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

Întregul nostru popor o adus un fierbinte omagiu primei zile 
de mai — sărbătoare a primăverii, simbol al înfrățirii ți soli
darității celor ce muncesc de pretutindeni, al năzuințelor de 

libertate, pace și progres social. In Capitală, ca și în celelalte 
orașe, manifestările închinate acestei tradiționale sărbători — în
scrisă în calendar acum opt decenii ca un imperativ al luptei îm
potriva exploatării și asupririi, pentru libertate și drepturi demo
cratice, pentru o viață mai bună — s-au desfășurat sub semnul 
unității de granit a poporului în jurul partidului și a conducerii 
sale, sub semnul încrederii nețărmurite a tuturor oamenilor muncii, 
români și< din rîndul naționalităților conlocuitoare, în politica sa 
consecvent marxist-leninistă, pusă de partid în slujba celor mai 
înalte aspirații ale societății noastre.

Piața Aviatorilor, ora 9. Sa
lutați cu îndelungi aplauze și 
urale, în tribuna centrală iau 
loc tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizilz Virgil Tro- 
fin, llie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Gheorghe Radulescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasi- 
ie Vîlcu, Ștefan Voitec, losif 
Banc, Petre Blajovici, Dumitru 
Coliu, Emil Drăgănescu, Mihai 
Gere, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Mihai Dalea, Vasile 
Patilinef, vicepreședinți ai Con
siliului de Stat și ai Consiliului 
de Miniștri.

în tribuna centrală se află, 
de asemenea, tovarășul San
tiago Carrillo secretar, gene
ral al Partidului Comunist din 
Spania, aflat în țara noastră la 
invitația secretarului general al 
C.C. al P.C.R.

în tribuna centrală sînt pre-; 
zenți membri ai Comitetului 
Central al E'artidului Comunist 
Român, ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

în celelalte tribune sînt pre- 
zenți conducători ai organizați
ilor de masă și ai instituțiilor 
centrale de stat, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, reprezentanți ai între
prinderilor și instituțiilor bucu- 
reștene, muncitori fruntași în 
producție, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, pre
cum și numeroși oaspeți de 
peste hotare.

Peste 15 000 de bucureșteni 
se află în marea piață pentru 
a lua parte la mitingul oame
nilor muncii consacrat sărbăto
ririi Zilei de 1 Mai.

Fanfara forțelor noastre ar
mate intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Mitingul este deschis de 
tovarășul Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R.

Primit cu îndelungi aplauze, 
a luat cuvintul tovarășul Chivu

Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

Cinstea de a deschide marea 
demonstrație de 1 Mai o au, ca 
în fiecare an, pionierii. La sem
nalul trompetelor, cîteva sute 
de copii pătrund voioși în pia
ță, fluturînd tricolorul scump al 
țării și drapelul organizației lor.

Tn timp ce în piață pionierii 
conturează cu trupurile lor o 
mare cravată roșie, încadrată 
de datele festive : 1949—1969, 
cîțiva dintre ei urcă la tribuna 
centrală. în uralele tuturor, 
pionierii oferă conducătorilor 
partidului și statului buchete de 
flori, semn al recunoștinței fier
binți pe care copiii patriei o 
poartă Partidului Comunist Ro
mân, părintele iubit al tinerelor 
vlăstare.

Puternică pavăză a cuceriri
lor revoluționare ale poporului 
nostru, a independenței și su
veranității de stat a patriei so

cialiste, gărzile patriotice înar
mate, simbolizează unitatea de 
monolit a poporului român, pa
triotismul fierbinte al făuritori
lor și apărătorilor orînduirii noi, 
socialiste.

începe apoi demonstrația oa
menilor muncii din întreprinde
rile și instituțiile Capitalei.

Uriașa armată a constructo
rilor socialismului — aduce cu

sine la marea sărbătoare a pri
măverii simboluri evocatoare 
ale activității creatoare, întru
chipate in cifre care marchează 
izbînzile dobindite pe drumul 
jalonat de istoricele hotărîri ale 
partidului.

