plin (asociația sportivă are peste 5 000 de membri), se joacă handbal, volei, au loc întreceri de cros etc. La loc de frunte se află turismul, drumeția organizată la sfîrșit de săptămână. O comisie competentă coordonează gimnastica în producție, cu instructori bine pregătiți și prac- ticanți conștienți de folosul relaxării prin mișcare, după orele de intensă concentrare petrecute la ,.relee", „telefonie" și în alte secții.Așadar, „Ziua sportului în întreprindere”. De sub tribuna acoperită, urmăresc evoluțiile tinerilor, toți sprijinitorii sportului de la „Electromagnetica". Printre ei, foștii jucători de fotbal Marin Dumitru, maistru principal la secția strungărie, Stefan Stan, instructor la ma- trițerie, Stefan Neagu și Gheor- ghe Dorobanțu (sculeri) ș.a. Iar pe terenuri... Pe terenurile din str. Veseliei își dispută întî- ietatea numeroasele echipe ce poartă pe tricouri ecusoane cu „Electromagnetica". Adică, tinerii fruntași ta muncă și sport Ioana Smarandache, hand- balistă (montatoare la „centrale"). Victor Băjenaru de la „C.T.C. Telefonie" (voleibalist), Hie Iliescu, Costel Glăvan, fotbaliști (lucrători destoinici la

„prelucrări", respectiv la ma- trițerie) și mulți alții.„Există, intr-adevăr, o frumoasă tradiție, o mare pasiune pentru sport, la noi in întreprindere, ne spune tovarășa Ioana Oprea, președinta Comitetului sindical Avem o bază sportivă bine dotată, de curînd renovată prin forțe proprii. Ne mîndrim și cu unele rezultate obținute în competițiile de masă. Dar cea mai mare avere a. noastră rămin oamenii, muncitori harnici și prîcepuți producție, cu dragoste tească pentru problemele lor viață, în care tant îl ocupă, tul”.
In părin- tineri, pentru de muncă. de un loc impor- firesc, și spor-
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• LA INSTITUTUL DE 
VAȚAMLNT SUPERIOR 
Sibiu a luat ființă, nu 
mult. un cerc de Judo, 
conducerea prof. 
Turcu. Participă Ia 
mente 30 de studențL Para
lel, funcționează aici șl un 
cere de alpinism, al cărui în
drumător este prof. Dorin 
Nan. • LA ȘANTIERUL NA
VAL dto Tulcea au început, 
săptăimîna trecută, întrecerile 
de fotbal dotate cu „Cupa 
navalistului", organizate de 
Comitetul U.T.C. (secretar M. 
Do bre). Câștigătoarea trofeu
lui via participa la disputa fi
nală pe țară a șantierelor na
vale. • ÎN SALA Arhitectura 
din Capitală s-a desfășurat, 
recent, competiția șahlstă 
„Cupa Centrocoop", In cadrul 
căreia au evoluat numeroși 
jucători din București șl «fin

In obie
cluburil

muncă -din beton Dar acțiun Dacă e vo trebuie să lelalte : ecdiviziile A, renuri de rul Baia S și chiar F. antrenează prumut". O triotică s-a renuri sim de către— Ceea c nea, să afl cheiere tov est^ faptul realizarea ca pe o ac o vom int primăvară ele creează țiune „Da maramureș
LA „CEAHLĂUL" PI

ÎNCHEIE „LANȚUUrmărind activitatea clubului „Ceahlăul" din Piatra Neamț — cea mai mare unitate de performanță din județ — se observă orientarea, cu precădere, spre pregătirea eșaloanelor mici (copii și juniori) — fără să se excludă, _ bineînțeles, grupele de seniori —, soluție adoptată pentru a asigura, în momentul de față, viabilitate întregii munci, pentru a realiza baza unor rezultate de nivel superior în viitor. Această soluție este oglindită și de faptul că șase din cei șapte antrenori cu normă întreagă (Ion Iorga — atletism, Gabriel Tîm- pescu — box, Eugenia Leonte — canotaj, Mircea Covatariu — lupte, Luiza Zaharia, loan Crăciun — volei) pregătesc grupe de copii și juniori. Rezultatele sint de bun augur și ele dovedesc strădaniile celor care lucrează cu tinerii performeri — selecționați numai din județ, ca dealtfel toți sportivii clubului, inclusiv seniorii — de a participa activ la producția de elemente valoroase pentru loturile reprezentative. Prezența în lotul de perspectivă a talentatelor canotoare Mariana Prisăcaru, Magdalena Violeta Oprea, Strătică Ana Tudosie, Elena precum și câștigarea titlului, în 1979, la junioare (4+1 rame) de către Violeta Oprea, Miha- ela Baghiu, Elena Negru, Doina Oprea — constituie dovada u- nei munci pline de pasiune. La fel poate fi caracterizată și activitatea antrenorului Mircea Covatariu, care, aflindu-se cu grupele abia în al treilea an, a reușit să promoveze în lotui național de juniori pe tinerii luptători Mihai Cișmaș (dublu campion, la juniori și școlari, și locul 6 la „Cupa Prietenia"), Constantin Vardohlip, Vasile I. Luca, Vasile B. Luca. Dacă despre atletism (abia în acest an vor intra primii juniori în concurs, după o perioadă de reorganizare a secției) și box („unde s-a pus accent pe pregătirea celor mai valoroși, ne- glijindu-se juniorii și creîn- dn-se, în acest mod, un gol de elemente" — după cum afirma președintele clubului) nu se pot spune lucruri deosebite, să mai menționăm că la volei se încearcă redresarea situației la nivelul senioarelor prin promovarea din grupele proprii a u- nor sportive de perspectivă: Cornelia Andreescu, Carmen

Cuejdeanu, Tamara Pur Liliana Mir activitate la juniorilorzentate sînt an — promi cum spune se asigure bune la niv camdată, abil mai ale „bărcile" cc Cantemir s antrenoarei

