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MAREA DEMONSTRAȚIE A OAMENILOR MUNCII
DIN CAPITALĂ
CU PRILEJUL
ZILEI DE 1 MAI

Cu optimism și încredere 
nestrămutată în viitor, între
gul nostru popor a adus oma
giul său fierbinte primei zile 
de mai, acestei zile devenită nu 
numai o sărbătoare a primăve
rii, ci și un simbol al înfrățirii 
internaționale a tuturor celor 
ce muncesc, al luptei pentru 
libertate, pace și progres social. 
1 Mai a prilejuit și în acest 
an o nouă și vibrantă afirmare 
a unității poporului in jurul 
partidului, a încrederii sale 
nestrămutate în politica sa în
țeleaptă, a dragostei față de 
patria noastră — Republica So
cialistă România.

La București, demonstrația 
oamenilor muncii s-a desfășu
rat în Piața Aviatorilor — 
scena tradițională a marilor 
sărbători populare. Peste 
250 000 de bucureșteni au venit 
la demonstrație cu flori, cu nu
meroase grafice și pancarte 
care ilustrează progresele pa
triei noastre socialiste, rezulta
tele transpunerii în viață a is
toricelor hotărîri ale Congresu
lui al IX-lea și ale Conferinței 
Naționale a partidului.

Piața Aviatorilor a îmbrăcat 
haină festivă. Deasupra tribu
nei centrale se află un mare 
glob pămîntesc și un. steag roșu 
cu data festivă — î'Mal, Pe o 
eșarfă purpurie . ce înconjoară 
globul este înscrisă chemarea: 
„Proletari din toate țările, uni- 
ți-vă", iar dedesubt ' urarea a 
^Trăiască 1 Mai, ziua solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc, ziua frăției muncito
rilor de pretutindeni Sînt de

asemenea, înscrise urările > 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat 
al poporului, inspiratorul și 
organizatorul victoriilor noas
tre !“, „Trăiască și înflorească 
scumpa noastră patrie — Re
publica Socialistă România !“.

De cealaltă parte a pieței, 
deasupra tribunei se înalță un 
mare medalion cu portretele 
dascălilor proletariatului : Marv, 
Engels, Lenin, iar dedesubt u- 
rarea: „Trăiască unitatea țări
lor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale". Medalionul este înca
drat cu urările : „Trăiască po
porul român, constructor al so
cialismului !“, „Trăiască pacea 
și prietenia intre popoare!“.

Sute de drapele roșii și tri
colore flutură deasupra mulți
mii aflate în piață pentru a lua 
parte la miting. Oamenii mun
cii poartă stema partidului și 
a țării, portretele 
Comitetului Executiv 
P.C.R.

Ora 9 — Miile de
muncii aflați în piață salută 
aplauze și urale îndelungi sosi
rea conducătorilor partidului și 
statului nostru.

In tribuna centrală iau loc 
tovarășii: Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
T.rofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drâgan, Janos Fa- 
zekas, 
Leonte 
Ștefan 
anți ai

membrilor
alal C.C.

oameni al
cu

Coloane de oameni ai muncii in Piața Aviatorilor
Foto î T. ROIBU

secretarii C.C. al P.C.R., vice
președinții Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri. In 
tribună iau loc, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat, și ai guver
nului. Sînt prezenți conducă
tori ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, reprezen
tanți ai întreprinderilor și in
stituțiilor bucureștene, munci
tori fruntași în producție, aca
demicieni și alți oameni de 
știință și cultură, generali și o- 
fițeri superiori, ziariști.

La demonstrație asistă șefi

România întrece spectaculos
Danemarca: 4-1

...și se califică in turul doi al „Cupei Davis«

Asociației Internaționale a Presei Sportive

Gheorghe Radulescu, 
Răutu, Vasile Vilcu, 
Voitec, membrii suple- 
Comitetului Executiv ji (Continuare în pag. a 2-a)

ION ȚIRIAC ILIE NASTASE

al etapei inaugurale în întrecerea care va 
două echipe campioane în zona europeană 
s-a încheiat marți seara în Capitală cu un 
tenismatnilor noțtri : România—Danemarca

Aspect de la deschiderea Congresului A.I.P.S. Foto : A. NEAGU
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Marti dimineață s-au deschis în Capitală lucrările celui de-al 
XXXII-lea Congres al Asociației Internaționale a Presei Spor
tive (A.I.P.S.). La actuala ediție a Congresului sînt prezenți re
prezentanți ai asociațiilor naționale de presă sportivă din peste 
30 de țări.

Ruz (Mexic), vicepreședinți, 
Antoine Herbauts (Belgia), se
cretar general, și Istvan Szom- 
bathy (Ungaria), secretar gene
ral adjunct.

Alegorie 
olimpică

cinstea de 
marile de- 
aniversăm 
poporului 

căpătat o 
Revărsării

La ședința de deschidere . a 
Congresului au luat pante Ion 
Iliescu, ministru pentru pro
blemele tineretului, Nestor 
Ignat, președintele Uniunii Zia
riștilor, Anghel Alexe, preșe
dintele C.N.E.F.S., Nicolao Boz- 
ăog; președintele O.N.T., re
prezentanți ai (Ministerului 
Afacerilor Externe,. Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, ai I.R.R.C.S. șl ai unor 
organizații obștești,- membri, ai

Asociației presei sportive din 
România, redactori șefi și zia- 

sportivi frun-de sport,

rândurile 
hotare se

oaspeților de 
află membrii

riști 
tași.

In 
peste
comitetului director al A.I.P.S. 
Felix Levitan' (Franța), preșe
dinte, Piotr Sobolev (U.R.S.S.), 
prim vicepreședinte, Jan H. M. 
Cotiaar (Olanda). Ramon Mel- 
con (Spania), Stig Hâggblom 
(Finlanda), Salvador Gonzales

După 
rostit de 
ședințele 
sportive 
dintele 
NESTOR

cuvîntul introductiv
AUREL NEAGU.pre-

Asociației presei 
din România, preșe- 
Uniunii Ziariștilor, 
IGNAT a adresat

participanților un salut cole
gial din partea Uniunii și a 
gazetarilor din România :

(Continuare in pag. a 4-a)

Primul derbi 
desemna pe cele 
a „Cupei Davis" 
succes deplin al
4—1. Un scor categoric, care vorbește despre nivelul ridicat 
al tenisului românesc, în disputa sa cu reprezentanții unei 
țări aflate în primul eșalon al ierarhiei continentale. Pășim 
în turul doi al competiției, cu perspective frumoase de a ne 
menține mai îndelungat prezența, la ediția actuală, pe ta
bloul confruntării celor mai bune rachete europene.

Patruzeci de ani și mai bine s-au scurs de la prima 
întilnire de tenis între români și danezi. Atunci, la debutul 
nostru în „Cupa Davis", am fost învinși cu 1—4. Iată-ne acum 
cunoscînd satisfacția unei victorii obținute la scor identic, 
deci o revanșă completă în fața vechilor noștri prieteni de 
pe terenurile de tenis, acreditați cu o bogată tradiție în spor
tul alb.

Ultima zi a întrecerilor, care a definitivat succesul re
prezentanților noștri, a fost o încununare și pe planul vir
tuților tenisului. Jocuri frumoase, disputate cu deosebită ar
doare. dar niciodată încâlcind limitele adevăratei sportivități, 
au entuziasmat pur și simplu pe spectatorii din tribune sau 
pe cei rămași acasă în fața televizoarelor. Fair-play-ul a fost 
onorat din plin și nu o dată am văzut pe cei doi adversari 
retușînd spontan o decizie de arbitraj — imperfectă datorită 
vitezei jocului — chiar cu renunțarea la punctul înscris, sau 
aplaudînd cu căldură pe adversarul dovedit mai bun intr-o 
epică înfruntare la fileu sau dincolo de liniile albe.

Calificarea echipei României 
a fost asigurată chiar din pri
ma partidă de pe programul 
zilei. Autorul punctului deci
siv — maestrul emerit al spor
tului Ion Tiriac. Luptînd cu 
dîrzenia care-1 caracterizează 
atunci când este în cumpănă 
soarta echipei, el a acționat 
extrem de hotărât în meciul 
cu Torben Ulrich, pe care l-a 
învins în trei seturi : 6—1, 6—3, 
6—1. Echipa noastră obținuse

Radu VOIA 
Neagoe MARDAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Tenismanii re
prezentativei țării 
iau parte, în aces
te zile, la impor
tante concursuri 
în Italia. Ion Ti
riac și Ilie Năsta- 
se evoluează în 
cadrul turneului 
internațional de la 
Reggio Calabria, 
iar, începînd de 
luni, ei vor concu
ra — împreună cu 
Sever Dron 
campionatele 
ternaționale de te
nis ale Italiei, 
Roma. Jucătorii 
noștri vor fi înso
țiți de antrenorul 
Gh. Cobzuc.

portivilor le revine 
a încheia totdeauna 
monstrații prin care 
sărbători scumpe 
român. Tradiția a 
forță de simbol. ...... . 
multicolore de entuziasm și 

bucurie, coloanelor ornate cu florile 
primăverii, le ia locul, o dată cu sem
nalul binecunoscut al trompeților, sime
tria desăvîrșită și cadența.

în mai puțin de o oră, mii de tineri 
și tinere prezintă un program de sin
teză, condensat, în care Fiecare minut, 
fiecare clipă sînt folosite pentru a 
exprima un gînd, o năzuință. Prezența 
exercițiului fizic în vasta Piață a Avia
torilor, cu prilejul sărbătoririi zilei de 
1 Mai, și în toate orașele patriei unde 
au avut loc manifestări asemănătoare, 
depășește, desigur, simpla intenție de 
a orna plastic o paradă, exprimă 
plenar locul ferm pe care sportul l-a 
cucerit în viața cotidiană a populației 
de toate vîrstele.

Pe traseul ascendent a 24 de cni, 
de cînd 1 Mai se sărbătorește liber în 
țara noastră, festivalurile sportivilor au 
fost și ele ascendente ca anvergură și 
măiestrie demonstrată. Fiindcă în acest 
răstimp istoric, mai mult decît o gene
rație, prin fața tribunelor festive ale 
lui 1 Mai s-au perindat multe eșaloane 
de sportivi, glorii trecute și prezente ale 
stadionului.

Este practic imposibil ca în aceste 
scurte consemnări să fie amintită măcar 
și o minusculă parte a celor care ani 
și ani i-au desfătat pe privitori cu abi
litatea și curajul gimnasticii efectuate, 
sus, la aparate, în iureșul motociclete
lor, care au înscris cu trupurile lor 
inițiale ce ne sînt neprețuit de scumpe, 
care au montat baletul grațios al eșar
felor, dansul cercurilor sau al marga- 

i retelor. Cluburile sportive bucureștene 
au reușit totdeauna, în această zi, să 
se afle la înălțimea așteptărilor și a 

I exigențelor ; Institutul de cultură fizică 
a transmis, cu nestinsă convingere, 
același mesaj de vigoare, iar elevii 

I școlilor sportive și ai Clubului sportiv 
școlar (care aniversează un deceniu 
de rodnică activitate), au prefațat în 
voioșia și jocurile lor, performanțele pe 

j care le visează și le vizează.
Unul dintre frumoasele care din co

loană ne-a apropiat de un eveniment 
așteptat cu nerăbdare șî emoție pe 
toate meridianele globului : CEA DE-A 
XIX-A EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE 
DE VARĂ.

Prin intermediul unei sugestive ale
gorii, asistența a urmărit drumul peste 
mapamond al flăcării olimpice, a re
trăit amintirile biruințelor românești la 
trecutele Olimpiade și a întrezărit spe
ranțe noi clădite, prin angajament 
ferm, pe temeliile trainice ale pregă
tirii, seriozității și dorinței de victorie. 
Flotila de aur a caiacului și canoei, 
condusă de amiralii ei, echipele de 
floretă, cu iscusiții lor mușchetari, 
luptătorii, boxerii, trăgătorii, âtlefi și 
atlete, ca și alți sportivi însetați de 
glorie se află în faza acumulărilor de
cisive pentru marele examen din Țara 
aztecilor. La Olimpiadă se poate pre
vedea de. pe acum o luptă sportivă 
de dimensiuni gigantice, cum n-au mai 
cunoscut, probabil, pînă acum străve
chile jocuri. Aurul, argintul și bronzul 
vor fi disputate cu o ardoare fără egal. 
Așadar, oricine își depune candidatura 
pentru un pașaport olimpic își asumă 
deliberat o mare responsabilitate. Cam
pionii care au defilat miercuri, în Bucu
rești și în alte orașe ale țării, cupele 
admirate în strălucirea soarelui de 
primăvară, medaliile zărite pe piepturile 
tinere, dar mai presus de toate aces
tea dorința de consacrare și autodepă- 
șire a tineretului românesc lasă des
chise .căile speranței și ale optimis- 

| mului.
Fie ca această alegorie de Armindeni 

să prindă viață în toamna olimpică 
' mexicană I

I. MITROFAN |

în meciul de fotbal Austria — România

LA VOLEI;
STEAUA — SELECȚIONATA 

ARMATEI FRANCEZE 3-0 (5,3,11)
Ieri, în sala Floreasca, s-a disputat 

partida internațională amicală de volei 
dintre formația campioană a țării noas
tre, Steaua, și Selecționata Armatei fran
ceze. Jucătorii români au terminat vic
torioși cu scorul de 3—0 (5, 3, 11), după 
un joc în care oaspeții au opus o slabă 
rezistență, mai ales în primele două se
turi. Abia în cel de-al tr:'.’tea francezii 
au pornit mai curajos, reușind să con
ducă cu 4—0 și 5—3. în continuare, ei 
nu au rezistat atacurilor eficace ale ste- 
liștilor, care au preluat conducerea și 
n-au mai cedat-o pînă la sfîrșiț. Re
marcați : Rauh și Poroșnicu, respectiv 
Testin și Mesard. A arbitrat bine M. 
Oancea. (C. Pufu — coresp.),

Concurs de schi pe Valea Albă
Duminică dimineața se va disputa pe 

Valea Albă din Bucegi tradiționalul con
curs de schi „Cupa Valea Albă". între
cerea va consta dintr-o cursă de slalom 
special și va fi organizată de comisia 
de specialitate a județului Prahova.