Demonstrația s-a încheiat cu 
tradiționala defilare a sportivi
lor.

START ÎN DIVIZIA DE ATLETISM

PARADA SPORTIVILOR
Este ora 12... Ecoul uralelor 

care au însoțit defilarea oa
menilor muncii din Capitală 
încă nu s-a sfîrșit și în Piața 
Aviatorilor își face apariția, 
compactă, majestuoasă, per
fect aliniată, coloana sportivi
lor, o veritabilă revărsare de 
tinerețe, forță și entuziasm.

Minute în șir, asistența a- 
plaudă. Trompeții anunță defi
larea sportivilor din primul o- 
raș al țării. Animație în tri
bune. De fiecare dată demon
strația tinerilor sportivi este 
așteptată cu un mare interes.

★
Un uriaș car alegoric des

chide coloana. în față, o pan
cartă cu însemnele „1 MAI", 
zi’scumpă oamenilor muncii 
de pretutindeni.

LTn grup de fete, purtînd 
maci de-un roșu aprins, salu
tă tribunele. Le urmează bă
ieți cu flamuri roșii și trico
lore. Trec prin fața tribunei

oficiale, în cadența marșului, 
cu chipuri senine, luminoase, 
care exprimă încrederea de
plină în viața minunată clă
dită de poporul nostru munci
tor sub conducerea Partidului.

Un alt car alegoric își face 
apariția în piață. Deasupra lui 
— un podium de premiere pe 
care urcă cei mai buni din
tre cei buni. Grupuri compac
te de sportivi poartă. . stema 
Republicii Socialiste România 
și stema Partidului Comunist 
Român, atît de dragi nouă, tu
turor. Carul alegoric ce ur
mează are în mijloc un glob, 
simbol al unității și solidari
tății tineretului muncitor de 
pe toate continentele.

...Un semnal al tobelor și 
grupul masiv al tinerilor aflați 
acum în Piața Aviatorilor s-a 
dispus intr-o anumită geome
trie pe întinsul covor de as
falt. S-a așternut, pentru cî-

Fotografii de Aurel NEAGUSuperba simetrie a steagurilor...

teva clipe, liniștea. Și, în se
cundele următoare izbucnesc 
aplauze puternice. Sînt adre
sate acestor țineri sportivi 
care au înscris cu trupurile 
lor „1 MAI".

★
Pretutindeni, steaguri un

duind în adierea vîntului de 
primăvară. Tinerețe, voioșie. 
In piața își fa.pe toariția un 
alt grup de sportivi. Culorile 
dominante ale costumelor lor 
— roșu,galben și albastru, cu
lorile dragi ale drapelului pa
triei. Un ropot scurt de tobe. 
Și din nou, la o comandă ne
văzută, sutele de tineri în
scriu cu trupurile lor inițiale
le Republicii Socialiste Româ
nia și ale Partidului Comlinist 
Român, încadrate de ghirlan
de vii. Aplauze, urale. Este, in
tr-adevăr, impresionantă mă
iestria cu care tinerii reușesc 
să execute din mers acest e- 
xercițiu tematic.

★
Parada sportivilor continuă 

în aceeași atmosferă de entu
ziasm și admirație. Privirile 
sînt îndreptate către un grup 
de sportive în costume de cu
loarea ierbii proaspete, care 
poartă flori. Salută grațios, e- 
xecutînd un joc plin de gra
ție și vioiciune.