Nica, Carp, Mihuț,

prin valori internaționa Elena Iacob torie la C regatele^J Moscova, campionatul Care âr tor situații bului, Nicol nea : „Poat am avea r bune, dacă JM-ro bază sub cerințe influențează tire, care Ia cotele do siune. Dacă v-am spus volei situați Ea se dator apelat într- ciile antren a cărui șe noi a inse toate punct precum și, soluții de sat urme a ne strădui Alături de mai sus — utice cores condițiile m făcătoarei, lui de mîin punzătoare, există o ca cusiuni dire asupra perf seniorilor : realiza in p trecerea de deoarece lip ga“ dintre c ceasta ca ur
țară. S-au remarcat în Jocu
rile eusțin-ute L Moldoveanu, 
B. Ion și Gh. Stan. • LA 
combinatul de celuloză și 
hîrtie din Brăila s-a dat in 
folosință, mele trecute, un 
club cultural-sportiv, care are 
trei săli pentru tenis de ma
să șț șah. • OPT ECHIPE 
ale liceelor cu profil agricol 
s-au întrecut, nu de mult, la 
Huși, tn>tro frumoasă compe
tiție de oină, primul Ioc re
venind formației liceului „Join 
Ionescu de la Brad" din co
muna Horia (Neamț). Pe 
locurile 2—3 s-au situat: Li
ceul agroindustrial Rm. Sărat 
șl Liceul agroindustrial He- 
jnduș (Bacău). Organizarea, 
asigurată de Liceul agroin
dustrial din Huși, a fost ire
proșabilă. • IN PĂDUREA 
Usturoi, din apropierea mu- 
nicipiuiul Baia Măreț a avut

loc un co 
sportivă pe 
cum rar 
cîte un
un copal), 
la feminin

Mana Cov 
ja (A.S. 
iar la 
bălan 
(Voința) și
rea munții 
SALONTA 
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iW-tantăping-pong, m stagnat. psurF, apoi 3 și pe ce- fotbal din nu au te- ;nt: Minerul Cavnic Mare se ioane îm- muncă pa- realiza te- rimul rînd înșiși.de aseme- >pus în în- obrican — considerăm iri simple continuă și în această < ă, de fapt, irg de acte plaiurile
N. SEVER

Pregătirile reprezentativelor de popice ale țării hoastre în vederea campionatelor mondiale (24—30 mai, la Mangalia Nord) au intrat în linie dreaptă. Duminica trecută, odată cu terminarea dublei întîlniri cu echipele naționale ale Ungariei de la Budapesta, s-a încheiat etapa verificărilor în concursuri cu grad mare de dificultate, In compania unor selecționate redutabile de peste hotare. Reprezentativele României au susținut în deplasare partide-test cu formațiile similare ale Iugoslaviei, Cehoslovaciei, R. D. Germane și Ungariei, ai căror popicari au dominat In ultimii ani a- rena marilor competiții. Astfel, jucătoarele și jucătorii noștri au fost supuși unor serioase e- xamene In general încununate de succes: șase victorii (din 9 posibile) la fete, și 5 (din 9) la băieți.După cum se vede, bilanțul este pozitiv. Chiar și In meciu-

rile în care popicarii noștri au pierdut, s-au înregistrat scoruri strînse și punctaje valoroase (cel mai mic total al lecționatei feminine a fost 2409, iar al celei masculine 5175, ambele în întîlnirile puternicele reprezentative R. D. Germane), avantajul

I SE POATE MĂSURĂ
ATINGE IARMUI ?

\ NEAMȚ, JUNIORII
ERFORMANȚEI**...Mihalcea, da Melinte, Așadar, o copiilor și ițele pre- din ultimul 1 prin care, incearcă să lanțe mai arilor. Deo- i este vizi- îotaj, unde > Garoafa iză, munca indu-se
fîciența

rtive

în această perioadă, majoritatea speranțelor își mută centrul de activitate astfel că numărul celor rămași „în cursă“ este nesemnificativ. Mai mult, admițînd că unii sportivi revin la clubul din Piatra Neamț — în general foarte puțini —, el nu mai fac față exigențelor marii performanțe.Așadar, cauze care țin de organizarea internă, dar și de necesitatea unui sprijin mai substanțial în ceea ee privește rezolvarea unor probleme care nu stau în puterea clubului (în special baza nautică), mențin „Ceahlăul" în special pe poziția de „unitate producătoare" de performeri juniori — ceea ce nu este de neglijat, dimpotrivă —, în așteptarea unor rezultate optime și la nivelul seniorilor.
Emanuel FANTANEANU

se- de de cu ale ... ____ terenului propriu fiind determinant. în aceste condiții, s-a cristalizat structura pe care se vor alcătui cele două echipe naționale pentru campionatele mondiale. Ana Petrescu, Elena Andreescu, Elena Pană, Vasi- lica Pințea, Margareta Căti- neanu și Iosif Tismănar, Iuliu Bice, Gheorghe Silvestru, A- lexandru Cătincanu au avut o comportare constant bună, fiind autorii unor rezultate remarcabile. Antrenorii fetelor, Constantin Neguțoiu și Crista Szocs, mai au Ir.să probleme cu cel de-al doilea schimb in echipă, jucătoarele Elisabeta Albert (384) și Elisabeta Badea (390) nedind satisfacție deplină în cele două meciuri cu selecționatele Ungariei, iar Maria Iosif-Nichifor avind pînă acum o evoluție sinuoasă. La băieți, tehnicienii Roger Cernat și Ion Petru au mai multe semne de întrebare în alcătuirea sextetului, mai ales după înfrînge- rile suferite la Budapesta, unde Alexandru Naszodi (828) și Ilie Băiaș (înlocuit cu Ilie Ho- sn) au avut neașteptate căderi. Nici Alexandru Tudor, „deschizătorul de pîrtie", nu înregistrează saltul dorit, el nereușind să treacă de granița celor 900 p.d.Membrii celor două loturi republicane vor participa acum cu echipele lor de club, la jocurile campionatului divizionar, după care se vor reuni pe arena Voința din Capitală, rămînînd împreună pînă la startul C.M. Carențele de pregătire ivite la unii selecționa- bili impun un program special de antrenament cu popicarii vizați pentru ca aceștia, alături de colegii Iot care au obținut rezultate promițătoare, să poată atinge o formă maximă în perioada confruntării de la Mangalia-Nord.
Traian IOANIȚESCU
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Mureșenil și-au creat o fru
moasă faimă privind promo
varea voleiului în rîndul ce
lor mici. De trei ani încoace 
el organizează, în fiecare va
canță de primăvară, „Festi
valul de mini-volei14, la care, 
de la an la an, numărul e- 
chipdcr participante — 
prezentative de județ — 
crescut. In acest an, la 
treia ediție a Festivalului, 
luat parte 51 de echipe 
băieți și fete.