A doua etapă a campionatului 

republican de viteză in coastă
Etapa a doua a campionatului repu

blican de viteză în coastă se va desfă
șura duminică dimineața, începînd de la 
ora 1Q, la Oituz. (D. N. 11). La start vor 
fi prezenți peste 80 de automobil iști. 
Traseul măsoară 4,800 km, cu 26 de vi
raje, unele dintre ele de mare dificul
tate.

Vizita unor baschetbaliste iugoslave

în țara noastră
întilnind în/tr-o partidă amicală echipa 

iugoslavă Topolceanka Bacica Topolo. for
mația feminină de baschet Universitatea 
Timișoara a obținut victoria cu scorul de 
55—49 (27—20). Meciul a oferit publicului 
timișorean o întrecere pasionantă. (P AR
CAN — coresp. principal).

★

în continuarea turneului pe care-1 în
treprinde în tara noastră, echipa Topol
ceanka Bacica Topolo a jucat Ia Oradea, 
cu Crișul. fiind învinsă cu 56—39 (29—19). 
Cele mai bune jucătoare : Ghiță și Hor
vath de la Crișul. respectiv Hojnal și Stan- 
kovici, (I, GIIIȘA — coresp, principal^

1-0 PENTRU NOI, PÎNĂ IN MINUTUL 85
...și un rezultat final de 1-1 mai aproape de adevăr

Citiți în pag. a 3-a relatările trimisului nostru special la Linz, Marius POPESCU

Barbiț, știlpul apărării noastre, încearcă să stăvilească atacul impetuos al austriacului Sibet
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PANORAMIC SPORTIV INTERN
LA ZI

dată cg concursul junig- 
S rilor, atletismul a pășit 

pe marea scenă sportivă 
a primăverii. Acum Intră în 
întrecere și seniorii, angajați in 
prima etapă a campionatului 
național pe echipe.

Competiția aceasta a fost, 
incă de la instituire, mult dis
cutată, nu o dată blamată, i 
s-au preamărit in mod nejys- 
tificat calitățile, după cum — 
la fel de nejustificat — i »-a 
negat sensul. Principalul argu
ment care se aducea era acela 
că „atletismul rămîne un sport 
eminamente individual" și că 
a-l asimila jocurilor sportive 
este o mare greșeală, dacă nu 
chiar țin sacrilegiu. De bună 
seațnă exagerări, atît „pro" cit 
și „contra". Adevărul, în ca
zul de față, nu este, cum se 
spune, la mijloc, ci se apropie 
mai mult de punctul de vedere 
al (fcelora care apără campio
natul. Filipicele cele mai vio
lente au fost îndreptate împo
triva lui maț cu seamă de fos
tele organe refligțțale, de unii 
anțrenorț și tehnicieni din țară 
pentru care campionatul era un 
dușman îndoit: le provoca, pe 
de o parte, serioase griji or
ganizatorice, iar, pe de altă 
parte, divulga munca slabă 
dusă pentru ridicarea valorii 
atletismului nostru în ansam
blul numeroaselor sale probe 
ca și incapacitatea de a alcătui 
o echipă. Rămîne de pomină 
cazul unui antrenor, trecut de 
prima tinerețe, care, pentru a 
umple golurile din formația 
g pregătea, a fost dispus 
concureze pe distanțe de 
1 500 m pînă la 10 000 m !

Indiscutabil, acest campionat 
astg util 1 Sau, mai de grabă, 
poqte deveni util dacă:

— vor fi abordate cu maxi
mum de seriozitate toate ches
tiunile organizatorice ;

— șe va elimina formalismul 
ta alcătuirea unor echipe;

— consiliile județene, clu
burile, asociațiile, comisiile de 
atletism, antrenorii vor privi 
competiția ca pe un test șl 
muncii lor, pregătind atleți de 
specialitate pentru TOATE pro
bele incluse în program.

Altfel campionatul nu-și va 
putea atinge scopul, redueîn- 
du-se la acea dispută, devenită 
aproape banală, Steaua — Di
namo (la care în acest arii e- 
mit pretenții și studenții bucu- 
reșteni). Și nu va atinge sco
pul nu pentru că n-ar fi util!

Atenție maximă de la start, 
Mai trebuie, oare, explicat unor 
atleți cit de mult contează o 
plecare bună I

ce 
să 
la

T n campionațul feminin de 
baschet conturile au fost 
încheiate de mult, tur

neul final avînd, astfel, doar 
nobilul școp de pregătire și

" . . -I. l. i. i .ii i . ............nu ' -1.11011

CJțiUȚ Ja Wiă din primele șale evoluții în 
a upppț Ja 2,12 jn berfurnw-lița român'eașpă

Competiția eșțe, în 
lipsită da miză și 
Ceea ce nu PPa~

verificare, 
consecință, 
de interes, 
tg spune despre o altă între
cere, tot de baschet, dar care 
va reuni pe „piticii" gcgsțui 
sport al uriașilor. Palatul pio
nierilor organizează două zile 
de mini-bașcheț rezervate echi
pelor de școlari din Capitală și 
din țară. Inițiativa este mai 
mult deczt lăudabilă’ Șl ăacă 
generației „piticilor" de astăzi 
i se va acorda interesul cuve
nit și de către forurile compe
tente ale federației, (facă vor fi 
crescuți jucători și jucătoare 
de valoare, baschetul românesc 
nu va mai fi în viitor în si
tuația tristă de a-și cunoaște 
echipele campioane înaintea 
desfășurării campionatului...

tehnice. Obligatoriu
singur lucru: ca fiecare parti
cipant să treacă două probe 
atletice. Parnindu-se de 
principiul cg atletișmiil stă 
baza tuturor sporturilor...

aer liber Atena) ȘERBAN 1OAN 
maximă. Asța se mtîmp’a to aprilie-

este un

înfrîngere (meritată)

ta 
la

bineînțeles, mai mică: Poli
tehnica Iași — Universitatea 
Timișoara.

„Fiecărui senior onoarea cșre 
i se cuvine...”.

Luna mai este de obicei 
foarte încărcată pentru 
școlari: teze, examene,

încheierea mediilor de sfirșit de 
an. Și totuși, micii iubitori de 
sport găsesc puțin timp pen
tru a onora „Gupa școlii", 0 
altă întrecere de mare origina
litate și utilitate. 200 de echipe 
își dispută întîietatea la volei, 
baschet, handbal, gimnastică, 
fotbal, sportul fiind la alegere 
pentru fiecare școală, în func
ție de posibilități, preferințe, 
tradiții, bază materială, cadre

a 
deținătoarei Cupei cam
pionilor europeni la 

Ițandbal relansează campiona
tul. Șteaua a pierdut la Ba
cău și i-a permis eternei sale 
rivale, Dinqmo București, să 
reducă Iq i punpte diferența 
care o despărțea de lidera cla
samentului. In această etapă, 
atît Steaua cît și Dinamo Bucu
rești joacă în Capitală, prima 
cu Rafinăria Teleajen, cea de 
a doua cu C.S.M. Reșița.1 Gaz
dele sînt, firește, mari favori
te. Și dacă rezultatul este mai 
puțin important, interesează 
mai cu seamă cuplajul handba
listic, care va aduce în teren 
aproape întreaga pleiâdă a 
rilor noștri jucători,

— ChiO.riț fruntași și-au dat 
■" ' ! in tradiționala 

competiție „Cupa Valea 
Albă", așteptînd o asistență 
care, puteg urmări în slip 
unduirile șlalgmișților. Nimic 
de mirare. S-au organizat une
ori concursuri de schi fy 
lung iunie. De obicei, zăpadă a 
fost. A cam lipsit entuziasmul 1

ma-

S ț ța rugby, în „Cupa pri
măverii^, competiție de 

a tranziție dar cu valoare
practică de campionat; un 
derbi Gr. Roșie — Dinama (al 
cîtelea I). In- provincie — un 
derbi studențesc de anvergură,

Dinamo Volgograd — Selecționata
divizionară 81-62!

Planul de pregătire a lotu
lui național de baschet mascu
lin nu prevede pentru actuala 
perioadă obținerea de perfor
manțe ; jucătorii sînt obosiți 
deoarece trebuie să facă față 
atît antrenamentelor din ca
drul lotului, cîț și celor de la 
cluburi; a fosț un meci amical 
în .care nu se urmărea victo
ria. ci rularea tuturor jucăto
rilor.

Pot argumentele de mai șus 
să constituie, totuși, o scuză 
pentru înfrîngerea la 19 punc
te (81—62, la pauză 32—22) a 
Selecționatei divizionare (denu
mire sub care a jucat echipa 
națională) suferită în lato f°r* 
mațjei Dinamo Volgograd, pro- 
mpval.ă anul acesta în prima 
categorie a campionatului 
U.g.Ș.Ș. ? Eșțe evident că nu. 
După părerea noastră, compor
tarea șelecțipnatei a fost sub 
orice critica, constituind 
semnal de alarmă pentru 
trpnorii lotului. Nu ar fi
desigur, condamnabilă înfrînge
rea dacă selecționata ar fi ju
cat măcar acceptabil. Dar, gre-

un 
an- 

fost,

Schiorii fr 
întilnire 
comvetit

n sfirșit, bogatul program 
al sfirșitului de săptă
mână, pe care prin forța 

împrejurărilor nu l-am putut 
parcurge decît în fugă, este 
ornamentat cu o foarte intere
santă competiție de ciclism, 
„Cursa munților". întrecerea 
deține la actuala ediție nu nu
mai atestatul internațional, ci 
și unul de valoare și va per
mite o bună, verificare a rutie
rilor noștri pentru viitoarele 
competiții ale acestui sezon. 
Un sezon început cu brio în 
Mgrpc și Spania ăar pripțt, to
tuși, cp destulă îngrijorare. Din 
motivele binecțțnoșcute, pe care 
nu mai este pazul să le repe
tăm.

Valeriu CHIOSE

Astă-seară, pe terenul Floreasca

excesivii (ele- 
la meciul Di- 

— Dinamo 
a dus la ieșiri 
cum s-au mai

Primele jocuri
ale turneului linal

șelile de tehnică, ratările exas
perante. jocul absolut indivi
dual, permanentele discuții
între componenții naționalei
noastre — toate acest,ea și-au 
pus amprenta asupra acțiunilor 
și au determinat înfrîngerca la 
un scor de loc onorabil, după 
o evoluție pe alocuri phiar pe
nibilă. Ca să nu mai vorbim 
de nervozitatea 
ment prezent și 
namo București 
Volgograd) care 
reprobabile, așa
petrecut lucrurile, din păcate, 
și la alte întîlniri internaționa- 
le. Autori, aceiași vechi „cli- 
enți‘‘ (Cernea, duminică, Novac 
și Dragomirescu, marți), tratați 
cu duhul blîndeții de federație, 
deși au fost cazuri în care, fie 
echipa națională, fie formați
ile de club au avut de suferit 
din cauza unor atitudini ase
mănătoare, chiar în întreceri 
internaționale oficiale. Desi
gur, după un singur meci, și 
acesta amical, nu pot fi trase 
concluzii. In schimb, se pot 
desprinde unele aspecte de 
care trebuie să se țină seama.

W, st.)

al diviziei A la lele

DRAPELUL ROȘU SIBIU - 
UNIVERSITATEA CLUJ 3—2. 
Ultima restanță a diviziei A 
femipto Ș-a disputat marți la 
Sibiu între Drapelul roșu și 
Universitatea Cluj. Mai bune 
în jocul la fileu, sibiencele 
și-au apropiat victoria, după 
două ore de joc, cu șcprul de 
3—2 (—10, 4, —12, 4, 6). S-au 
evidențiat Fleșeriu, Damian, 
Lutșch (Sibiu), Porumb, Doi
na Meseșan și Potra (Cluj). Ju- 
cătoarea Mocanu (Cluj) a fost 
eliminată de pe teren pentru 
injurii la adresa arbitrului 
principal Z. Pătnl (I. IONES- 
CU — coresp. principal).

In urmățparele două seturi 
oaspetele sînt surprinse de re
venirea puternică a Fepicțltoei. 
Ieșencele, printr-un joc mai or
ganizat, egalează : 2—2. Ultima 
parte a jocului a fost din nou 
la discreția oaspetelor care 
cîștigă clar. Antrenorul Pobur- 
ka a rulat apr.oap.e înțr.egul loț 
din care
Nogueira, 
lia Rojpo 
(I. D.).

s-a încheiat disputa și în această 
cqmpetiție, iar clasamentele au 
luat lormă definitivă.