Pe carul alegoric care înain
tează încet, tinere gimnaste e- 
xecută frumoase exerciții. O 
piramidă în mers. Iar sus, sus 
de tot, o cupă. Carul alegoric

T. BRADEȚEANU
(Continuare în pag. a 2-a)

Tenismanii reprezentativelor României
și Ungariei încep azi întrecerea

„Repetiția generală" dinain
tea jocurilor pentru „Cupa 
Davis", de săptămina viitoare, 
a suferit o amînare de o zi. 
Ieri, în orele după-amiezii, 
tenismanii celor două repre 
zentative, prezenți la Pro 
greșul, au așteptat zadarnic, 
ca terenurile să se z.vînte după 
ploaie. Zgura era prea moale 
pentru jocuri oficiale și oas
peții _ în frunte cu racheta 
lor nr. 1, Istvan Gulyas — 
au preferat să facă un sim
plu antrenament de acomo ■ 
dare. Căpitanii celor două 
echipe. Gh. Cobzuc și B. Jak- 
falvi, împreună cu arbitrul 
principal al întîlnirii, A. 
Schmidt, au căzut de acord 
ca întreg programul primei 
zile să fie mutat pentru as
tăzi.

Deci, de la ora 14,30 în con
tinuare, pe terenul central do 
la Progresul vor evolua în 
meciuri de simplu — campio-

nul țării noastre —llie Năs- 
tase — proaspăt revenit din 
Italia și redutabilul „stîngaci“ 
P. Szoke, iar apoi P. Mărmu- 
reanu (promovat ca al doilea 
echipier, în absența lui I. 
Țiriac, care și-a anunțat so
sirea în țară pentru marțea 
viitoare) va fi opus multiplu
lui campion maghiar. I. Gu
lyas. Sînt programate și două 
meciuri între jucătorii de re
zervă : Dron — Baranyi și 
Sântei — Machan.

Intîlnirea Româna — Unga
ria continuă miine dimineață 
(la ora 9) cu meciul de dublu 
Năstase, Mărmureanu — Ba
ranyi, Machan. 
Gulyas susține 
monstrativ cu 
După-amiază . .
vor juca ultimele două sim- 
pluri din cadrul întîlnirii: 
Mărmureanu — Szoke și „in 
vedetă", Năstase — Gulyas.

Rd. V.

In continuare, 
un meci de- 
Sever Dron.

(ora 14,30) se

De astăzi pînă luni, sala 
Floreasca găzduiește tur
neul final al celei de a 
XX-a ediții a campionatu
lui național feminin de 
baschet, pentru care s-au 
calificat echipele Rapid, 
Politehnica, I.E.F.S. din 
București și Crișul Oradea, 
în momentul de față, situa
ția în clasament indică su
perioritatea formației Ra
pid care, chiar în ipoteza 
că va pierde partida cu 
principala sa adversară, 
Politehnica, nu poate scăpa 
titlul. Ținînd seama însă de 
capriciile fetelor (să nu ui- 

. tăm de înfrîngerea suferită 
de Rapid în fața Voinței 
Brașov, chiar in sala Giu- 

.Iești), nu putem exclude po-

Astăzi se dă startul intr-o nouă ediție e 
campionatului republican de atletism pe 
echipe, competiție de anvergură la care 
vor participa peste 1000 de atleți. In ca
tegoria A, care grupează cele mai bune 
echipe ale țării (reprezentative de cluburi 
sau județe) se vor disputa trei întîlniri 
triunghiulare i Cluj—Metalul—C.A.U. la

Cluj. Prahova—Dinamo—Brașov la Ploiești 
și Steaua—Rapid—Argeș la București. A- 
ceastă din urmă întîlnire se va disputa pe 
stadionul Dinamo, azi de la ora 16 și 
mîine de la ora 9, în paralel cu meciul 
Constructorul—Neamț—Clubul Atletic V- 
niversitar 11, contînd pentru seria a II-a 
a categoriei B.

ACTUALITĂȚI
N. MUSTAȚĂ Șl D. BUIAC 
LA KARL MARX-STADT

La sfîrșitul săptămînii 
viitoare se va desfășura 
Ia Karl-Marx-Stadt (R.D. 
Germană) tradiționala 
cursă internațională de 
maraton, la care vor par
ticipa și alergătorii ro
mâni Nicolae Mustață și 
Dumitru Buiac. La edi
ția din anul trecut a în
trecerii, N. Mustață s-a 
clasat-al doilea, după en
glezul Adcocks, stabilind 
totodată și cea mai bună 
performanță românească 
pe clasica distanță a ce
lor 42 km 195 m 
(2h 13.26,2).