Peste 900 de mid voldba- 
Mști și-au dlsp-itat cu indlr- 
jtre șansele — ne spunea 
prof. Mircea Dumitrescu, de 
la echipa feminină „U- Cra
iova. Au învins, atit la fete 
dt și la băieți, reprezentatî- 
vde j udețuJui gazdă. Dar o 
pregătire foarte frumoasă și, 
o evoluție bună au avut și 
micile voteibaiiste dtn Craio
va (Uceul N Tttuleacu) și 
de la Ttrgovlște (Clubul spor
tiv școlar), iar la băieți —

voteibabștii din Blaj Oide- 
țul Alba) și cel <Hn Bucu
rești (clubul steaua).

Evenimentul a stirnit tm 
viu toteres in municipiul Tg. 
Mureș. Copiii și-au aruncat 
in luptă toate cunoștințele, 
dorind să arate ce pot și mai 
ales că au posibilități să se 
dezvolte, că sint elemente de 
perspectivă, talentate.

Micii voleibaliști au demon
strat, dar, din păcate, n-a 
fost de față nici un antrenor 
din divizia școlară sau de la 
alte eșaloane, deși este cunos
cut faptul că echipele noastre 
de volei nu stau pe roze in 
ceea ce privește perspectiva.

Dintre cd 606 de mid vo
leibaliști, unii puteau ti se
lecționați sau, cd puțin, să 
rămină in atenția unor antre
nori de la echipe mai mari. 
Spunem acestea convinși fiind 
că au fost unde elemente 
bune. (De pildă, mureșenii 
au prezentat o voleibalistă 
care, la 13 ani, are 1,80 m 
înălțime șl Joacă foarte bine). 
Dar, dintre cele 600 de „ca
targe1. cum am zice parafra- 
zînd poetul, dte vor ajunge 
oare la țărmurile visate fără 
peripeții ? Și câte nu se vor 
pierde hpsindu-le „cîrmacii" 
iscusiți pe care i-au așteptat 
în zadar 7

I ANTRENAMENTUL IN FOTBAL.>

național și ița Sansu, rtare meri- Bled și în 70, Essen, locul 2 în1).:ațiile aces- lintele dure, ne spu- la canotaj mult mai iu ar luerg încropi le, ceea ce 1 de pregă- : fi păstrat r prin... pali boxului frînării, la nai dificilă, tului că am Să la servi- etru Itu — trei ani la rebut din vedere —, e ocazii, la care au lă- care acum e ștergem".enumerate ei baze nare (în rest fiind zsatis- a schimbu- ă necores- sații — mai are reper- nefavorabile . la nivelul atea de a de instruire â la seniori, cmai „veri- 1 vîrste. A- faptului că,

S. NORAN

STEAUA-O ÎNVINGĂTOARE MERITUOASĂ ÎN CEA DEA 52-a 
EDIȚIE A CAMPIONATULUI DE HOCHEI

! orientare 
(formate, 

liește, din 
junior și 

li au lost: 
Chiș, 14-

Lanla God- 
munților), 

Lzs- Chiuz- 
Ih. Attend 
s (Chema- 

ORAȘUL 
it, de cu
le njotod- 
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încheiat după mai bine de 5 luni de dispute, campionatul național de hochei cu numărul 52 a dat cîștig de cauză formației bucureștene Steaua, care reintră astfel în posesia titlului. după o întrerupere de un an. Victoria hocheiștiloc de la Steaua, pregătiți de . antrenorii Zoltan Czaka și Nicolae Zo- grafi, este pe deplin meritată, fapt confirmat convingător atît prin diferența de puncte (8) față de principala sa rivală, Dinamo București, cit mai ales prin valoarea dovedită în ultimele confruntări, cele decisive, cind ei au ciștigat cele două partide. în plus, echipa Steaua s-a arătat mult mai o- mogenă valoric, atacînd această ediție a luptei pentru titlu cu un lot mai numeros și superior tuturor celorlalte competitoare. Este rodul principal al preocupărilor acestui club, care are nu numai o puternică echipă de seniori, ci și foarte bune formații la celelalte eșaloane de vîrstă : juniori mari (câștigătoare, de asemenea, a titlului național !), juniori _ mici (locul V). speranțe și copii.Dacă victoria jucătorilor de la Steaua a fost destul de netă, în rest lupta din campionat
rea alergătorilor de la A.S. 
Voința Oradea. - - -■ 
curselor au fost:
— cat. 30 cmc 
C. Berko _ _
și Șt. Viktor 105 șl 
cmc juniori. • IN 
DE ASOCIAȚII ȘI 
BURI SPORTIVE din Municl- 
ptui Gh. Gheorghiu-Pej mii 
de tineri au participat la ob
ținerea haremurilor comiplexu- 
yil „Sport șl sănătate", care 
se desfășoară sub egida ,JJa- 
dadd“. Rezultate bune au 
obținut, pînă acum, școHle 
generale nr. 1, 5, 9 și 10. Li
ceul de matematică-tizlcă. Li
ceul industrial de construcții

Câștigătorii
L. Csăszăr 
începători'., 

30 cmc avansați 
— 250

27
CLU-

această ediție cî- mai mari, provo- emulație în rin- din prima serie' rol important In
a furnizat la teva surprize cînd o certă dul echipelor valorică. Un această direcție l-a jucat e- chipa S. C. Miercurea Oue, care — mai ales în ultima parte a întrecerii — a obținut câteva victorii remarcabile pe teren propriu (de pildă, 5—0 cu Steaua, câștigătoarea titlului !) ceea ce a animat lupta din clasament, limitată de ani și ani de zile la duelul Steaua — Dinamo. La un moment S. C. Miercurea Ciuc a foarte aproape de locul secund.Din acest punct de vedere, dar și dacă privim prin prisma valorii _ manifestate de cele 6 formații participante la prima serie valorică (excepție face Metalul Rădăuți, care a încheiat întrecerea cu o singură victorie și care a realizat .,performanța” de a primi o medie de peste 14 goluri pe meci, fără să reușească să înscrie decit puțin mai mult de 2 goluri !), ediția a 52-a a campionatului s-a situat pe un plan superior celor anterioare. S-a jucat ceva mai organizat, cu mai multă ambiție (uneori chiar cu prea

dat, fost
lucrurile generale

nr. 3, asociațiile sportive E- 
nergia. Fulgerul și C.S.M. 
Borzești. • SUB EGIDA „Si
ghișoara 700“, săptămîna tre
cută, s-a dat startul in ora
șul de pe malul Tîrnavel la 
numeroase competiții sportive. 
La fotbal, de pildă, participă 
un număr record de echipe 
(13), iar la handbal și volei 
— 8, respectiv — 6 formații. 
Mal au loc concursuri la șah 
și tenis de masă.