SERIA I
14
14
14
14
14
14

PENIGILINA 
-11, -3, 6).

MEXIC tl — 
IAȘI 3—2 (13, 4,
Sala Progresul din Capitală a 
găzduit, luni .
dintre prima garnitură a 
xicului și Penicilina Iași, 
petele au acționat foarte 
în primele duuă seturi, 
rarea imecțtoță șj cea .dip - 
a doua au scos din ritm atacul 
ieșencelor .în cpre dpar Deme- 
triu și Căunel pu corespuns.

seara, meciul 
Me-

Oas-
bine

Apă-
linia

remarcăm pe Isabel 
Gloria Insua, Roge- 
și BZșnca Garda»

I - RAPID 3—1 (5. 
cu Ra- 

desfășurată

WKIC
12, —8, 11). în partida 
pid București, 
marți, în sala Giulești, oaspe
tele au jucat foarte bine în 
toate compartimentele. Calități
le atletice ale mexicanelor, du
blate de o corectă executare a 
procedeelor tehnice, le-au per
mis acestora să învingă redu
tabila formație a feroviarelor, 
de la care ain remarcat doar pe 
Szekely și Rebac. (C. PUFU — 
coresp.).

0 Prjp consumarea ultimelor 
restanțe din divizia B (femiplp)

1. uniy. M
2. Sănătatea Araci
3. Med. Tg. Mureș
4. Corvinul Devș
5. Șc. sp. Oradea
6. Medicina Cluj
7. Lie. N. Bfilcescu 

Cluj
8. Pedag. Oradea

SERIA

14
10
10
10

3
3

14
14

3
3

0 42: 6 28
4 33:16 24
4 36:19 24
4 32:19 24

11 18:35
11 16:37

11
11

16:37
15:39

A II-A

1. I.C.F.
2. ȘC. sp. c-ța
3. Voința M. Cluc
4. Sănătatea Țîrg.
5. Tricotajul Bv.
6. Politeh. Brașov
7. Știința Găești
8. Flacăra r. Buc.

SERIA A
1. Ceahlăul P. N.
2. Progresul Buc.
3. Viitorul Buc.
4. Unlv. Buc.
ș. Unlv. Iași
(». șc. sp. Bacău
Y- Politeft. Galați 
8. A.S.E. Buc.

17
17

17
17

14 14
14 10

7
7
6
5

14
14
14
14
14
14

42:11
33:21

0
4
7 27:25
7 28:29
8 27:29
9

4 10
3 11

U 12
14 11
14 10
14
14
14
14
14

28
24
21
21
20
19
18

17:34
22:35
22:34 17

40:11 26
38:16 25
32:19 24

8 6
6 8
5 9
3 11
1 13

24:27
20:33
13:34
8:39

Steaua — Selecționata Armatei franceze
11-19 (3-6)

nul Republicii, îp prezența a 
numeroși spectatori (și televi
zată în direct) a corespuns 
doar parțial așteptărilor.

două încercări transformate, 
pornite din... șarje ale gazde
lor ! In ultimele 20 de minute, 
jucătorii de la Steaua, ceva

O deschidere efectuată de gazde și prompt blocată de rugbyștii francezi (fază^ dțp^mfciul 
Steaua

Partida internațională amica
lă dintre Steaua și Selecțio
nata Armatei franceze, dispu
tată ieri dimineață pe stadio-

România întrece spectaculos Danemarca: 4-1
(Urmare din pag. 1)

gștfel cele 3 puncte șțecesare 
calificării (3—1).

Rar se intimplă ca rezulta
tul unei partide șă

Tradiționnla piramidă a curajului
Foto ; R. TEODOR

Gele mai bune echipe femi
nine de baschet ale țării își 
dispută astăzi, mîine și dumi
nică turneul final al celei de 
a XlX-a ediții a diviziei A. 
Deși ordinea primelor formații 
nu mai poate fi schimbată 
(Politehnica București are asi
gurat titlul de campioană, iar 
Rapid locul secund), întrecerea 
prezintă interes prin faptul că 
oferă un foarte bun prilej de 
verificare a jucătoarelor noas
tre fruntașe care se pregătesc 
pentru campionatul european 
din Sicilia. Meciurile cu Lo
komotiv Sofia au arătat o evi
dentă ascendență de formă, 
care ne dă șperanța că în a- 
ceste zile vom asista la înțîl- 
niri interesante, spectaculoase, 
așa cum, din păcate, nu prea 
am văzut în ultima vreme în 
baschetul nostru feminin.

Disputele turneului vor avea 
loc pe terenul Floreasca (lingă 
sala cu același npme), după 
următorul program: vineri, de 
la ora 19: Rapid — Voința 
Brașov, Politehnica București 
— Universitatea Cluj; sîmbătă, 
de la ora 19: Politehnica — 
Voința, Rapid — Universitatea; 
duminică, de la ora 10: Voin
ța — Universitatea, Rapid — 
Politehnica.

țul unei partide șă exprime 
atît de fidel âspectpil jocului. 
Tiriac a început calm, a gto- 
dit fiecare mtoge, a renunțat 
ia acel asalt in trombă pe 
care-1 obișnuiește din start. 
Acum, nu trebuia rișcaț njmic 
și jucătorul nostru, dând do
vadă de multă concentrare, cu
lege punct după punct. Abia 
în setul dat Torben reușește să 
echilibreze jocul, conduce chiar 
cu 1—0 și 2—1, iar apoi mai 
are un <„forsing“ la 2—3, cînd 
egalează pe serviciul lut Tiriac 
(3—3). Dar de aci încolo, ro
mânul se impune din nou. Una 
din armele principale: desele 
schimbări de ritm și crosurile, 
care au măcinat rezistenta 
„viking.“-ului. altfel foarte mo
bil. Acesta nu mai obține de
cît un singur ghem până la 
încheierea partidei.

Deși nu mai putea influența 
rezultatul final al toitîlnirii. de
cît în ceea ce privește propor
țiile scorului, ultimul meci — 
cel dintre campionul român 
Xlip Năstase și dapezuj Jorgen 
Ulrich — a dat loc la o luptă 
acerbă.
de joc. 
abordat 
ma lor 
carieră, 
îmbogățească palmaresul cu un 
rezultat de prestigiu.

Setul de început este ciști- 
g'at de Năstase. care excelează 
la serviciu. punctind 6 ași! 
Al doilea avea să fie recor
dul de durată al întîtoirii (58 
minute), tociietodu-se abia la 
11—9. Mingi foarte 
schimburi sițp,erbe. 
copios de țribune. 
Ilie Năstase încă un 
prețios în contextul meciului. 
Următoarele două revin. însă 
danezului, remarcabil în sme- 
ciuri și voleuri de stânga.

de-a lungul a țrei ore 
Cei doi adversari au 

cu multă ambiție pri- 
intiinire directă din 
dorind, firește, să-și

puternice, 
aplaudate 

aduc lui 
set, foarte

Ulrich atacă aproape in per
manentă. mai ales armiei când 
beneficiază de seryicto- KiW" 
zgți, dar zântotodu-și priețe- 
neste, cei. doi Rto^S-
în veștiar-e penfrp o pawA 
binemeritată- Conducea Nasta- 
se cu 2—1. la seturi, dar avea 
șă fțe egalat, prip forta și va
rietatea jocului lui Ulrich în 
cel de-.al patrulea set. Danezul 
dă dovadă de șesunse fizice 
surprinzătoare, după ef-Qrtul 
continuu reclamat de stilul său 
de joc.

Urrn«ază afWteQXa toaWMfel: 
In șețpl decisiv, lupta pr-eșțe 
și mai mult în intensitate. 
Jorgen ia avans cu 2—0. paie 
a se distanta în învingător, dar 
Năstasg respinge ultimele 
atacuri ale danezului cu ex
celențe crosuri și pasinguri, 
apoi, (de la 3—-1) face un ve- 
rițaWi tur de torță, ațaicînd dl 
dezlănțuit. în fața unui adver
sar măcinat de acest yerltobil 
maraton. Ihe Năstase câștigă 
pe toeriț p partidă de mare 
tensiune, dispunînd de Jargon 
Ulrich cu 6—2. 11—9, 4—6,
4—6. 6—4. Învingător și învins 
merită deopotrivă deplina, 
noastră apreciere.

O mențiune și pentru arbi
trii celor trei reuniuni — Mir
cea Constantinescu. Florian 
Marinescu. Mihai Poenaru- 
Bordea si Mircea Handoca — 
care s-au achitat cu competen
ță de piisitmea înțșrd^jnțgțâ, 
fapt remarcat si de arbitrul 
principal al întîtoirii. dr. Otto 
Heidrich (Austria).

Viițoatoa adversară ș 
nfei ta „Cupa Daviș1-*: 
gia sau Luxemburg, 
trebuie să șe dispute,
plasar^, pînă la 21 mai.

— Selecționata Armatei franceze)

Mai întîi, pentru că, desfă- 
șurîndu-se după vechiul regu
lament, t.endinte ambelor echi
pe de a juca „la rezultat" a 
determinat un abuz de șuturi 
în tușă (să sperăm că a fost 
ultima ocazie...). Apoi, pentru 
pă gazdele, ieri totr-o inexpli
cabilă și surprinzătoare eclipsă 
de formă, au practicat un joc 
dezlinat, fără orizont, plin de 
erori, în urma căruia au pără
sit terenul înviase fără drept 
de apel.

încă din primul minut al 
meciului rugbyștii francezi au 
pus stăpînire pe joc. Au dd* 
mțnat teri|.qrial, ca urnire a 
superiorității pe înaintare (în 
grămezile spontane, în împinge
rea la grămezile oi-donate și, 
mai ales, în margine; taloaa- 
jul le-a revenit gazdelor în ge
neral). O perioadă de circa 20 
de minuțe jucătorii de la Stea- 
ița nici n-UU țrpppț linia de 
centru! Totuși, raportul de 
forțe s-a mai echilibtot 0 ?0Q- 
rpț de Ia papză îl rețlepțd. La 
reluare, însă, francezii pu „un 
sfert de oră“ puternic, în care
— cu largul concurs al adver
sarilor lor — înscriu multe 
puncte. Amintim doar de cele

Foto: N. AUREL

fost realizate de 
lovituri de pe- 
transformare) și 

Stea- 
(,două 
două 

(două

mai vioi, reușesc să domine și 
să reducă din handicap, dar... 
prea tîrzip.

Punctele au 
Durbac (două 
deapsă și o
Fopa (încercare) pentru 
ua, respectiv de Benaclai 
lovituri de pedeapsă și 
transformări), Silleres 
ipcercărî) și Cantoni (încerca
re) peptru Selecționata Arma
tei franceze. Scor filial: 19—11 
(6—3) în favoarea oaspeților.

Formațiile : STEAUA :
Durbac; Popa, Călărașii, Ghi- 
ță, Penciu (•'); Giugiuc, Rădu- 
lescu; CiQbănel, Prăși, 
rpțu; Șerbgrh Fpdpr; 
Gli. Mircpa, CiciȚpei; 
ȚIONATA ARMATE} 
CEZE: Benacloi;
Canțoai, Auger, Marat;
Aștre; Cepei), Tișșeyre, Glei- 
zps; Verdier, Morel; Rplțquem, 

Ggdfifdă; l^RdțârdP.
Arbitral Th, ăVțtțțug, dp obi

cei excelent, a condus destul 
de bine, dar a părut jeri a se 
angrepa în noto de îppîipeaiă 
a parțidej.

Băltă- 
lonescu, 
SELEC- 
FRAN- 

Șilleres, 
Romeu.

G. RUS5U-ȘIRÎANUCAMPIONATUL BL CAIITICAREIA GRECO-ROMANE

Româ- 
Norve- 
Mectul 
în de-

Sîmbătă. de la ora 16,30. în 
8 localități din țară încep în
trecerile campionatului de ca
lificare pentru divizia A la 
lupte greco-romane pe echipe. 
Iată programul: GRUPA I, la 
Pitești: C.S.O. Pitești, Petro
chimica Pitești, U.M. Cimpu- 
lung Muscel. Centrul agricol 
Găești și Alumina Slatina ; 
GRUPA a II-a (Bacău) : 
colina 
dăuți.
namo

Ni-
Ră-
Di'

T___  A.S.A. Șopău;
GRUPA a m-a (Arad) : C.S.M. 
Jțeșițg, Vagonul 4r0d, Victoria 
Lugoj șl Metalpl Tr.' Severin ;
GRUPA a iv-a (Sibiu) : Con
structorul Hunedoara. A.S.A. 
Sibiu. C.S.M. Cluj și Șțitoț?

Iașj. IPRQI'IL 
Cimentul Bicaz.
Si

PptiWini; GRUPA ș V-g (Satu 
Marc) : Chiinisțul Eaip Mare, 
Unio Sațp lătore. A.Ș.A. Qradea 
și Utilajul Petroșani ; ' GRUPA 
a VI-a (Tg. Mureș) : Jiul Pe- 
trila. Mureșul Tg. Mureș. Lem
narul Odorhei și Crișul Grades; 
GRUPA a VlI-a (Conștanța): 
Progresul Brăiija. Energia Con- 
stanto, I.M.U. Medgidia, Fla
mura roșie Tulcea și Marina 
Mangalia; GRUPA a Vin-a 
(Ploiești) : Carpați Sinaia, Pe
trolul Ploiești. 1,1— 
Roșiori. Energia București 
Tractorul Urzicem.