MECIURILE 
RESTANTE LA VOLEI

Ieri s-au disputat par
tidele restante din divizia 
A de volei, în urma cărora 
se cunosc echipele retro
gradate (Farul Constanța 
și Politehnica Cluj — mas
culin, Universitatea Cra
iova și Universitatea Cluj 
— feminin), precum și for
mațiile care vor participa 
la turneele finale : Rapid, 
Dinamo, Penicilina Iași, 

Farul (f), Dinamo, Steaua, 
Politehnica Galați și Ra
pid (m).

Iată rezultatele :
C.S.M. Sibiu — Penicilina

Iași (f) 2—3 (—2, 10, —11,
12, —8).

2—3

(5.

Universitatea Craiova 
Universitatea Cluj (f) 
(9. —10, —9, 7. —13).

Ceahlăul P. Neamț 
C.P. București (f) 3—0 
2, 11).

Celuloza Brăila — Pro
gresul București (m) (3—1) 
(8. 9, —11. 9).

Politehnica Galați — Pe
trolul Ploiești (m) 3—1
(4, —12, 3, 4).

Politehnica Timișoara 
Rapid (m) 2—3 (12. —10, 
—7, —10).

0 nouă
de oină in

7,

echipă 

Capitală 
și ani deDupă ani 

zile, în campionatul Ca
pitalei va activa, alături 
de' cunoscutele echipe 
de oină C.P.B. și Dina
mo București și forma
ția Fabricii de cabluri 
și materiale electro-izo- 

formație 
de maes- 
ing.

fante. Noua 
este antrenată 
trul sportului 
tel Iancu.

Cos-

FOTBALIȘTI 
SANCȚIONAȚI 

în ultima sa ședință, 
Comisia de competiții 

și disciplină a F. R. 
Fotbal a sancționat pe 
jucătorii Iancu (Farul) 
și Ștefănescu (Politehni
ca Iași) cu ultim aver
tisment.

MECIUL ROMÂNIA — CEHOSLOVACIA 
inaugurează a lll-a ediție 

a „Cupei orașului București" la baschet
Reprezentativele masculine de baschet ale Româ

niei, Poloniei și Cehoslovaciei își dispută de astăzi 
pînă luni, în sala Floreasca, cea de a IlI-a ediție a 
„Cupei orașului București". Evenimentul suscită un 
mare interes în rîndul amatorilor de baschet din 
Capitală, cu atît mai mult cu cît întrecerile consti
tuie importante verificări înaintea turneului de ca
lificare pentru campionatul european din acest an.

Desigur, atenția va fi îndreptată în primul rînd 
asupra baschetbaliștilor români, care susțin, cu 
acest prilej, ultimul test înaintea disputelor de la 
Haarlem. După înapoierea din Israel, ei nu și-au 
întrerupt în nici un moment pregătirile, astfel că 
în aceste zile publicul îi va putea vedea evoluînd

(Continuare In vag. a 4-a)

DE AZI, LA FLOREASCA,

sibilitatea unor rezultate 
care ar răsturna orice pro
nostic. De aceea, ne mulț'S 
mim să publicăm clasa
mentul actual:
1. Rapid
2. Politehnica
3. Crișul 

Oradea 
I.E.F.S.4.

17
17

16
15

1
2

1177-808
1212-857

33
32

17
17

8
8

926-883
902-925

26
26

Iată și
gistrate între aceste forma
ții, în turul și returul divi
ziei A : Rapid cu Politehni
ca : 66—64 și 57—55 ; cu 
Crișul : 68—42 și 52—44 ; 
cu I.E.F.S. : 78—44 și 
68—46 ; Politehnica cu Cri
șul : 66—47 și 78—50 ; cu 
I.E.F.S. : 70—35 și 76—59 ;

rezultatele înre-

Crișul cu I.E.F.S. : 49—61 
și 64—47.