★ RELATĂRI de
nescu, P. Comșa. 
Tr. roache, D. 
A. Crișan, F.
Gheorghe și I. Turjan.

multă...), s-au marcat goluri frumoase și, în afara formației S. C. Miercurea Ciuc, alte echipe, de pildă Metalul Sf. Gheorghe, s-au arătat mai active in campionat, incercînd și reușind, nu de puține ori, comportări meritorii în compania fruntașelor.Ceea ce însă nemulțumește în continuare este faptul că elementele ținere sînț încă foarte puține în loturile echipelor, dintre care multe continuă să se prezinte Ia unele jocuri cu efective „subțiate" : Metalul Sf. Gheorghe, Metalul Rădăuți și, cîteodatâ. chiar Dunărea Galați, ca să nu mai vorbim de Dinamo, care a terminat campionatul (luptînd pentru titlu, nota bene !). cu doar două linii și jumătate. Această situație este poate cea mai serioasă din tot ansamblul problemelor hocheiului nostru, cu atît mai mult cu cit acum nimeni nu mai poate invoca drept scuză absenta unei baze materiale (patinoare artificiale) corespunzătoare.Există încă o lipsă de preocupare sau de colaborare cu toți factorii interesați pentru înviorarea sau înființarea, acolo unde este cazul, a activității hocheistice în centrele cu patinoare artificiale. Poate că anul viitor lucrurile se vor îndrepta.
Călin ANTONESCU

LA: I. lo- 
G. Cojoacă, 
Cotteuracl’.?, 

Darvasi, Gh.

IN ATENȚIA CORESPONDENȚILOR NOȘTRI
Anunțăm pe corespondenții noștri că pentru transmi

siile telefonice pot folosi și noul număr al centralei zia
rului ; 11 50 59.

La prima vedere, o astfel de întrebare pare atît de I simplă incit oricine ar fi tentat să răspundă, cu promptitu- I dine, DA. gîndindu-se, aproa- | pe exclusiv, la durata unei ședințe de pregătire sau a u- I nui efort oarecare. Dacă însă cel care întreabă atrage aten- ' ția că fotbalul — ca joc co- lectiv, cu un grad ridicat de complexitate și cu solicitări I neuniforme — nu se încadrează in sistemul unor măsurători, I in timp și spațiu, asemănătoare unor sporturi individuale, atunci de bună seamă Că i răspunsul ar conține și unele semne de îndoială sau ar C, ' după unii, chiar negativ.. Și atunci, unde este adevărul ? Care ar fi răspunsul 
I exact la întrebarea: se poate 

cm ea măsara aatrenameatal I ha fotbal ? Din capul locului, trebuie spus că o asemenea operațiune este posibilă, mai I ușor, desigur, atunci cind este vorba de exerciții cu conți-' nut fizic, acțioaind eficace cu ajutorul cronometruhii și al pulsului. Ceva mai greu, înI cazul exercițiilor tehnico-tac- tice. Mai greu nu datorităI neapărat faptului că aici nu poate interveni aparatura de măsurat, ci pentru că înlocui-I rea acesteia cu alte mijloace de obiectivizare a pregătirii — ' cu înregistrările și evidența . statistică, de pildă — presupune un plus de efort din partea I acelora care conduc instruirea.Ce înseamnă, în fond, șl prin ce s-ar concretiza, practic, un I astfel de efort care să poată asigura o măsurătoare a exer- I eițiilor tehnico-tactice 7 Să ne imaginăm, de exemplu, că în cadrul unui antrenament se I exersează trasul la poartă. De obicei, un astfel de „i' se raportează, în mod impropriu, doar la o durată (15—20 minute),I zută în programul de tire. Deși mai util șiI viratul spirit al ideii struire pentru joc este a SE1 URMĂRI și DETERMINA ÎM- I BUNATATIREA EFICACITĂȚII PRIN CREȘTEREA NUMĂRULUI DE EXECUȚIII REUȘITE. Concret, antrenorii vor trebui să țină o evidență1 foarte exactă a ceea ce a rea- . Uzat, sub raport tehnico-tactic, fiecare jucător în cadrul unei
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,moment" cu totul anumită , prevă- pregă- în ade- i de in-

ședințe de antrenament. Și dacă e să ne referim la trasul la poartă, capitol atît de deficitar în pregătirea fotbaliștilor divizionari, atunci o astfel de evidență ar trebui să arate cîte șuturi, dintr-un număr — să zicem — de 50 și cu grade diferite de avut precizia -zării. De aici apoi concluzii vește cantitatea de lucru poate asigura o creștere reală a indicelui de reușită a exercițiului respectiv. Același lucru este valabil și în cazul loviturilor de colț, al loviturilor libere din preajma suprafeței de pedeapsă și chiar ăl unor combinații tactice, executate în condiții cit mai apropiate de joc.Aceasta ar fi o modalitate, deloc complicată, la îndemîna tuturor antrenorilor, de a măsura antrenamentul; de a face să dispară, și pe această cale, tot ceea ee este intimplător In CONȚINUTUL PREGATTRIL Iar dacă, totuși, nu se face acest lucru, decît pe ici pe colo, de vină este numai comoditatea întilnită, din păcate, la toate eșaloanele, și acolo unde există singur antrenor, ci de antrenori.Cu ani în urmă, în vremea cînd era la antrenorul emerit i Popescu, urmărind să îmbunătățească eficacitatea loviturilor de colț, l-a pus pe N. Tătaru să execute un mare număr de cornere (peste 50), pînă cînd proporția de reușită a execuției, într-o anumită idee tactică, a depășit un nivel de 75 la sută. Aceasta se întîmpla cu cîteva zile înaintea finalei din „Cupa României", Steaua — Rapid. în timpul meciului,’ Tătaru a avut de executat un corner de pe partea stingă și „schema" s-a desfășurat exact în condițiile reușitelor de la antrenament. Steaua a înscris atunci un gol decisiv, prin care și-a asigurat victoria și cîștigarea trofeului.Este și acesta, dacă vrem; 
un exemplu de valorificare a unui antrenament cu conținut, serios, în adevăratul înțeles al cuvîntului. ;