întrecerile cpm-Pionfitvlui 
lupte libere sînt programate 
zilele de 18 și 19 mai.

Mecanizatorul
Și

de
in

Ovidiu Puiu 
pe locul 2 la Tarare

Marea demonstrație a oamenilor muncii
din Capitală cu prilejul zilei de 1 Mai

(Urmare din pag. I)

ai misiunilor diplomatice acre
ditați in țara noastră și alți 
membri ai corpului diplomatic.

In tribune se află numeroși 
oaspeți de peste hotare.

Fanfara militară intonează 
Imnul de stat al Republicii So
cialiste România.

Tovarășul Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. aț R.C.R.f

prim-secretar al Comitatului 
municipal București al . P.C.R., 
deschide mitingul oamenilor 
muicii dip Capitală.

Ia cuvîntul tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

In repetate rîndurl, cuvînta- 
rea este subliniată cu urale Și 
ovații.

Mitingul ia șfîrșiț intr-o at
mosferă de mare entuziasm.

Urmează apoi marea demon
strație a oamenilor muncii din 
Capitală consacrată sărbătoririi 
zilei de 1 Mai.

Ca în fiecare an, demonstra
ția s-a încheiat cu parada spor
tivilor, o trecere in revistă a 
celor care au ridicat pe catar
gele victoriei tricolorul româ
nesc. Mulți dintre sportivi poar
tă cupe și medalii de campioni 
cucerite to confruntări națio

nale și internaționale. Grupuri 
compacte de tineri participă la 
diferite exerciții de ansamblu, 

ir
Demonstrații și mitinguri 

consacrate zilei de 1 Mai au 
avut loc și în alte orașe și 
centre muncitorești din toate 
județele țării. In cursul zile
lor de 1 și 2 mai ț-au desfășu
rat numeroase manifestări cul
turale, serbări cîmpenești și în
treceri sportive.

(Agerpres)

Luînd startul duminică la 
concursul internațional — cla
sa 500 cmc — de la Tarare 
(Franța), motocrosistul român 
OVIDIU PUIU s-a clasat pe 
locul 2, iar colegul său EU
GEN KERESTEȘ pe locul 9, 
într-o valoroasă companie de 
24 de alergători din 8 țări.

★
Ceilalți doi sportivi români, 

care întreprind un turneu în 
R.D. Germană, au participat 
duminică Ia un concurs inter
național de motocros — cl. 250 
cmc — care a avut loc la 
Frohburg. ȘTEFAN CHIȚU a 
ocupat locul 6, iar OTTO SȚE- 
PHANI locul 9. La start au 
fost prezențî 29 de motocicliști 
reprezșntînd 7 națiuni.



și un rezultat final de 1-1 mai aproape de adevăr

1M

IN PRAGUL IMIGRAȚIEI... I
Sătuț de pelerinajul ecuatorial. 

Apollo aruncă ocgjgds din ce îți 
cg mai insistepțe lijiiștițtțlui Pont 
Euxih... îț fegasește, diipă lîțm 
de absență, miți șed-UPdt'of, mai 
inedit, măj minunat. De la Palla- 
tis la Mamaia, uțț peisaj nou de 
beton și sticlă prinde contururi-

Din caru-i aufit, Apollo suride 
radios, făcina să sclipească în
mii de culori nisipul plajelor. 
Rpscăruși — familiari Și gălă
gioși — țnflemnățț dă instinct, 
se aventurează departe în larg, 
aidoma unqr yole Cțt pțnzele deș- 
ffișurate 'in vțnt... Șe apropie 
vâra !

7n pyrțncl, apele mării vor îm
prumuta o fărlmă clin mțțrea fe
bră a sqărpiui— in curînd, piți- 
jpțC — acum' Pustii si mute •— 
ior

— pcjiaj’ pustii și mute r~ 
cflpațg culori și viață.

~k
aceste zțlg, întregul litoral 

-----”, ’ Primirea oaspeților
In t..........

e țn 'gțeffă.
se ' cuvine să fie, după tradțț:e, 
hetnt'recuță. Mțgr'ațla spre mare 
se va dezlănțui în scurt, timp 
și gazdele țin să-și tntîmplne 
musafirii pregătite pînă in cele 
mal mici amănunte.

Hotelurile își sporesc confortul, 
se primenesc în vederea mare
lui eveițiment ; ambarcațiunile 
sînt gata să brăzdeze cleștarul 
apelor ; terenurile de sport își 
fac toaleta pentru înțimpinarea 
cețor dinții oaspeți. O călătorie, 
acum in pragul' „mțgrgției", de-a 
lungul țărmului este cit se poat» 
de agreabilă, 'mai ales în aceste 
momente febrile, premergătoare 
deschiderii oficiale a sezonului, 
anunțată pentru „idele" lui mai. 
In noile hoteluri din Mamaia sau 
Mangalia Nord, mii de adora
tori ai soarelui și apei vor putea 
să se pucure de razele binefă
cătoare țl undele sărate.

Soare, apă, briză inpiorătqars 
a mării... Iată spre ce vor rță- 
văli mii de turiști din țară și 
de peste hotare. Ii vor intțm- 
pina, de asemenea, sportul și 
arta, ti vor atrage obiectivele de 
interes turistic, care fac fala li
toralului romanesc. Intre toate 
acestea, sportul va rămîne tova
rășul nedespărțit al vizitatorului 
peisajului riveran.

Aceasta este — desigur — ex
plicația că bazele sportive din 
Mamaia sînt puse la punct. Te
renurile de tenis, volei, baschet, 
golf I?i așteaptă competitorii;

epliipamențiil șț materialele spor
tive, revăzute și îmbogățite, in~ 
vită la ieșirefț pe țergpurț ; șpor- 
tufiiă ' nițvtipe, imiiți, cgnpțffjui, 
„bicicletele de apă“ sînt la loc de 
cinste tptul respiri încă de pe 
acum atmosfera pregătirilor pen
tru start.

Eforie, Costinești, Constanța. 
Mangalia... Pretțțfindpnl o griji 
meticuloasă pentru primirea ce- 
Ipr dinții turișțț. Poposim pentru 
cltevâ clipe șl la Eforie, printre 
peț pe se pcupi de activitatea 
sportivă.

Interlocutorul și ghidul nostru, 
N. CIIELDAGI, președintele aso
ciației sportive Unirea, ne con
duce prin locurile ce vor cu
noaște o animație permanentă pe 
tțigtă perioada eslivalfl. Sțâdipnul 
de fotbal așteaptă o ultimă toa
letă. la fel ca și acela de bas
chet, in timp c» miprpbaza aso
ciației I.II.R. ne' țntimpină curată 
CU' 9 ggliMă, în mijlocul lâ fel 
dp Piirătețar' hdțețurț purtînd nu
mele ștrăvephilpr locuitori al O- 
limpului : Apollo, Jupiter, For
tuna, Venus, Cupldon etc. ,;Pe 
întreg sezonul — ne spunea N. 
Cheldagi — aceste terenuri sînt 
solicitate de turiștii români și 
străini, care alcătuiesc echipe de 
fotbal, baschet, volei. Noi le pu
nem la dispoziție echipamentul 
necesar și stabilim, de acord 
cu reprezentanții lor. programul 
sportiv al stațiunii. Din cînd îp 
cînj, oaspeții noștri pot urmări 
o serie de întîlniri amicale în
tre sportivi ai loturilor naționale 
veniți în stațiune. Serile sînt la 
fel de plăcute, cluburile fiind 
necontenit asaltate de iubitorii 
tenisului de masă, ai șahului șl 
jocurilor distractive".

Ca de obicei, Cosțineștiul va fi 
gazda studenților sosiți din nu
meroase țări ale Europei. Șl', nor
mal. sportul — atributul insepa
rabil al tinereții, pa constitui 
punctul central al activităților 
din această stațiune.

In Constanță, intensitatea pre
gătirilor a atins punctul maxțm- 
ve aici se coordonează activi
tatea întregului litoral. Organe 
locale de cele mai diverse pro
filuri își dau mina pentru inau
gurarea, ia înălțimea exigențelor, 
a noului sezon. „Ce vom oferi 
oaspeților litoralului ?“ Bineînțe
les, obiectivul principal — asi
gurarea unor condiții optime de 
locuit, o bucătărie pe gustul tu
turor. Dar, la fel de importantă,

este oferirea unor posibilțțăți de 
distracție cit rnai variate. Si, 
după cile s-a constatat, sportul 
este capitolul. cei mai solicitat. 
Oaspeții litoralului vor putea a- 
sista duminica șl în cursul săP~ 
tămîniț la o serie de întreceri 
interne șl Internaționale de mare 
interes, la majoritatea ramurilor 
sportive, așa că preferinței» vor 
fi satisfăcute integral.
„Startul pregătirilor — ne spunea 
președintele Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport, 
NIȚA SCARLAT, s-a dat încă din 
luma martie. In ceea ce ne pri
vește, ne-am străduit și ne stră
duim in continuare să păstrăm 
bunul renume al stațiunilor de 
pe litoral, prin asigurarea tutu
ror condițiilor de practicare a 
sportului de către turiști, prin 
stabilirea unul program variat șl 
susținut. Astfel, In afara activi
tăților organizate în fiecare sta
țiune, pentru care sînt angajați 
profesori de educație fizică sau 
studențl de la I.C.F., oaspeții noș
tri vor putea să se destindă pe 
principalele baze sportive, urmă
rind meciuri de fotbal, turnee 
de volei, baschet, box, handbal, 
lupte, întreceri de atletism, gim
nastică, sporturi nautice, haltere 
etc, demonstrații și jocuri amicale 
susținute de echipele locale. Fot
balul va programa, pe lingă me
ciurile din campionat ale Faru
lui, și ale echipelor din diviziile 
Inferioare întîlniri amicale cu 
ephipe străine cunps.cute : Leeds 
United, Bruges, Sparta Rotter
dam, F. C. Kuweit, Dukla Praga, 
Racing Club Beirut, Vlaznia Ti
rana ; boxul va avea și el o 
activitate susținută : competiția 
„Mănușa litoralului", „Cupa Mării 
Negre", întîlniri între pugiliștil 
constănțenl și cei din Rosenheim, 
Berlin, Viena etc. în program 
figurează, de asemenea, tradițio
nalele întreceri dotate cu „Cupa 
Mamsia" la handbal șl yahtjpg, 
întreceri în cadrul ..Cupei balca
nice" lâ fotbal șf lupte. Și tra
tativele de gngajare a altor com
petiții internaționale continuă"...

Așadar, litoralul va oferi oaspe
ților săi tn sezonul care începe 
peste cîteva zile, multiple ?i va
riate forme de petrecere a unei 
vacanțe plăcute, sportul fiind un 
element predominant care se In
tegrează în ospitălltatea specific 
rpmănească.

Aurelian BREBEANU
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mai multe terenuri...

hS
Sînt sporturi care au o ve

che tradiție și — din acest 
motiv — se bucură de p largă 
popularitate în Valea Jiului. 
De pildă, fotbalul. Jocul cu 
balonul rotund este practicat 
cu pasiune la Petroșeni, la Lo- 
nea, Petrila sau Lupenl, echi
pele din aceste centre miniere 
obținând 
multe și frumoase succese. Și 
dacă am vorbi despre popice 
sau atletism ar fi necesar să 
spunem aceleași lucruri în 
ceea ce privește tradiția, schim
bând, însă, tonul atunci cînd 
am intra în domeniul rezulta
telor, deoarece în ultimii ani, 
în aceste discipline, performan
țele sportivilor au scăzut în
grijorător.

Tn schimb, în alte discipline, 
care s-au dezvoltat mai recent 
în școlile și în asociațiile spor
tive din orașele minerilor, re- 
zulțatele sînt FWP*’ A?a 
se explică interesul cu care 
sînt urmărite jocurile de hand
bal, volei, rugby sau baschet.

Un exemplu grăitor în aceas
tă privință îl constituie hand
balul. După ce în anul 1957 
echipa masculină a Institutului 
de Min» din Petroșeni a reușit 
șă șe, califice în prima catego
rie a campionatului țării, doi 
ani mai țîpziu echipa feminină 
a Școlii sportive, tot din Pe- 
trpșeni, a pătruns și ea în cam
pionatul republican categoria 
B, în cadrul căruia, de atunci, 
se menține pe un loc fruntaș. 
Aceste două succese, ca și 
comportarea formațiilor petro- 
șenene în întrecerile la care 
au luat parte, au determinat 
atragerea unui jparțe PWPSr 4e 
tineri spre prapticarea handba
lului/ Grescîpd baza de masă, 
p crescut si numărul echi" 
pe. Cinci formații din această 
zonă au luat parte la dis
puta 
nal 
în Valea Jiului șe organizează 
anual un campionat de juniori 
cu participarea a 12 echipe, 
din rîndul cărora în ultima pe
rioadă de timp s-au remarcat 
prin rezultatele obținute forma
țiile liceelor djn Lupeni șj Pe- 
trjJa. Paralel șe desfășoară și 
o competiție rezervată șcplilpr 
generale, care grupează tețe-0 
serie, șase echipe din Lupeni, 
Aninofisa și Vulcan și în altă 
serie șase formații din Petro- 
șeni, i,iipea și Petrila.