In sfîrșit, iată și lista 
campioanelor de pînă a- 
cum : 1950 : Știința Bucu
rești ; 1951 și 1952 : Loco
motiva C.F.R. București ; 
1953 și 1954 : Știința Cluj ; 
1955 : Știința I.C.F. Bucu
rești ; 1956 — 1957, 1957 — 
1958 și 1958—1959 ; Energia 
București (denumită în ul 
timele două ,ediții (Con
structorul) ; 1959 — 1960,
1960—1961 și 1961—1962 : 
Rapid București ; 1962—
1963 și 1963—1964 : Știinta 
București; 1964—1965; Ra
pid București ; 1965—1966, 
1966—1967 și 1967—1968 ; 
Politehnica (fostă Știința) 
București.

Scăpat de adversar, Nosievici 
— acest „argint viu" al echi
pei noastre naționale — în

scrie un nou coș.

I
!
I
I
| SPORTUL!!

I
I 

UITAȚI I

ultiple și variate sînt formele 
prin care se manifestă grija 
partidului și statului pentru ca 
orașele și comunele patriei, 
țara întreagă să devină din ce 
în ce mai frumoasă. în cadrul 

marilor realizări economice și sociale ce 
se înfăptuiesc pe cuprinsul României, 
cînd orașele își schimbă de la o zi la 
alta înfățișarea, cînd constructorii du
rează în beton, fier și sticlă noi și im
punătoare ansambluri de locuințe, așe
zăminte social-culturale, bunii gospodari 
sînt chemați să-și aducă contribuția la 
ridicarea nivelului edilitar al localități
lor, prin angrenarea tinerilor, a tuturor 
cetățenilor, la lucrările de înfrumusețare 
cp se întreprind pretutindeni.

Printr-o Hotărîre a Consiliului de Mi
niștri a fost inițiată întrecerea patriotică 
pentru ca orașele și comunele patriei să 
devină tot mai frumoase. Oameni de 
profesii diferite, cu spiritul lor novator, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnicj vor 
contribui, cu siguranță, la utilizarea eco
nomicoasă a fondurilor bugetare, la fo
losirea judicioasă și eficientă a resurse
lor locale, pentru ridicarea pe noi trepte, 
mai înalte, a tot ce înseamnă civilizație, 
sub aspect estetic și igienic. Orașele și 
comunele patriei să devină tot mai fru
moase — acesta este dezideratul zilelor 
noastre, o cerință firească pe care o 
vedem posibil de îndeplinit.

Din contextul noilor realizări, pe care 
oamenii le vor plămădi cu mîinile lor 
harnice, nu trebuie să lipsească nici 
amenajările sportive. într-un nou cartier, 
pe un loc viran, în perimetrul satului sau 
comunei, frumoase terenuri de volei, de 
baschet sau handbal, atît de necesarele 
sectoare în care copii să alerge, să se 
zbenguie, să facă sport, pot întregi în 
mod fericit cadrul, lată de ce considerăm 
că noua Hotărîre se adresează deopo
trivă și asociațiilor și cluburilor sportive, 
tuturor celor dornici să practice exerci
țiul fizic. Iar pe lîngă noile 
sportive, ar fi de dorit ca și 
tente să fie bine îngrijite, să 
nută cît mai atrăgătoare.

Municipiile, orașele și comunele 
mai merituoase în această acțiune pa
triotică vor fi recompensate cu obiecte 
în valoare pînă la 750 000 lei. Printre 
premiile oferite fruntașilor figurează și 
ECHIPAMENT SPORTIV. Este o bună oca
zie ca în zestrea asociațiilor și cluburi
lor sportive să intre bunuri noi, atît de 
necesare activității.