Mihai IONESCU

dificultate, au necesară finalise pot trage în ceea ce price

chiar nu un colective
1962, peSteaua, Gheorghe

OLIMPIA LUPTĂ PÎNĂ LA CAPĂT!Este vorba de „cursa celor opt puncte salvatoare de la inec“, pentru că la Satu Mare se consideră că Olimpia poate scăpa de la retrogradare realizing în final, 32 de puncte. Cîștigînd partida cu C.S. Tîr- goviște, formația galben-albaș- trilor și-a îndeplinit 25% din planul său pentru ultimele patru etape. Olimpia pare de la un timp mult schimbată în bine. Echipa este mult mai pregătită decît la începutul campionatului, există acum un echilibru între compartimente, punctele forte fiind apărarea (în frunte cu Kaiser) și atacul State — Bolba — Mihuț. Mai puțin egală cu ea însăși ni s-a părut linia de mijloc, care încă nu și-a găsit „cheia", nu și-a găsit încă cea mai bună alcătuire.Scriem toate acestea gîndin- du-ne la debutul formației în acest campionat. După șapte etape Olimpia avea un punct, iar golaverajul era dezastruos: 3—17 ! Odată cu etapa a 8-a (1—1 la Pitești), a început lupta pentru supraviețuire, care continuă și acum. în cele 24 de etape care au sătmărenii au realizat toarele cifre : 9 victorii, 7 meciuri egale, 8 înfrîngeri, golaveraj 28—28 și 25 puncte. Paralel s-a continuat munca de „curățire" a efectivului, Sma- randache, Stețka, Marcu și
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

AU JUCAT. AU CIȘTIGAT...
Lozul în plic răsplătește din 

plin perseverența partâcipanților 
la acest sistem de joc simplu, o- 

prezen- 
cd mai 
Bondoc 
AUTO- 
Malița 

; Gheor- 
[ AUTO- 

Cristea

perativ și avantajos. Vă 
tăm astăzi câțiva dintre '< 
recenți mari ciștigători: 
Victoria (București) — 
TURISM „Dacia 1300“; 
loan (Salonta) și Bucuraș 
ghe (Brașov) — CITE UN 
TURISM „Skoda 130 L“; ™
R. Călin (Chișineu Criș) — 50.1)00 
lei; Iorga Gheorghe (Bîrlad), 
Caramiliai Zoița (Constanța), 
Paras chiv L. loan (satul Fundenl,

urmat, urmă-

Demarcek fiind unul cîte unul scoși din lot și înlocuiți cu nume noi : a fost titularizat Pop, au apărut Ghencean, Bolba, State și Mihuț. Firește,' mai sint multe de făcut la O- limpia, o echipă cu mai mult de o jumătate de secol de existență pe meleagurile sătmărene. Iată, munca statornică, de calitate, fără rabaturi,' începe să-și arate roadele.„Cel mai greu în toată a- ceastă perioadă a fost bătălia psihică pe care am dus-o cu jucătorii noștri: să menții în luptă o echipă... ca și retrogradată, a fost ceva ce nu se poate descrie. Și totuși, am reuțit pînă acum. Sper să nu dăm greș în etapele ce vor urma", ne mărturisea antrenorul Ștefan Czako.Că este așa, au dovedit-o e-’ levii săi în partida cu C. S. Tîr- goviște. Meciul nu a fost ușor, 11-le din Tîrgoviște demon- strînd încă o dată că în momentul de față joacă un fotbal bun, cu aglomerări în apărare, dar și cu acțiuni periculoase pe contraatac, imediat ce se află în posesia balonului. Dealtfel, la Satu Mare; echipa lui Ștefan Coidum a atacat din min. 1, iar faptul că raportul de cornere i-a fost favorabil, demonstrează tocmai insistența cu care a atacat poarta lui Feher.
Mircea TUDORAN

com. Gura Vitioarei, jud. Pra
hova), Vrînceanu Petrică (Brăi
la), Las cu Mihai (Rădăuți), Se- 
nelim Niculai (Buzău), Constan
tines cu Gheorghe (Tîrgoviște), 
Erjedi Erno (corn. Săvădisla, jud. 
Cluj), Mihalache Catinea (Bucu
rești) șl Vîțan Zoia (corn. Valea 
Staneiul'il, jud. Dolj) — CITE 
10.000 LEI. In mediul rural sau 
urban, Lozul în plic vă oferă în 
permanență posibilitatea de a vă 
număra și dv. printre marii cîș- 
tâgători !

★
Tragerea Loto d»? astăzi, vineri

9 mai, se desfășoară, incepted

de la ora 16,30. în sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. dr. .Staioovici nr. 42; nume- 
rele câștigătoare vor fi transmise 
în cursul serii la 
viziune.ClȘTIGURILELOTO DIN 2

radio și iele-.TRAGERII MAI 1980
variante 25%3 : 24,06 aCategoria 2 : 9a 7.263 lei ; Cat. „ . -2.724 lei ; Cat. 4 : 22,25 a 2.938 lei ; Cat. 5 : 132,25 a 494 lei; Cat 6 : 196,25 a 333 lei; Cat X: 1.178.50 a 100 lei.REPORT LA CATEGORIA 1: 234.117 lei.



ÎNTÎLNBi ALE TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)lului din toate teritoriile arabe ocupate în timpul războiului din 1967, asigurindu-se dreptul po-
★Joi după-amiază, președinte-» 

Ie Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a intîlnit, la Belgrad, cu primul ministru al Republicii India, Indira Gandhi.In timpul convorbirii, șeful statului român și premierul Indiei și-au exprimat satisfacția față de evoluția pozitivă a raporturilor bilaterale, care evoluează în spiritul măsurilor convenite in timpul convorbirilor Ia cel mai înalt nivel de Ia București și New Delhi, in interesul și spre binele ambelor popoare. S-a apreciat că dezvoltarea economică a celor două țări creează posibilități tot mai largi de cooperare in producție, de colaborare economi
că și în alte domenii.Au fost abordate, de aseme-

*Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a intîlnit- joi seara la Belgrad cu președintele Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman.Cei doi președinți și-au exprimat satisfacția pentru cursul ascendent al raporturilor bilate
rale și hotărirca de a se acțio
na pentru transpunerea in prac
tică a tuturor hotăririlor și înțelegerilor convenite la nivelul 
eel mai înalt.