Bogata 
nală pe 
premisele 
moyării 
re, de 
dintre jucătorii de handbal din 
Valea Jiului au ajuns șă fie 
selecționați în loturile repre
zentative de tineret. Cu cîtya 
timp în urmă, Francisc Cosma

de-a lungul anilor

din trecutul campio- 
regional. De asemenea.

activitate cnmpetițio- 
plan local a 
depistării și 

unor elemente 
perspectivă.

creat 
pro- 
tine- 
Unii

UNZ 2 — (prin telefon).
Stadionul municipal ; timp 

frumos ; spectatori : circa 
3.0 000 ; Au maregt: Kallo 
(min. 8) pentru România șl 
Siber (min. 85) pentru Austria.

AUSTRIA: Hodschar — Geh- 
hardt, Glechner, Elgenștiller, 
Friihlich, Sturmberger, Starelc, 
Paritș, Kbglberger, siber, 
Flala (min. 62 — Hlckerber- 
ger).

ROMANIA : Coman — Iv.in- 
cescu, Barbu, Hălmăgeanu, 
Deleanu, Grozea, Dinu, Do
brin (min. 85 — Nunweiller 
IV), sasu, lonescu, Kallo.

A arbitrat : dr. Gălba (Ceho
slovacia)..

Cochetul stadion de pe dea
lul Freinberg, care domină fru
mosul oraș Ecinz de pe Du
năre. a fost gazda uniui dublu 
colocviu înaintea adevăratelor 
examene, pe care echipele Aus
triei și României le vor sus
ține în preliminariile C.M.

Referindu-ne la formația 
noastră, credem că nu sîntem 
departe de adevăr afirmând că 
In repriza I evoluția unspre- 
zecelui nostru a sugerat valen
țele lui potențiale. Jocul sobru, 
precis și elastic în apărare, ge- 
nerînd cîteva contraatacuri ra
pide, aduse la un pas de fi
nalizare. ne-a oferit sâmburele 
unei posibile realități viitoare. 
Am Văzut IDEEĂ care mîine

BARBU

I
I
§
I

COMAN

mingea, dar tot ațâț de adevă
rat este și faptul că așezarea 
1—9—1 (uneori) era inaptă pen
tru construirea ofenșivei. Se
lecționerul Ballabio ne spunea 
că jucătorii noștri au realizat 
in repriza a II-a cei mai straș
nic lacăt elvețian djn câte a 
văzut, neglijînd însă total ata
cul. In asemenea condiții, do
minarea tarițorială accentuată 
din repriza a If-a a austriecilor 
trebuia să ducă — logic — la 
măcinarea forțeior jucătorilor 
noșțrj. adpicînd după sine și go
lul. Nu e mai puțin adevărat 
că, cu putină șansă, puteam 
șă mai rezistăm încă cinci mi
nute — si am fi dștigat cu 
1—0. Dar tot atât de adevărat 
este si faptul că dacă austrie
cii ar ft avut, la rândul lor,

deveni FAPT. Aceste 
schițate pe

era considerat un yiitor titular 
chiar în prima noastră garni
tură. Din păcate, plecat din 
Petroșeni și venit la București 
el și-a pierdut brusc valoarea, 
ca urmare a unor acte de in
disciplină favorizate 
tul că aici era mai 
trolaț. Recent, alți 
jucători de handbal 
șeni (Mircea Ciora 
Reher) au luat — în mod ne
justificat, fiind încă elevi ! — 
drumul Capitalei.

In ciuda faptului că cele mai 
bune elemente tinere au plecat 
din Valea Jiului, acolo conti
nuă să se muncească serios pe 
linia creșterii și promovării 
unor jucători cu perspectivă. 
Prezența tinerei Maria Domșa 
în lotul de tineret, valoarea 
Măriei Gorgan și a lui Ion 
Ungureanu constituie dovezi că 
antrenorii Eugen Barta (femi
nin) și I. Bar ah aș (masculin) 
continuă să muncească cu spor. 
Și este cert că roadele activi
tății lor ar fi și mai bogate 
dacă — așa 
seau recent 
ajutați. De pildă, în Petroșeni 
există un singur teren de hand-

și de fap- 
puțin cpn- 
doi tineri 
din Petro- 

și Iosif

bal. Să recunoaștem că este 
foarte puțin. Dacă baza mate
rială ar crește, activitatea de 
instruire s-ar putea desfășura 
în mai bune condițiuni și re
zultatele ar fi superioare celor 
de azi, spre satisfacția nume
roșilor iubitori ai acestui sport.

(c. a.)
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cum
- ar

ne mărturi- 
fi mai mult

CLASAMENTE
DIVIZIA a, masculin

1. Steaua Buc. 12 11 0 1 236—169 22
2. Din. Buc. 13 10 0 3 248—182 20
3. Din. Bacău 13 8 0 5 215—189 16 84. Univ. Cluj 13 6 2 5 239—214 14 15. Rafinăria i

Teleajen 13 5 3 5 194—210 13
6. Univ. Buc. 13 5 2 6 201—196 12 R
7. Politehnica |

Timișoara 12 4 2 6 190—180 io S
8. Din. Bv. 13 4 2 7 185—210 10
9. Textila

Cisnădie 13 "3 0 10 201—288 6 I10. C.S.M. 1
Reșița 13 2 1 10 190—261 5 1

DIVIZIA A., FEMININ I
1. Univ. Tim. 13 12 0 125— 81 2$ 1
2. Univ. Buc. 13 10 0 3 120— 84 20
3. Conf. Buc. 13 9 1 3 124— 89 19 |
4. Rapid Buc. 13 8 0 5 147—106 16 I
5. Constructorul 1

Tim. 13 7 1 5 121—103 15
6. Politeh. Gl. 13 4 2 7 89—129 10 ■
7. Liceul 4 1Tim. 13 4 1 8 71—102 c s
8. Rulmentul

Brașov 13 4 0 9 119—153
9. Prog. Buc. 13 2 1 10 114—151 5 110. Mureșul 1

Tg, Mureg 13 1 2 10 94—126 4 8

poate 
contraatacuri 
Linzerstadion într-o formă des
tul de empirică — șlefuite, 
consolidate în viitor prin a- 
mendamente : schimbări de di
recție, accelerări spontane și 
neașteptate. acurateța pasei 
decisive înapoi, pot deveni o 
armă majoră a echipei noastre.

Sasu. Grozea, Dobrin și Io- 
Uiascu s-au lansat de câteva pri, 
în primele 45 de minute, în 
contraatacuri care promiteau, 
care puteau fi finalizate. Ne- 
sustinerea inițiatorului contra
atacului sau, cel mai aResga, 
calitatea slabă a pasei decisive 
au dus la ratarea unor acțiuni 
promițătoare (cum a fost ex-

pelentul contraatac al lui Do
brin din min- D). care putea 
tranșa — din prima repriză — 
soarta jocului.

Prirj corectitudinea contra
atacului care a dus la marca
rea golului (min. 8) de către 
echipa noastră, acțiunea a pă- 
PUt de o extremă simplitate. 
A fost, de fapt, o manevră de 
d rară precizie: schimb de 
minge între Dinu 61 Gpozeș>“ 
atragerea fundașului Frohlich
— lansarea lui Sasu în spa
țiul liber —- cursă rapidă pe 
extremă — centrare înapoi per
fectă — întreaga apărare a 
gazdelor aflată în mișcare spre 
propria poartă, este prinsă pe 
contrepied — șut sec Kallo — 
gol ! 1—0 PENTRU ROMANIA. 
Tot pe aripa dreaptă. Easp și 
Grozea (de două ori) au mai 
realizat în prima repriză — îp 
minutele 20, 23 și 31 — trei 
sfertpyi din teaseuț fipijtl'aața- 
cului ferțeit din min. 8. Au 
eșuat însă înaintea sau în faza 
pasei decisive, cam ACOLO 
UNftE ÎNAINTAȘII NQȘȚRI 
GREȘESC — CU REGULARI
TATE — DE ANI DE ZILE.

Așa cum remarca selecțione
rul elvețian Bailnbio. pe care 
reprezentanții Federației aus
triece de fotbal l-au pwijit. ip 
glumă, „șpioin al jocului rp- 
mânilor" (selecționerul elvețian 
a yeriit special să vgdă echipa 
română, pe care o va avea ca 
advemară în preliminariile 
C.M-), echipa noasțră a șFșțui
— mai mult de jumătate din 

că știe să șe apere.
repriza a

meci
Djn netesipire în
II-a. jpopl formației noastre a' 
însemnat •— practic — exclusiv 
apărare. Prin menținerea unui 
singur vîrf — lonescu — „Ro
binson" izolat între apărătorii 
adverși, echipa noastră și-a 
anulat 99 la sută din șansele 
unor ipotetice 
Este adevărat 
diană Grozea 
brin a cedat 
al treilea mărginindu-se mai 
mult în a acroșa (cu destul de 
redusă reușită) adversarul cu

acțiuni ofensive, 
că și linia me- 
— Dinu — Do- 
pasul. primul și

LA OLSZTYN

jnai multă șansă jp această re
priză, victoria le Rtițea pevejij 
lor.

Angajările înalte repetate în 
careul nostru, unde Barbu (cel 
mai bun de pe teren) a jucat 
aproape fără greșeală, fijpd se
condat cu destul brio de Hăl- 
măgeanu. au însemnat — de 
fapt — marpa carență din jo
cul adversarilor noștri. Buni 
țehnjoieni. cu cîteva individus- 
lițăti remarcabile — Stapek, 
Siber, Kbglberger. Parițs, Froh
lich — austriecii au acoperit 
bine terenul, dar n-au știut să 
șe deșcutoe în fata apărării 
aglomerate a jucătorilor noștri.

Pentru echipa României. în 
afara celor cjteva acțiuni con
structive din prima repriză, sînl 
— după părerea noastră — de 
trecut ța capitolul ..realizări" 
și debutul promițător al lui 
Dinu, găsirea (în sfîrsit) a unui 
fundaș dreapta pe care se poa
te conta (Ivăneescu). revenirea 
lui Deleanu (tributar încă unor 
artificii) șl omologarea lui Sasu 
ca extremă în națională, post 
pe care poate da un randa
ment bun. Rămîin probleme de 
rezolvat : mijlocașii Și unele 
posturi din linia de atac.

încercând o concluzie, ne vom 
opri la aceea că meciul de la 
Lijjz a reprezentat șfîrșițul unei 
etape importante în miinca de
pusă cu echipa noastră na
țională. Este cazul să se trag» 
o linie de adunare, să se facă 
un prim bilanț Si _să se °P®" 
reze decis și curajos modifi
cările — muRe din ele 
țiale — pe care le comporta 
CLĂDIREA unej echipe repre
zentative omogene, valoroase.

★ . ,
Și acum, minutele de vipi 

ale jocului: min. 8 Koglber- 
ger. șut periculos de la 10 me
tri peste bară; min. 8 — 
Sasu. centrare, șut KALLU, 
gol: 1—0 pentru Romania;
min. 10 — Siber, șpt puternic 
sub bară și Coman scoate cu 
un reflex splendid în corner, 
min. 14 — Dobrin execută pu
ternic o lovitură liberă de la 
30 m și Hodschar reține ; min. 
17 — contraatac Dobrin (schimb 
cu Sasu) ratat în ultimă in
stanță ; min. 24 și 32 —
Fiala trage prin surprindere, 
foarte puternic, razant cu bara 
laterală; min. 67 — Siber, la 
7—8 metri de poartă, este con
trat in extremis de Barbu; 
min. 69 — Barbu rezPlvă O 
nouă situație critică la poarta 
noastră ; min. 70 — Barbu îl 
deposedează. în ultimul mo
ment, pe Kbglberger, aflat la 
7 m de poarta noastră; iptp. 
84 _ Kbglberger șutează în 
bara transversală : _ min. 85 —■ 
Parlts centrează. Siber șe afla 
în poziție dubioasă^ de ofsaid, 
mingea este „ștearsă" cu capul 
de Hăimăgeanu și ajunge la 
SIBER care, de ia 7 m. mar
chează '• 1—1. Puteam ciștiga, 
deci, dar scorul final este, ori
cum. mal aproape de realitate.

Marius POPESCU
Caricaturi de
Neagu RADULESCU

Știri... Știri...
E.C. ARGEȘ pi EETRONICA

OBOR 0—0

lu 
de 
C.

Cei 
au 

asistat la up joe de bun nivel 
tehnic, încheiat cu un rezul
tat nedecis : 0—0. Divizionarii 
B au produs o frumoasă im
presie. •

Miercuri s-a desfășurat 
Pitești întîlnirea amicală 
fotbal dintre echipele F- 
Argeș și Electronica Obor. 
aproape 8 000 de spectatori

UN NOU ANTRENOR
LA POLITEHNICA TIMIȘOARA

Nicolae Godeanu, antrenorul 
echipei Politehnica Timișoara, 
și-a înaintat demisia invocînd 
motive de sănătate. Conducerea 
secției de fotbal a clubului 
studențesc a acceptat demisia 
antrenorului, numind în locul 
acestuia pe Stere fieană.
P. ARCAN — coresp. principal

POLONIA—ROMÂNIA (echipe de tinsret) 0-0
7 000 de spectatori au asistat 

la meciul dintre reprezentati
vele de tineret ale Poloniei și 
României, desfășurat miercuri 
după-amiază la Olsztyn. Tvlulți 
dintre iubitorii fotbalului din 
localitate au plecat la Varșo
via pentru a ufmări întîlnirea 
dintre primele selecționate ale 
Poloniei și Olandei^ iar alții, 
care au renunțat șă facă aceas
tă călătorie de 200 km, au pre
ferat să urmărească același joc 
la televizor.