Așadar, gospodari ai orașelor și co
munelor, nu uitați sportul I Nu uitați te
renurile sănătății, care se integrează ar
monios în ansamblul arhitectonic și uti
litar al localităților 1 Sportivii sînt gata 
să contribuie cu brațele lor la real 
rea a tot ce e frumos și util tn viața 
noastră.

I
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Constantin ALEXE



ORADEA
Cer nepătat, soare străluci

tor, tinerețe, entuziasm, stea
guri, flori... Reporterului îi va 
fi greu să găsească acele cu
vinte unice pe care să nu le 
repete confratele din Brașov, 
Timișoara sau Constanța.

Fiindcă pretutindeni în țară, 
ca și aici la Oradea, defilarea 
sportivilor cu prilejul sărbă
toririi zilei de 1 Mai s-a trans
format într-o tulburătoare de
monstrație a atașamentului și 
unității tineretului nostru în 
jurul partidului, sub faldurile 
purpurii ale drapelului său de 
luptă, a lost un mesaj emo
ționant al hotărîrii cu care va 
fi transpusă în fapte politica 
sa înțeleaptă, consacrată sluji
rii patriei, poporului, păcii în 
lume.

în contextul acestor idei și 
gînduri s-au înscris lozincile 
purtate de sportivii orădeni, e- 
xercițiile efectuate, temele pli
ne de simboluri pe care le-au 
prezentat.

De bună seamă, ele au fost 
apropiate cu cele prezentate la 
București, Brașov, Timișoara, 
Constanța sau în multe alte o- 
rașe ale țării. Nici nu-i de mi
rare : gîndurile, sentimentele 
și năzuințele noastre, ale tu
turor, sînt aceleași 1

Jei de 1 Mai. Coloana a fost 
deschisă de elevi ai liceelor 
din localitate, care au execu
tat reușite exerciții de gim
nastică. Cei mai aplaudați — 
reprezentanții liceelor „Geor
ge Coșbuc" și „Ady-Șincai". O 
frumoasă impresie au lăsat-o 
asistenței carele alegorice pre
zentate de asociațiile sportive 
Unirea, Clujeana și Armătura, 
precum și sportivii fruntași de 
la C.S.M. și Voința, reprezen
tanții Universității clujene, ai 
Clubului sportiv care își va 
sărbători în acest an cinci de
cenii de existență. Și, să nu 
uităm pe oei 200 de copii de la 
Liceul „Bălcescu", gimnaști ta- 
lentați, care au evoluat cu e- 
xerciții ritmice, sub îndruma
rea mereu tînărului animator 
al sportului clujean Albin Mo
ra riu.

Ultima parte a coloanei 
sportive a fost alcătuită de re
prezentanții Clubului Univer
sitatea Timișoara și de o grupă 
de gimnaste de la Institutul 
pedagogic.

dr. Petru ARCAN, 
coresp. principal

BRAȘOV
mii
lo-

Paul BADVANI, coresp.

BAC AU

Iile GHIȘA, coresp. principal

PLOIEȘTI
Marele bulevard care leagă 

frumoasa gară Ploiești Sud de 
centrul orașului petroliștilor a 
fost teatrul grandioasei de
monstrații a oamenilor muncii 
prahoveni cu prilejul zilei de 
1 Mai. Ca de obicei, aici cins
tea de a deschide demonstrația 
a revenit sportivilor. în frun
tea lor s-au aflat micuții spor
tivi ai Școlii generale nr. 8, 
ale căror rezultate la învăță
tură și sport sînt apreciate 
printre cele mai bune. Au ur
mat sportivii liceelor și școli
lor profesionale, în rîndul că
rora am remarcat mulți com- 
ponenți ai Ioturilor naționale 
de juniori. Apoi sportivii aso
ciațiilor ploieștene și reprezen
tanții clubului Petrolul, printre 
care se aflau sportivi cunos
cută nu numai în țară., ci și 
peste hotare, ca Elisabeta 
Turcu, Cristu Vînătoru, Mir
cea Dridea, Gheorghe Pahonțu 
etc. încheierea coloanei de 
sportivi au făcut-o motoci- 
cliștii.