£ -A-< Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
s-a intilnit, joi seara Ia Belgrad, cu Robert Mugabe, președintele Uniunii Naționale Africane Zimbabwe — Frontul Patriotic, primul ministru al Republicii Zimbabwe.Șeful statului român a felicitat încă o dată, în numele său, al conducerii de partid și de stat, al întregului popor român, bravul popor din Zimbabwe pentru istorica victorie dobindită prin lupta hotărită de eliberare de sub jugul colonialismului.De ambele părți a fost re- 

A-Joi, 8 mai, _ președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a intilnit, la Belgrad, cu Adolfo Suarez președintele guvernului spaniol.în timpul întrevederii a fost apreciat cursul ascendent al relațiilor româno-spaniole, cores- punzînd pe deplin interesului ambelor țări și popoare și s-a manifestat hotărirea comună de 
a se acționa pentru amplificarea și adincirea lor continuă.Schimbul de vederi in probleme internaționale a pus în evidență necesitatea intensificării eforturilor pentru făurirea unei lumi în care toate na-

★Joi noaptea, la Belgrad, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a intilnit cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Yasser . Arafat a exprimat șefului statului român în- nreaga gratitudine pentru sprijinul pe care România Socialistă, președintele ei, ii acordă permanent luptei drepte • poporului palestinian pentru cucerirea drepturilor sale sacre.In timpul discutării unor probleme actuale ale vieții internaționale, s-a insistat asupra
BASCHET • Au continuat me- 

ciurile turneului preolimpic mas
culin: R.F. Germania — Bulga
ria S3—76 • Suedia — Luxemburg 
97—18; Ungaria — Anglia 101—79, 
Franța — Norvegia 96—77, Polo
nia — Finlanda 102—70, Israel — 
Turcia 92—77, italia — Olanda 
95—65.

CICLISM • Cea de a 15-a e- 
tapă a Turului Spaniei (Orense — 
Ponferrada, 164 km) a revenit 
spaniolului Javier Elorriaga în 
*h 19;20. în fruntea clasamentu
lui general se află Faustino Ru- 
perez (Spania)..

FOTBAL • La Rostock, meciul 
amical dintre echipele R.D. Ger
mane și U.R.S.S. s-a încheiat la 
egalitate: t—2 (1—1). Au mar- 

porului palestinian la o dezvoltare liberă, independentă, inclusiv de a-și constitui un stat propriu.întrevederea a decurs într-o atmosferă de caldă prietenie.
★ ★nea, probleme actuale ale situației internaționale. S-a subliniat importanța diminuării încordării situației internaționale și a îmbunătățirii climatului politic dintre state, a continuării politicii de destindere bazat pe egalitatea in drepturi, pe respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, pe nefolosirea forței și amenințării cu forța, necesitatea eliminării stărilor 

de Încordare și conflict, reglementării exclusiv pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor diferendelor, soluționării cu participarea tuturor statelor a problemelor actuale ale lumii contemporane.întâlnirea a decurs într-o atmosferă cordială.
V *Abordîndu-se probleme actuale ale situației internaționale, președinții României și Bangladeshului au reliefat necesitatea 

de a se acționa pentru consolidarea cursului spre destinde
re și pace, reglementarea pe cale politică, prin tratative, a problemelor litigioase dintre state.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.

Ar’ Ar'liefată importanța dezvoltării schimburilor comerciale și cooperării in producție, a raporturilor din domeniul învă- țămintului, științei, tehnicii și culturii, a conlucrării pe plan internațional, a legăturilor de strînsă prietenie și colaborare dintre partidele și statele noastre, spre binele celor două popoare, in interesul luptei pentru eliminarea definitivă a colonialismului și neocolonia- lismului, a politicii imperialiste de dominație și dictat, pentru pace, independență și progres social.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Ar Arțiunile să aibă posibilitatea să se dezvolte puternic, eliminarea surselor de tensiune și conflict, soluționarea exclusiv pe cale pașnică, prin tratative, a problemelor litigioase. A fost evidențiată, în acest cadru, însemnătatea edificării in Europa a unui sistem real de securitate și cooperare și importanța pe care o are pentru aceasta temeinica pregătire a apropiatei reuniuni de la Madrid din acest an, pentru trecerea la măsuri concrete de dezarmare și dezangajare militară pe continentul european.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă prietenească.
Ar *căilor de rezolvare a situației din această zonă a globului. De ambele părți a fost subliniată necesitatea soluționării pe ea- lea tratativelor politice a problemelor Orientului Mijlociu, prin realizarea unei păci globale. care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile o- cupate in 1967, la soluționarea problemei poporului palestinian, inclusiv la formarea unui stat palestinian independent.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.La întâlnirile de după-amiază an luat parte tovarășii Ilie 

Verdeț și Ștefan Andrei.TELEX
cat: Ktihn, Terletzki, respectiv 
G'xsalev șl Buriak. • Cupa Ceho
slovaciei a fost cîștlgată de 
Sparta Praga, care, In finala dis
putată la Bratislava, a învins cu 
2—0 pe Z.T.S. Kosice.

GIMNASTICA • Concursul fe
minin de la Sofia a fost ciștigat 
de Liliana Raeva (Bulgaria) cu 
38,OS p.

TENIS • în primul tur al cam
pionatelor internaționale ale Ita
liei. la Perugia: Virginia Ruzici 
— Nina BBhm (Suedia) 7—6, 
6—0; Florența Mihai — Claudia

VOLEIBALIȘTII 
ROMANI AU CiȘIICAT 

„CUPA VOLAN»Pentru a treia oară consecutiv, tradiționala competiție internațională de volei „Cupa Volan", desfășurată la Szekeș- fehervâr (Ungaria), a fost dș- tigată de reprezentativa României, neînvinsă. în ultimele două meciuri, voleibaliștii noștri au întrecut cu 3—1 (—14, 4, 5, 6) reprezentativa R. D. Germane șl cu 3—0 (7, 0, 10) pe campioana olimpică, formația Poloniei. Celelalte rezultate : Ungaria — Bulgaria 3—1, R. D. Germană — Bulgaria 3—1. Clasament final: L ROMANIA 8 p, 2. Polonia 7 p, 3. Ungaria 6 P, 4. R. D. Germană, 5 p. 5. Bulgaria 4 p.
CANOTORI ROMÂNI 
LA „REGATA TATA“

Astăzi încep întrecerile de ca
notaj din cadrul „Regatei inter
naționale Tata", La cane vor it 
prezenți și schifiști români. Re
prezentantele noastre se vor ali
nia la trei starturi, respectiv în 
probele de 2 rame (Elena Oprea 
și Florina Dospinescu, medaliate 
cu argint, anul trecut, la CM. 
de la Bled), 4+1 rame și 8+1 
(echipaje clasate pe locul 3 la 
ultimele campionate mondiale), 
în cursele rezervate băieților, ca
notorii români vor evolua la 
2+1, 2 f.c., 4 f.c. șl 4+1 rame.