IWdciul de ța Olșzțyn 
dicaț la un litiți nivel 
deși nici una djn cele 
formații nu & reușit să

S-a rl- 
tehnic, 

două 
înscrie

vreun -gol. Meritul aparțirțe, 
desigur, ambelor apărări, dar 
in special portarului român 
GORNEA, unul dintre cei mai 
buni jucători de pe teren. Gaz
dele au atacat mai mult, dar 
apărarea oaspeților 
fără 
un 
cea 
dei.
a traș îp brațele lui ăîa'ysek 
de la putoai cîțiva metri, Din 
echipa română cei mat buni 
jucători au fost Qornea, Șcliio- 
pii, Iorțeșcii și Tătaru, iar de 
la polonezi Lesyczynskț, Musiaț 
și Gadpchg.

greșeală, 
contraatac, 
mai mare 
Singur îp

a jucat 
In min. 58, la 

liaclu a ratat 
Ocazie a parti- 
fața porții, el

Arbitrul cehoslovac Flama 
a condus următoarele formații .

POLONIA: Matysek — Les- 
. yczynski, Szatkowski, Musial.

Gorgon, Seweryn (mim 68 Sa- 
rama), Janik, Kozerski (min. 28 
Masztaler), Deja, Malkiewicz, 
Gadocha.

ROMANIA : Gornea — Cre
ții, Boc, Anca, Rotaru, lonescu. 
Șchiopu, Radu (min. 65 Pop), 
Qprișan (min. 45 Dembrovschi). 
Ctțperman, Tătaru.

Jcmusza JELcN 
redactor la ziarul

Sport Katowice"

ÎN MECI AMICAL, RAPID 
BUCUREȘTI - POLITEHNICA 

BUCUREȘTI 2—3 (2—3)
Joi după-amiază, pe stadionul 

Gi.ulești. divizionara B Politeh
nica a reușit să întreacă pe Ra
pid cu scorul de 3—2. Jocul a 
fost de nivel tehnic modest, 
aceasta și din cauza stării de
plorabile a gazonului. Totuși, 
interesant ca evoluție a scoru
lui. După 15 minute, Rapid care 
luase un avans de 2 goluri 
(Neagu cu capul din plonjon și 
Jamaischi), joacă prea relaxat, și 
studenții, în zi bună, egalează 
Și 
Savu 
După 
avute 
tabela 
schimbată.

V. ȚIRLI — ooresp.

preiau conducerea prin 
(două goluri) și Stanciu. 
pauză, cu toate ocaziile 
de Dumitriu si Neagu, 
de marcaj rămîne ne-

Co mici excepții, juniorii n-au
® Graba este dăunătoare • Numai campi
onatul nu ajunge ® Turneele finale — 

in provincie
In ultimii 2—3 ani, juniorii 

calificați în turneele finale ale 
campionatelor au oferit spec
tatorilor bucureșteni dispute 
deosebit de atractive, în care 
scrima pugilistică a stat la loc 

Uneori, comparînd 
acestor tineri ,CU 
boxerilor seniori, 

că

de frunte, 
întrecerile 
cete ale 
ne-api exprimat părerea
unele finale ale juniorilor au 
trezit mai mare interes decit 
cele ale bpxerilor seniori.

Iată insă că anul acesta, cu 
unele excepții, tinerii pugiliști 
nu ne-au mai dat prilej de sa
tisfacție. Majoritatea dintre ei 
au boxat ponfuz. au obstruc- 
ționat. punând forța pe primul 
plan. Ca atare, spectacolul a 
avut de suferit. Și aceasta, mai 
cu seamă în partidele juniori
lor mid. în activitatea unor 
antrenori persistă vechea me
teahnă de a grăbi procesul de 
creștere, de formare a boxeri
lor tineri. în dorința 
abțipe peste noapte 
favorabile. Antrenorii 
brescu (Brăila) și O.

de a se 
rezultate 

C. Do- 
____  , .. __ . Panaites- 
ou (Câmpulung Muscel), vechi 
specialiști în munca cuț junio
rii. eu ținut să-și spună păre
rea într-o problemă atit de de
licată cum este aceea a pre
gătirii tinerilor pugiliștL Să-i 
ascultăm :

C. Dobrescu. Indiscutabil, 
graba dăunează procesului de 
creștere s juniorilor. Având la 
activ doar 2—3 parțjdp. ftng- 
rul pugilist nu poate da șa-

tisfacție 
amploare, 
tul. Are 
rodaj in sală, apoi de meciuri 
amicale.

în ansamblu, cred că boxul 
nostru dispune de juniori cu 
o valoare medie bună. Ne. lip
sesc însă individualitățile, fe
nomen constatai de altfel și 1a 
seniori. Pe noi. antrenorii din 
Brăila, ne preocupă foarte 
mult depistarea elementelor ti
nere, cu perspective certe de 
progres. în sălile antr^uprilpr 
Baltă, Zlătaru și Bobinaru se 
pregătesc numeroși boxeri ti
neri. dar . puțini .djfțțpp ei re
prezintă talente autentice. De 
altfel, ca și în sala în care 
activez și eu. Cred că dintre 
brăileni. doar tinerii Vlad și 
Ciocoi au ceea ce se cheamă 
stofă de boxeri. La aceste cam
pionate am mai remarcat pe 
Iancu (Steaua), care are cali
tăți excepționale, și pe Paul 
Preoteasa (Macin). Mă refer, 
bineînțeles, la juniorii mici.

C. Panaiiescu. Multi antre
nori șe plâng că în sălile lor 
vin puțini tin-eri. Se poate, ta 
Cîmpulung Muscel, vă rog să 
credeți că n-avem loc în sală. 
Este adevărat, orașul e mic, 
iar tentațiile sînt mai puține, 
așa că multi tineri își petrec 
timpul liber pe terenurile sau 
în sălile de sport. Dar nu e 
mai puțin adevărat că antreno
rul trebuie să dovedească mai 
multă pasiune pentru meserie.

într-o competiție de 
cum este campiona- 
neapărat nevoie de

b
pentru 
într-o 

fap 3- 
înche- 

spune :

Noi na recrutăm elevii din 
.școala profesională, dar atunci 
când profesorii ne fac greutăți, 
nu abandonăm. Sintem doar 
antrenori de box. Vorbind des
pre campionat, tin să arăt că 
acesta este insuficient 
a-i menține pe. boxeri 
activitate continuă. Ce 
ceștia luni de zile după 
ierea întrecerilor? Veți
trebuie să susțină meciuri a- 
micale. Da, trebuie, dar nu 
peste tot organele sportive lo
cale șe îngrijesc de perfectarea 
cit mai multor reuniuni ami
cale. De aceea, cred că în ca
lendarul federației ar trebui 
induse și alte competiții. De 
pildă, „Criteriul juniorilor", 
„Turneul celor 4“ (pentru ju
niorii mari), șau o întrecere 
patronată de ziarul „Scânteia 
tineretului" și dotată cu „Cen
tura Scânteii tineretului". Sînt, 
desigur, păreri, sugestii dapă 
vreți. Cert este că neptru de
pistarea 
de care boxul nostru are 
nevoie, trebuie încurajată 
ticinarea juniorilor la cit 
multe gale.

★
® Măsurile luate acum 

va ani de federație, privind se
pararea boxerilor pe categorii 
de viistă (juniori mici — ju
niori mari) s-au dovedit juste, 
disputele devenind mai «chili-

talentelor adevărate, 
atita 
par- 
mai

eîți-

suthfâcu!
brale. Dar sistemul actual de 
desfășurare a oampțpniatalui 
mai poale fi îmbunătățit. Timp 
de o săptățnâpă. cit a durat 
turneul final, s-a putut con
stata că programul foarte în
cărcat al galelor (20—24 de 
meciuri în fiecare seară) deve
nea plictisitor pentru specta
tori și obositor pentru arbitri. 
Ar fi mai nimerit ca la edi
țiile viitoare, întrecerile finale 
șă se dispute în provincie : ju
niorii miei într-o localitate, cei 
mari în jjlta. S-ar face astfel 
o bună propagandă sportului 
cu mănuși în orașele din pro
vincie.

• Majoritatea galelor din 
cadrul turneului final au avut 
loc în prezența unui număr 
foarte redus de spectatori. 
Bucureștenii au devenit mai 
pretențioși. Ne punețn întreba
rea : dacă s-a yăzut că în pri
mele 2—3 zile, în sala Floreașca, 
șo aflau eel mult 10Q de spec
tatori. de ce Ia finale nu s-au 
acordat gratuități elevilor 
sepiilor profesionale din Capi
tală. de unde antrenorii noștri 
își recrutează, de fapt, viitorii 
boxeri ?

© ,,Maratonul pugilistic" al 
juniorilor nu ne-a oferit pri
lejul să consemnăm decizii 
eronate. Este un merit al ar- 
bitrilor-judecători Tonitza, Ză- 
np.scu (Craiova). Chendreanu 
(Cluj), Donea (Brașov), Teodo
ra (Iași), Babețin, Danciu 
(București), motiv pentru pane 
sugerăm colegiului central Șe 
arbitri să-i invite și la apro
piatele finale ale campionatu
lui național de seniori.

R. CALARAȘANU

de nivel și o rafală de directe la corp. AsemeneaO scădere
execuții tehnice an fost destul de rare in finalele campionatelor 

de juniori

Foto • F. BRANDRUP



Lucrările celui eh al XXXII-lea Congres
al Asociației Internaționale a Presei Sportive
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(Urmare din pag. 1)

„Dumneavoastră, gazetarii spor
tivi. vă găsiți în permanență 
în mijlocul unei activități efer
vescente, încordate, în eare se 
îmbină stăpînirea tehnicii, a 
meșteșugului sportiv, cu antre
namentul răbdător, perseverent 
și cu elanul combativ; sînteți 
antenele receptive ale vibra
țiilor mulțimilor din tribunele 
arenelor sportive; aveți prile
jul și datoria de a vă afla în 
intimitatea eforturilor laborioa
se. dramatice uneori, ale ace
lora care înalță pe podiumul 
victoriei culorile tării lor și, 
aș adăuga neapărat, sînteți 
participanți de seamă la mun
ca complexă, de formare a ti
nerelor generații de sportivi. 
Toate acestea vorbesc de Ia 
sine despre rolul tot mai im
portant pe care îl are presa 
sportivă în orientarea opiniei 
publice.

Gazetarii sportivi din Româ
nia îșî desfășoară activitatea 
tocmai în acest sens, străduin- 
du-se să-și îndeplinească mi
siunea de răspundere căreia i 
s-au dedicat. Reuniți în cadrul 
Asociației lor profesionale, ei 
îșî fac un punct de onoare din 
informarea obiectivă, compe
tentă și operativă a publicului 
asupra activității sportive in
terne si internaționale".

în continuare, vorbitorul a 
spus: „Indiferent de ramura 
presei în care activăm, de deo
sebirile de concepții care pot 
să existe între noi, ziariștii 
epocii contemporane nu-și pot 
găsi, prin însăși logica fapte
lor. a istoriei, menire mai înal
tă deeît aceea de a sluji pro
gresul patriei lor, Înlesnind 
totodată cunoașterea sinceră, 
obiectivă, lărgirea contactelor 
între toate popoarele, ajutând 
la dezvoltarea cooperării inter
naționale pe toate tărîmuriie 
și în folosul tuturor, contri
buind — pe baza egalității și 
respectului reciproc între sta
te — la crearea climatului fa
vorabil prieteniei și păcii.

Dumneavoastră, dragi colegi,

ziaristicii 
obligațiile

aveți, poate, in această privin
ță o situație privilegiată prin 
însuși specificul 
sportive. Adesea.
profesionale vă poartă pașii în 
toate colțurile lumii. Sînteți 
acolo martorii unor evenimen
te de mare răsunet, care pun 
față în față forța și elanul re
prezentanților întregii omeniri. 
Aveți astfel 
militați 
lurj ale 
cronicari 
sportive 
marii 
poarele lumii îh spiritul între
cerii pașnice, așa cum o veți 
face, desigur, în eurînd și la 
noua ediție a Jocurilor Olim
pice de la Ciudad de Mexico".

pongresiștii au fost apoi sa
lutați de ION ILIESCU, minis
tru pentru problemele tinere
tului : „Dumeavoastră, croni
cari ai timpurilor moderne, 
veți avea prilejul sper ca, in 
putinele zile pe care Ie 
petrece la noi, să apreciați 
dui în care poporul român 
să-și primească oaspeții, 
cunoașteți unele aspecte 
vieții sale, ale peisajului țării 
noastre, 
cupările 
Printre 
educația 
prin caracterul lor, au o în
semnătate deosebită în educa
rea tineretului, în dezvoltarea 
generației de mîino a societă
ții noastre. Statul nostru acor
dă o mare atenție, un ajutor 
permanent, multilateral — mo
ral și material — mișcării 
sportive, creării condițiilor 
pentru practicarea pe scară tot 
mai largă a sportului. Presa 
sportivă, ca și cea de tineret, 
are misiunea de onoare de a 
sădi în inimile tuturor, și mai 
ales ale celor tineri, spiritul de 
întrecere loială, de colegiali
tate si prietenie.