TURNEU INTERNATIONAL 
DE TENIS DE MASĂ

LONDRA, 8 (Agerpres). — La 
Preston se desfășoară în prezent 
un mare turneu internațional de 
tenis de masă. Iată principalele 
rezultate înregistrate în prima 
zi: Dvoracek (Cehoslovacia) — 
Douglas (Anglia) 2—1; Bengtsson 
(Suedia) — Broda (Cehoslovacia) 
2—0; Orlowski (Cehoslovacia) — 
Day (Anglia) 2—1; Orlowski 
(Cehoslovacia) — Jonyer (Unga
ria) 2—0; stellwag (R.F. Germa
nia) — Gergely (Ungaria) 2—1.

După campionatele europene de haltere

SPORTIVII ROMÂNI AU MARCA T UN PROGRES 
CARE TREBUIE CONTINUAT PÎNĂ LA J. O.

Cea de a 39-a ediție a cam
pionatelor europene de haltere a 
confirmat pe deplin previziunile 
noastre, acelea de a fi reprezen
tat intr-adevăr un examen ex
trem de util înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Moscova. Cele 7 
recorduri mondiale, ca și cele 
peste 40 de recorduri naționale 
stabilite cu acest prilej au ară
tat că sportivii celor 27 de țări 
reprezentate la campionatele con
tinentale au privit cu foarte 
mare seriozitate disputele, făcînd 
tot posibilul pentru a obține re
zultate cit mai bune. întrecerile 
au dovedit, încă o dată, pregăti
rea excelentă a halterofililor din 
U.R.S.S. și Bulgaria, care au cîș- 
tigart toate titlurile de campioni 
(cei sovietici — 6, iar bulgarii 
4) 1 Foarte bine s-au prezentat 
șl halterofilii din R.D. Germană, 
Polonia și R.F. Germania. în a- 
cest context valoric extrem de 
ridicat s-au Impus si reprezen
tanții țării noastre. Cuvinte de 
laudă pentru sportivii români (în 
plină ascensiune) au avut secre
tarul general al Federației inter
naționale de haltere. Tamas Ajan, 
și o seamă de expert!» La aceste 
campionate au fost prezenți 9 
halterofili români, dintre care 8 
au ocupat poziții printre primii 
șase clasați. Să adăugăm șl cele 
1 recorduri naționale stabilite, 
dintre care 4 la „biatlon®, lucru 
deosebit de important dacă avem 
in vedere faptul că la Olimpiadă 
se acordă medalii (pentru pri
mele trei locuri) numai pentru 
rezultatul Ia totalul celor două 
stiluri. Tot ca un element pozi
tiv poate fi apreciat și progresul 
simțitor realizai de undi dintre 
halterofilii noștri fruntași. care 
s-au apropiat astfel de ..virful 
piramidei". Acest fapt demon
strează Încă o dată — așa cum

Kohde (R.F.G.) 6-4, 6—3 • In 
ziua a treia a „Cupei Națiunilor", 
la Diisseldorf: Suedia — Spania 
2—1 (Borg — Higueras 6—1, 6—2, 
Orantes — Johansson 4—6, 6—2,
6— 0, Borg, Bengtson — Higueras,
Orantes 7—6, 6—3); S.U.A. — 
Australia 3—0 (Mayer — Alexan
der 6—4, 6—2; Solomon — Fra
wley 7—6, 2—6, 6—2; Mayer,
Sherwood — Alexander, Dent
7— 5, 6—4) • în optimi de fina
lă, la New York: Teacher — Fle
ming 2—6, 7—5, 6—2; Taroczy — 
Gildemeister 6—0, 6—2; Fibak — 
Gottfried 6-4, 6—0.

VOLEI • în turneul feminin 
de la Nankin, echipa S.U.A. a 
întrecut cu 3—0 formația orașu
lui Șanghal.

A 35 a aniversare a eliberării Cehoslovaciei

LA UARRAHOV, U BAZA SPORTIVA PROPICE 
PENTRU PEREORMANJE DE VAIUARE

Astăzi, 9 mai, poporul cehoslovac aniversează împlinirea 
a 35 de ani de la eliberarea țării de sub ocupația fascistă. 
In acest răstimp de trei decenii și jumătate, Cehoslovacia 
socialistă a înscris remarcabile succese in toate domeniile 
de activitate, economică și socială, inclusiv în cel al edu
cației fizice, sportului de masă și de performanță, al ridi
cării pe o treaptă mai înaltă a construcțiilor și bazelor 
sportive puse la dispoziția oamenilor muncii, a tineretului.

In acest an olimpic, ca și în ultimii ani, au fost amena
jate numeroase terenuri și complexe sportive simple, ca și 
terenuri destinate sportivilor de performanță, centre de 
agrement, unde, vara sau iama, masele de oameni ai 
muncii de toate vîrstele își pot petrece in mod util și plă
cut timpul liber.La numai 150 de kilometri la nord-est de Praga se află o frumoasă stațiune montană. Orășelul montan se cheamă Harrahov. Pînă acum, alături de patinoarul artificial, de pistele de gheață pentru „viteziști", de terenurile ideale pentru schiul de fond și alpin se afla și o pîrtie de bob. Din ansamblul amenajărilor pentru sporturile de iarnă lipsea doar trambulina pentru sărituri cu schiurile. Și iată că, nu demult, șl a- ceastă bază sportivă a fost amenajată, după proiectele cele mai moderne, care permit sărituri ce pot depăși actualul record mondial. Trambulina-mamut, cum este denumită de specialiștii care au omologat-o, este considerată a fi una dintre cele mai valoroase din lume, unde se pot realiza performanțe deosebite. Ea se poate alătura celor de la Planica (Iugoslavia), Kulm (Austria), Oberstdorf (R.F.G.), Vilkersund (Norvegia) și Ironwood (S.U.A.) considerate drept cele mai mari din lume în ce privește lungimea săriturilor ce se