Astăzi, cînd în lumea spor
tivă se urmărește mai ales per
formanța, cînd totul este pus 
în slujba recordului, cred că, 
mai mult ca oricind, presa spor
tivă are datoria să caute acele

posibilitatea să 
pentru înaltele idea- 
Vremii noastre fiind 
fideli ai competițiilor 

— parte integrantă a 
confruntări între po-

Olimpiade, dar nu- 
dăinuit în primul 

versurile pe care 
imnului olimpic, 
antice au rămas 

generațiilor nu 
lor. ci prin 

întruehi-

Dinamo București

îl

în preajma
Fie ca

aleasă 
cadru 

noastre, 
dc naș-

Dynamo Luckenwald
Personalități sportive mexicane

veți 
mo- 
știe 

să 
ale

ale activității și preo- 
actuale ale poporului, 
acestea se înscrie și 
fizică și sportul eare,

pe

căi și acele mijloace care să 
asigure sportului întreaga sa 
frumusețe și valoare morală. 
Anticul Pindar a fost învingă
tor al unei 
mele lui a 
rînd prin 
Ie-a făurit 
Olimpiadele
în memoria 
Prin performantele 
idealul pe care 
pan.

Ne aflăm acum
unei noi Olimpiade, 
preocupările dumneavoastră să 
se îndrepte tocmai către pune
rea în valoare a acestui aspect 
al activității sportive, către 
promovarea sportului da mij
loc de apropiere între tinerii 
de pretutindeni, de înțelegere 
și pace. Iată idealul căruia 
considerăm că nferită să-i în
chinăm toate forțele, toată ca
pacitatea, tot talentul nostru".

Președintele C.N.E.F.S., AN- 
GHEL ALEXE, a salutat Con
gresul arătînd că : „în țara 
noastră ziaristica sportivă se 
bucură de largă audiență și 
popularitate. Considerația
care o acordăm presei sportive 
este justificată nu numai de 
rolul pe care ea îl joacă în ac
tivitatea de informare asupra 
evenimentelor sportive, oi și 
de faptul, nu mai puțin im
portant, că presa sportivă exer
cită o influență tot mai preg
nantă în dezvoltarea mișcării 
sportive, în orientarea ei în 
pregătirea și educarea miilor 
de iubitori ai sportului.

Mulți dintre dumneavoastră 
ați avut prilejul să consemnați 
în cronicile pe care le-ați pu
blicat numele și performanțele 
unor sportivi români. Poate 
acest prilej îl veți avea din 
nou și la apropiatele J- O. din 
Mexic. în orice caz, vă asigur 
că sportivii noștri, alături de 
ceilalți sportivi ai lumii, vor 
contribui ea idealurile olimpice 
de pace, prietenie și egalitate, 
care stau la temelia acestor în
treceri. să-și găsească rezonan
te tot mai profunde".

Din partea comitetului di-

noi nu se îndoiește — că a- 
ceastă mare națiune si această 
mare capitală să fie 
pentru a servi drept 
sclipirilor mișcării 
vîrstnică prin data sa
tare, dar tînâră prin vigoarea 
ei mereu reînnoită".

★
în prima sa ședință de lucru 

Congresul a ratificat cererea 
de afiliere a asociațiilor națio
nale din Congo (Kinshasa), 
Guatemala, Indonezia. Liban, 
Mali, Panama și reprimirea 
asociației din Peru, ceea ce ri
dică la 39 numărul asociațiilor 
afiliate. reprezentând patru 
continente. De asemenea, au 
fast aprobate înscrieri, indivi
duale ta A.I.P.S. ale unor zia
riști sportivi din Canada, și 
Republica Malgașă.

Apoi, au fost supuse discu
țiilor și aprobării unele modi
ficări ale statutului A.I.P.S,, 
care vor intra în vigoare de 
anul viitor.

Congresul a ascultat, ta con
tinuare. rapoartele prezentate 
de președintele Felix Levitan 
și de secretarul general Antoi
ne Herbauts privind activita
tea desfășurată de A.I.P.S. de 
la precedentul Congres, precum 
și raportul financiarcel al co
misiei de revizie și diverse co
municări ale comitetului di
rector.

Solicitați să se pronunțe a- 
surora atribuirii trofeului 
A.I.P.S. pentru cea mai bună 
organizare a activității de pre
să la marile competiții sporti
ve internaționale din 1967, dele
gații s-au aflat in fata unei 
situații destul de grele, dat 
fiind faptul că aveau de ales 
dintre mai multe candidate, 
gazde excelente pentru ziariștii 
sportivi : Viena (campionatul 
mondial de hochei pe gheață), 
Lisabona (finala „C.C.E." la fot
bal). Helsinki (C.E. de baschet 
masculin), 
U.E.F.A. 
competiția 
Păcii. L-a
tea. organizarea a fost irepro
șabilă, subliniindu-se acest lu
cru. dar trofeul trebuia atribuit 
doar uneia singure. Pr.ocedîn- 
du-se la votare, alegerea s-a 
oprit asupra capitalei Austriei, 
gazdă a campionatului mondial 
de hochei.

Anual. A.I.P.S. organizează 
între asociațiile sale naționale 
un referendum pentru stabili
rea celui mai bun sportiv al 
lumii. Pentru rezultatele ex
cepționale realizate ta 1967, 
atletul american, Jim ■ Ryun, a 
fost alesul ziariștilor sportivi 
membri ai A.I.P.S.

Cu ocazia Congresului, re
prezentanții asociațiilor națio
nale au fost chemați să-și 
ducă o contribuție mai mare 
stabilirea. în fiecare an. 
sportivului căruia să-i fie
corelat de către UNESCO, tro
feul „Pier re de Coubertin" 
pentru fair-play. Pentru 1967 a 
fost desemnat tenismanul un
gur Istvan Gulyas.

★
Miercuri, delegații la Congres 

au asistat la mitingul și de
monstrația de 1 Mai a oameni
lor muncii din Capitală, apoi 
au făcut o excursie Ia Brașov 
și Poiana Brașov, care a con
tinuat și în cursul zilei de joi. 
Lucrările Congresului A.I.P.S. 
continuă astăzi. Pe ordinea de 
zi figurează raportul lui Mau
rice Vidai privind serviciul de 
presă la J.O. de la Grenoble, 
o informare asupra organizării 
acestuia la J.O. de la Ciudad 
de Mexico (raportor Rafael 
Solana, șeful presei la aXIX-a 
Olimpiadă), fixarea 
itorului Congres și. 
re. alegerea noului 
rector al A.I.P.S.
mătoarea perioadă de patru ani.

5^-1h la lupte
greco-romane

Istanbul (turneul 
pentru juniori) și 

des ciclism Cursa 
fiecare dintre aces-

Ieri după-amiază, echipa da 
lupte greco-roinane a ctabttlui 
Dinamo București a «Susținut o 
întîlnire internațională în com
pania formației Dynamo din 
Luckenwald (R.D.G.), prilejuită 
de a XX-a aniversare a clubu
lui buoureștean. Sportivii noș
tri au concurat remarcabil reu
șind în final o victorie la scoi: 
â’/s—1’/2. Au plăcut îndeosebi 
evoluțiile luptătorilor I. Alio- 
nescu, Gh. Gheorghe, I. Ena- 
che, N. Marfinescu (Dinamo 
Buc.) și D. Heuer (Dynamo 
Luckenwald). Inexplicabil de 
61ab au luptat I. Țăranu și Gh. 
Popovici, componenți ai lotului 
olimpic. Primul, deși a avut 
două ocazii favorabile de a 
acumula puncte tehnice, le*a 
ratat, iar al doilea a fost des
calificat. pentru pasivitate îm
preună cu adversarul său. Iată 
și rezultatele tehnice; cat. 52 
kg. — Șt. Badea b.p. K. Rad- 
kinski,- cat. 57 kg. — I. Aii o - 
nesou — b.p. L. Reuf; cat. 63 
kg. — Gh. Gheorghe b.p. R. 
Schroter ; cat. 70 kg. — I. Ena- 
che b.p. H. Miiller; cat. 78 kg. 
— I. Țăranu egal cu M. Sch
illing; cat. 87 kg. — V. Fodor- 
patachi p.p. D. Heuer; cat. 97 
kg. — Gh, Popovici și P. Wis- 
mer — descalificați; cat. -J-97 
kg — N. Martinescu b. tuș min. 
6 R. Wachtzel.

Sîmbătă, de Ia ora 17, în ace
eași sală va avea loc întîlnirea 
Tevanșă.

C. CHIRIAC

în vizită la București
Ieri după-amiază a sosit în 

Capitală dl RAFAEL SOLANA, 
șeful presei la cea de a XlX-a 
ediție a Jocurilor Olimpice. 
Distinsul oaspete ne-a declarat 
între altele: „E nuntă vreme 
de cînd doresc să vizitez Româ
nia și, acum, iată-mă pe pă- 
mîniul ei I îmi face o deose
bită plăcere această vizită și

pentru că-mi oferă prilejul să 
mă reîntâlnesc cu mulți prie
teni ziariști sportivi, la Con
gresul A.I.P.S., pe care ii aș
tept, la rîndu-mi, in Mexic".,

Seara,
București
ORTEGA
cretarul general 
de organizare a

tîrziu, 
dl

SAN

a, venit ta 
ALEJANDRO 

VICENTE, se

al Comitetului 
J. O. de vară.

Dl, Rafael Solana, la cîteva clipe după sosire

Participant in timpul lucrărilor

a- 
la 
a 

a-

Turneul selecționatei
de tenis de masă Voința

Sabrerii de la Steaua
, în „C.C.E?

la Lodz
In cadrul unui turneu în

treprins la Lodz, selecționata 
de tenis de masă a cluburilor 
și asociațiilor sportive Voin
ța a obținut următoarele re
zultate : masculin, cu: Start 
Lodz 3—0, Start Polonia 3—5, 
Start Cehoslovacia 5—2 ; fe
minin, cu: Start Lodz 4—0, 
Start Polonia 3—1, Start Ce
hoslovacia 3—2. Lotul Voin
ței a fost alcătuit din : Mag
dalena Lesai, Lidia Sălăgea- 
nu, Adrian Simandan, Ștefan 
Szentivani și Ion Panait.

Joi seara a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Bu
dapesta, echipa de sabie 
Steaua, campioană a țării. 
Ea va participa, în zilele de 
4 și 5 mai, la întrecerile din 
cadrul „Cupei campionilor 
europeni".

Din echipă fac parte Octa
vian Vintilă, Gheorghe Cul- 
cea, Hariton Bădescu, Gheor
ghe Alexe și Constantin Ni- 
colae.

Congresului

România — 
— națiune 
secolelor iu

rector al A.I.P.S. a vorbit pre
ședintele FELIX LEVITAN,
care a mulțumit guvernului 
român pentru condițiile asigu
rate desfășurării 
la București.

„Era normal ca 
a spus vorbitorul 
fei-mă de-a lungul
apărarea civilizației sale, apoi 
stăpînă pe destinul ei pentru a 
o perfecționa, națiune a cărei 
ospitalitate a fost dintotdeauna 
apreciată de oaspeții ei, era 
normal ca România și capitala 
ei. Bucureștii, atât de fină, atît 
de cultivată, atît de seducă
toare eu podoabele ei de altă
dată, atît de mîndru solidă în 
expresia ei modernă, era nor
mal. deci, — nici unul dintre

locului vi
ta înicheie- 
comitet di- 
penitru ur-

SINAIA, 2 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). în ajunul 
marilor întreceri rutiere — 
„Cursa Păcii" și, apoi, „Taur 
de l'Avenir" — competiția care 
începe mâine (n.r. astăzi) la Si
naia, constituie o adevărată re
petiție generală. Beneficiarii 
principali sînt, desigur, alergă
torii români care, vineri, sîm
bătă și duminică își vor veri
fica, în cursa organizată de 
clubul sportiv Dinamo și A.S. 
Loto-Pronosport, potențialul în 
compania unor valoroase gar- @ 
nituri din Uniunea Sovietică, 
K.D. Germană, Cehoslovacia și 
Bulgaria. Rutierii bulgari și-au 
anunțat în ultimul moment 
participarea și surpriza a fost, 
fără îndoială, plăcută.

La startul „Cursei Munților" 
vor fi prezenți aproape 80 de 
rutieri, ciclismul nostru înscri- 
indu-se cu tot ce are mai bun 
în momentul de față și în pers
pectivă. Principala problemă — 
în ce ne privește — este modul 
în care alergătorii români vor 
ști să se impună în compania 
a 20 de invitați. Mai există și 
chestiunea selecționării celui 
de-al șaselea om pentru Cursa 
Păcii, dar asta aparține triou
lui Ziegler—Gera—Zanoni, din
tre care cel mai bun va primi 
luni dimineața pașaportul pen
tru Berlin.

Cele trei etape, pe șoselele 
străjuite de Bucegi, vor soli
cita, fără îndoială, pe concu- 
renți și vor da „certificate" an-

Azi, începe la Sinaia

trenorilor. Să sperăm că printre 
cei ce vor absolvi cu brio acest 
test se vor afla cit mai mulți 
dintre tehnicienii noștri.

Iată echipele participante 
(fiecare cuprinde cinci rutieri): 
Dinamo Moscova, Dynamo Ber
lin, Ruda Hvezda —- Plsen, Se
lecționata Gabrovo, București I 
(formație alcătuită din 5 aler
gători ai echipei pentru Cursa 
Păcii), Selecționata de tineret, 
Dinamo București I, Steaua I,

MUNȚILOR"
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Voința București, Olimpia 
București, Voința Ploiești, Pe- 
troiul Ploiești, Dezrobirea Bra
șov, Dinamo București II și 
Steaua II. Vor lua startul și trei 
alergători individuali.
etapă are loc vineri (start la 
ora 13,30)
Predeal —
— Sinaia, 140 km, cu sprint 
de cățărare la Predeal, la în
toarcere.

Hrîstcsche NAUM

Prima

pe ruta Sinaia —
Brașov — Vlădeni
140 km,

POLOISTII ROMÂNI EVOLUEAZĂ 
ÎN BERLINUL OCCIDENTAL

Echipa masculină 
de gimnastică a României 

în R. F. a Germaniei
Echipa masculină de gim

nastică a țării noastre a ple
cat ieri, cu avionul, în R. F. a 
Germaniei. Au făcut depla
sarea : Gheorghe Tohăneanu, 
Anton Cadar, Vasile Coșariu, 
Gheorghe Păunescu, Petre 
Mihaiuc, Alexandru Silaghi 
și Ion Zamfir. Gimnaștii sînt 
însoțiți de antrenorul Fran- 
cisc Cociș, de arbitri. Sîmbă- 
tă și duminică echipa Ro
mâniei va întîlni selecționata 
R. F. a Germaniei, într-un 
meci amical.

Performanțe ale
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

La Walnut (California) se des
fășoară în aceste zile un con
curs de verificare a atleților 
fruntași americani. Art Walker 
a cîștigat proba de triplusalt 
cu 16,42, iar Bob Seagren a 
realizat 5,21 m în proba de

alte
pe

prăjina. Cursa de 
revenit lui Martin

Telefoto:
U.P.I.—Agerpres

După încheierea turneului 
internațional de la Neapole, 
reprezentativa de pol-o a Româ
niei s-a deplasat în Berlinul 
occidental pentru a susține — 
în zilele următoare — mai 
multe întâlniri amicale eu se
lecționata R. F. a Germaniei. 
Intr-o convorbire telefonică 
purtată cu Al. Popescu, antre
norul „7"-lui nostru național, 
acesta ne-a declarat că este 
mulțumit de jocurile echipei 
noastre, mai puțin 
portarului 
forma sa 
în mod 
partidelor 
și Ungariei.
cat mult mai bine ea la tur
neul de la Cluj și, după pă
rerea mea, dacă vom rezolva 
problema portarului, ne vom

evoluțiile
Ciszer, care (prin 
slabă) a contribuit 

efectiv la pierderea 
cu formațiile U.R.S.S.

„Echipa s-a miș-

putea prezenta în condiții bune 
la turneul olimpic din Mexic" 
— a încheiat Al Popescu.

• Formațiile României și 
R. F. a Germaniei se întîlnese 
astă-seară, în Berlinul occiden
tal. pentru a 9-a oară. Pînă in 
prezent, sportivii noștri au cîș
tigat 5 partide, au pierdut două, 
una din întîlnirl termânîndu-se 
la egalitate (golaveraj 39—26). 
Primul joc dintre cele două 
echipe a avut Ioc la Helsinki 
ta 1952 (J.O.) și a fost câștigat 
de vesit-germani cu 8—4, iar 
ultimul s-a desfășurat la Bucu
rești (octombrie 1967), cînd ro
mânii au învins cu 10—3. Pen
tru selecționata R. F. a Ger
maniei. aceste partide consti
tuie o ultimă verificare înain
tea turneului preolimpic de la 
Milano (luna mai).

Așii schiului
continuă...

GENEVA 2 (Agerpres). 
Probele de slalom uriaș 
cadrul concursului internațio
nal de schi alpin desfășurat ta 
localitatea La Creusaz (Elve
ția) s-au bucurat de o partici
pare valoroasă. La masculin, 
pe primul Ioc s-a clasat elve
țianul Willy Favre cu 1:09,5, 
urmat de austriacul Reinhard 
Tritscher — 1:09,7, Kurt Hug- 
gler (Elveția) și Bruno Piaz- 
zalunga 
1:10,7.

Proba 
schioarei 
mermann, 
Francoise 
Gertraud Gabi (Austria), Jac
queline Rouvier (Franța), Fer
nando Bochatay (Elveția).

din

(Italia) — ambii cu

feminină 
austriece 

care a 
Macchi

a revenit 
Heidi Zim- 
întrecut pe 

(Franța),

Seria concursurilor hi
pice internaționale con
tinuă la Nisa, cu parti
ciparea așilor călăriei 
din mai multe țări 
europene și din 
continente. Iată-l
vest-germanul J. Meyer 
primind unul din pre
miile întrecerii, după 
ce a lăsat in urmă pe 
italienii Orlandi 

d'Inzeo

atleților americani
săritură cu
880 yarzi a
McGrady, cronometrat cu tim
pul de 1:49,4 (echivalent cu 
1:48,8 pe 800 m). Alte rezultate: 
120 yarzi garduri — Davenport 
13,8; 5 000 m — Tim Danielson 
14:05,0; înălțime — Caruthers 
2,15 m. Proba feminină de 100 
m a fost cîștigată de Barbara 
Eerrell în 11,3. La decalton, 
după prima zi, conduce Bill 
Toomey cu 4139 puncte.

într-un alt concurs, desfă
șurat la Compton, tînărul sări
tor în înălțime Reynaldo 
Brown, în vîrstă de 17 ani, a 
trecut peste ștacheta înălțată 
la 2,14 m.

Bonavcna reintrat
victorios

La Buenos Aires s-a dispu
tat meciul profesionist de box 
dintre greii Oscar „Ringo" Bo- 
navena (Argentina) și Lee Carr 
(S.U.A.). Argentineanul a ob
ținut k.o.-ul în rundul 3.

De la trimisul nostru special, ION OCHSENFELD

Meciul de fotbal Ungaria
așteptat cu

U.R.S.S
mult interes

Primele rezultate de
ROMA, 2. — In turneul in

ternațional de tenis de la Reg
gio Calabria, Crealy (Australia) 
l-a învins cu 6—3, 6—2 pe Ri
chey (S.U.A.). Alexander (Aus-

Fred Anton Maier se retrage
Cunoscutul patinator de vi

teză, norvegianul Fred Anton 
Maier, campion mondial abso
lut și recordmanul probelor de 
3 000 m și 5 000 m, a anunțat

oficial că abandonează activita- 
a 

o- 
de

tea competițională. Maier 
cîștigat la Grenoble medalia 
limpică de aur în proba 
5 000 m.

la Reggio Calabria
tralia) a dispus cu 6—2, 6—4 de 
Palmieri (Italia), iar Fox 
(S.U.A.) a cîștigat cu 6—1, 6—0 
în fața australianului Stone. 

Pentru turul următor s-au cali

ficat și jucătorii români 

Năstase și Ion

In turul trei 
simplu feminin,

a cîștigat cu 6—0, 6—2 jocul cu 

românca Mariana Ciogolea.

BUDAPESTA, 2 (prin tele
fon). — Echipele de fotbal 
ale Ungariei și Uniunii So
vietice se pregătesc pentru 
prima lor confruntare din ca
drul sferturilor de finală 
ale campionatului european. 
Meciul este așteptat cu un 
mare interes la Budapesta 
pentru că partidele anterioa
re dintre cele două selec
ționate au dat, de regulă, cîș- 
tig de cauză fotbaliștilor so
vietici. Acum, echipa ma
ghiară dorește să ia un start 
bun,, spre a-și crea un avan
taj suficient pentru meciul 
revanșă, programat pentru 
11 mai, la Moscova. Dar, în 
condițiile unui joc cu o 
menea miză, orice calcul 
foarte riscant. Gazdele

★
VIITORII NOȘTRI ADVERSARI 
AU REZISTAT LA VARȘOVIA : 
POLONIA — OLANDA 0—0

ase- 
este 

nu

★

Ilie

Țiriac.

al probei de

Tym (S.U.A.)

telex
Intre 23 șl 25 august va avea loc la Leipzig a 
doua ediție a campionatelor europene de atle
tism rezervate juniorilor. Pînă în prezent s-au 
primit înscrieri din partea a 12 țări : Albania, 
Bulgaria, Belgia, Cehoslovacia, Italia, Iugosla
via, România, Polonia, spania, Ungaria, U.K.S.S. 
și R.D. Germană.

La Johannesburg, 
minat învingător 
fiind cronometrat 
pectiv 20,5.

Turul ciclist al Spaniei a continuat cu desfășu
rarea etapei a 7-a pe ruta Valencia — Benidorm 
(141 km). Victoria a revenit vest-germanului

sprinterul Paul Nash a ter- 
în probele de 100 și 200 m, 
cu timpurile de 10,2 și res-

garați îs g» gt», Brezolaiw

Peffgen, cronometrat cu 3h <5:26. In clasamentul 
general continuă să conducă Altig (R.F. a Ger
maniei) urmat la 2S sec. de englezul Wright șl 
la «1 sec. de olandezul Janssen.

n
întîlnirea de tenis dintre echipele Venezuelei 
și Argentinei contînd pentru „Cupa Davis'1 
(zona americană) a revenit selecționatei Vene
zuelei care a obținut victoria cu 3—2.

într-un meci internațional de haltere desfășu
rat la Helsinki echipa Poloniei a învins cu 
scorul de 6—1 selecționata Finlandei. Lahden- 
ranta (Finlanda) s-a clasat pe primul loc Ia 

grea cu 505 kg (record finlandez).

^telefon
L^Z^== -= '=■ —■

Echipa sovietică de polo pe apă M. G. U. Mos
cova a susținut recent două întîlnirl în R.D. 
Germană cu formația S.C. Karl Marx Stadt. In 
primul joc cele două echipe au terminat la ega
litate 2—2 <0—0, 0—1, 0—0, 2—1), iar în cel de-al 
doilea, victoria a revenit oaspeților cn scorul 
de 2-1 (1—0, 1-1, 0—0, 0—0).

Cunoscutul boxer american de culoare Buster 
Mathis și-a făcut reintrarea la Miami Beach, 
susținînd un meci amical în compania lui Mei 
Turnbow. Mathis a repurtat victoria prin k.o. 
în repriza a 7-a. Aceasta a fost prima întîlnire 
susținută de Mathis, după înfrîngerea suferită 
prin k.o. în fața lui Frazier,

Echipa Olandei, care va 
juca în iunie la București, a 
susținut miercuri un meci 
amical la Varșovia, în com
pania selecționatei Poloniei. 
Gazdele, care au dispus re
cent cu 8—0 de Turcia, .nu 
au reușit decît un rezultat 
de egalitate (0—0) cu repre
zentativa Olandei, care a lă
sat o bună impresie. în spe
cial portarul olandez, Van 
Beveren, a fost omul de bază 
al oaspeților.

Surpriză în „Cupa cupelor" 
CARDIFF — S. V. HAMBURG 

2—3
în cadrul „Cupei cupelor", 

S. V. Hamburg a obținut o 
surprinzătoare victorie la Car
diff, dispunînd de echipa 
locală Cardiff cu 3—2 (1—1) 
prin punctele înscrise de 
Honing (2) și Seeler, în timp 
ce pentru gazde au marcat 
Dean și Harris. De reținut 
că echipa vest-germană și-a 
asigurat în minutul 90 victo
ria și, deci, calificarea în fi-

sînt în cea mai bună formă, 
unele echipe fruntașe din 
campionatul maghiar care 
dau naționalei cel mai mare 
număr de jucători, manifes- 
tînd o inconstanță îngrijoră
toare.

Gazdele se bazează pe su
plețea lui Albert, pe efica
citatea Iui Farkas dar, fără 
îndoială, ele sînt conștiente 
de valoarea adversarilor di- 
recți pe care cei doi ata- 
canți îi vor avea în față: 
masivul Șesternev și Afonin. 
La rîndul ei, apărarea ma
ghiară va avea și ea o mi
siune deosebit de dificilă: 
cînd are de luptat cu Strelțov 
sau Cislenko orice linie de
fensivă are emoții...

A
nala competiției, deoarece tu
rul acestui meci se terminase 
la egalitate : 1—1.

în finala „Cupei cupelor", 
S. V. Hamburg va juca cu 
învingătoarea dintre A.C. Mi
lan și Bayern Milnchen. Pri
ma manșă a acestei întâlniri, 
disputată la Milano, a 
nit echipei italiene cu 
Au înscris : Sormani și

ALTE REZULTATE

reve-
2—0. 

Prati.

în preliminariile turneului 
preolimpic, echipa de amatori 
a Franței a învins, la Paris, 
cu 3—1 (1—0) selecționata 
Austriei.

în semifinalele „Cupei ora
șelor tîrguri", la Dundee, echi
pele Dundee și Leed au ter
minat nedecis : 1—1.

Meciuri amicale : Belgia B 
— Luxemburg 1—0 (1—0) ; 
Cruzeiro Belo Horizonte — 
Boca Juniors Buenos Aires 
3—2 ; Anglia tineret — Un
garia tineret 4—0 (2—0) ; 
Suedia tineret — R. D~. Ger
mană tineret 0—1 ; Atletico 
Madrid — F. C. Torino 2—1
1— 0 ; Saragossa — S.C. Wi<
2— 2.