am mai semnalat în repetate rîn- 
duri — că atunci cînd se mun
cește serios, cu dăruire, fără a 
se precupeți vreun efort, cînd 
există unitate de vederi între 
antrenor și sportivi, realizările nu 
întîrzie să apară. Putem afirma, 
fără nici un fel de exagerare, că 
un progres de încă 5—10 kg la 
flecare concurent ne-ar putea a- 
duce mari satisfacții la J.O. de 
vară. Totul depinde acum de fe
lul în care se vor face în conti
nuare pregătirile de către toți cel 
vizați să facă deplasarea la O- 
limpiadă. Ne / referim astfel, tn 
afară de cei care au participat 
la campionatele europene, și la 
Ion Buta, Dragomir Cioroslan 
sau Marian Grig oraș.

Din acest punct de vedere de
vine interesantă o scurtă trecere 
în revistă a evoluției reprezen
tanților țării noastre la recentele 
campionate continentale, în per
spectiva concursului olimpic. Gh. 
Maftei a progresat cu 12,5 kg 
față de C.E. de la Vama, de a- 
n/ul trecut, ocupînd locul 5 la 
cat. cocoș. Cu încă un salt de 
5 kg el poate viza o medalie o- 
limpică I P. Petre, la prima sa 
participare la o competiție de 
anvergură, s-a comportat onora
bil, ocupînd locul 6. Șl la cat. 
pană, Gelu Radu și C. Chiru, cu 
progrese remarcabile de 10—15 kg, 
au intrat în elita halterofililor, 
în plus, G. Radu are meritul de 
a fi cucerit și o medalie de 
bronz la stilul aruncat. Dar cea 
mai frumoasă comportare a a- 
vut-o Virgil Dociu, răsplătită 
cu poziția a 4-a în clasamentul 
general al „ușorilor", cu un re-

CINE VA CUCERIPrima manșă a finalei Cupei U.E.F.A., dintre Borussia MSnchengladbach și Eintracht Frankfurt, încheiată cu victoria Borussiei la limită (3—2), 
a oferit un meci extrem de echilibrat, cu un mare angajament al jucătorilor. Eintracht a condus de două ori iar Borussia a reușit abia în final să înscrie golul victoriei. Karger a deschis scorul pentru oaspeți în min. 36, apoi Kulik a egalat în ultimul minut al primei reprize. După pauză, Holzenbein aduce pe Eintracht în avantaj (min. 70), pentru ca, 7 minute mai târziu, Matthaus să egaleze. Cu 

pot efectua de pe ele. Să amintim faptul că recordul mondial actual este de 176 m realizat la Oberstdorf în 1976 de către austriacul In- nauer și egalat anul trecut la Planica de către săritorul Ostwald (R. D. Germană). și, recent, la Harrahov, de către Armin Kogler (Austria).„Dacă timpul este favorabil, spun specialiștii, refe- rindu-se la calitatea zăpezii, vtntul din spate sau din față — pe noua trambulină din Cehoslovacia se pot e- fectua sărituri... miraculoasei"în această primăvară a fost inaugurată noua trambulină cu prilejul unui concurs internațional. Mitingul de debut a coincis cu ega- larea recordului mondial (176 m) de către austriacul Kogler, urmat de norvegianul Halvor Asphol (175 m).în calendarul campionatului mondial de sărituri de la trambulină în sezonul viitor figurează și un concurs la Harrahov. O carte de vizită, care ne scutește de orice alt comentariu.

cord deosebit de prețios : 307,5 kg 
(v.r. 303 kg. performantă eu care 
ta urmă cu doi ani, la C.E. de 
la Havirov, Ion Buta cucerea 
medalia de argint). Din 1978 și 
pînă acum, Dociu a progresat cu
22.5 kg ! Cu alte 5 kg ta plus, 
$1 el poate viza o medalie olim
pică ! Valoros este și recordul lui 
Dumitru Petre (340 kg. care i-au 
adus locul 6 la cat. mijlocie). Iar 
dacă acesta ar fl realizat doar cu
2.5 kg mai mult, ar fi putut urca 
pe podiumul premialilor. Remar
cabil este și saltul lui St. Tas- 
nadi la oat. grea (locul 7, cu
367.5 kg) la numai 2,5 kg de lo
cul 5 I

După cum se vede, ooncurentii 
noștri au fost foarte aproape de 
plutonul medallaților, fapt care 
trebuie să-i determine sâ mun
cească în continuare si mai mult 
pentru a obține succesele sconta
te la J.O. Desigur, ne-am fl 
bucurat să consemnăm evoluții 
bune șl din partea lui Vasile 
Groapă (la cart, semigrea), dar 
acesta s-a accidentat la „smuls", 
șl a lui Marin Parapancea (la 
Cat. supergrea). care a ratat de 
trei ori la 207,5 kg, ultima în- 
cercare fiind foarte aproape de 
reușită.

tn concluzie, performantele hal
terofililor români la C.E. dove
desc că există posibilități ca ele 
sâ fie depășite la Moscova, cu 
condiția să se muncească, tn con
tinuare, la fel de bine sl de in
tens ta perioada scurtă care a 
mal rămas pină la primele star
turi ale Olimpiadei.

Ion OCHSENFELD

CUPA U.E.F.A.?trei minute înainte de finalul partidei, Kulik Înscrie golul victoriei pentru gazde. Eintracht a abordat meciul cu mult aplomb și nu este exclus ca In partida revanșă, pe teren propriu, să obțină victoria la un scor care să-l aducă trofeul. Arbitrul spaniol Guruceta a condus formațiile: BORUSSIA: Kneib — Schaeffer I, Schaeffer II, Hannes, Ringels, Matthaus, Delhaye, Kulik, H. Nickel, Nilsen, Lienen. EINTRACHT : Pahl — Ehrmanntraut, Neuberger, K5r- bel, Pezzey, Lorant, Borchers, B. Nickel, Karger, Holzenbein, Cea-Bum.
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