Entuziasm greu de descris 
la apariția sportivilor — peste 
2 000. Tineri reprezentanți ai 
unor asociații sportive cu fru
moase rezultate — Viitorul 
T.C., Voința, Partizanul, Le- 
tea etc. — elevi ai liceelor și 
școlilor băcăuane. Aplauze pu
ternice au însoțit defilarea 
sportivilor de la Știința, club 
sportiv tânăr, care s-a făcut 
cunoscut pe plan național, la 
handbal și fotbal. Trecerea 
sportivilor de la Dinamo a 
constituit un alt moment im
portant al demonstrației. Gra
ficul amplasat pe un frumos 
car alegoric sintetizează forța 
acestui club : 263 de sportivi 
legitimați, 12 sportivi în lotu
rile naționale, 4 campioni ai 
țării.

Hie IANCU, coresp. principal

TIMIȘOARA

prof. A. VLASCEANU 
coresp. principal

CLUJ
Mai 

tinere 
Ioana

bine de 5 000 de tineri și 
au fost prezenți în co- 
sport.ivă cu ocazia zi-

Ultima secvență a .demon
strației oamenilor muncii din 
orașul de pe Bega a fost sus
ținută de cei 4 000 de tineri 
și tinere, o parte dintre repre
zentanții celor 70 de asociații 
și cluburi sportive timișorene. 
Prin fața tribunelor au trecut 
tineri de la Tehnometal și 
Universitatea, U.M.T. și Li
ceul nr. 5, de la Politehnica. 
O frumoasă evoluție au avut 
gimnaștii de la C.F.R. Cu ro
pote de aplauze au fost întîm- 
pinați și reprezentanții Școlii 
sportive, care au prezentat un 
frumos car alegoric cu disci
plinele practicate de elevii ei. 
De 5 ori — la semnalul fan
farei — au fost înscrise de 
către sportivi, cu trupurile 
lor, 1 MAI (elevii școlilor CFR 
și UMT), P.C.R. (elevii școlii 
profesionale de construcții), 
R.S.R. (elevii de la Electromo
tor), SPORT și PACE (studen
ții de la Medicină).
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Un duel pasionant de lupte greco - romane

n
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Armăsarul de fier

ROM ANI A-R.F. A GERMANIEI
Miine, la Brașov și luni, la Sibiu

Demonstrația zecilor de 
de oameni ai muncii din 
calitate a fost încheiată de o 
impresionantă coloană sporti
vă. Aproape 3 000 de tineri 
și tinere aparținînd cluburi
lor sportive Tractorul, Steagul 
Roșu, Dinamo, Politehnica și 
marilor asociații sportive Rul
mentul, Metrom, Hidromeca
nica, CFR, Metalul, Voința etc 
au trecut — într-o ținută im
pecabilă — prin fața tribune
lor. Sportivii brașoveni sînt 
mîndri de a fi putut raporta, în 
această zi de sărbătoare, cuce
rirea a nu mai puțin de 47 ti
tluri de campioni ai țării, în 
primele luni ale anului, și fap
tul că din rîndul celor 27 de 
echipe participante la diferite 
campionate naționale, un nu
măr de 163 de sportivi fac par
te din loturi reprezentative de 
juniori și seniori.

Carol GRUIA, coresp. princ.

SUCEA 164
Studenții Institutului peda

gogic din localitate au avut 
cinstea de a deschide coloana 
sportivilor.

într-o revărsare impetuoasă 
de elan și tinerețe, sportivii o- 
rașului și-au exprimat atașa
mentul deplin față de politica 
internă și externă a Partidu
lui Comunist Român, recunoș
tința fierbine pentru viața pli
nă de lumină ce le-a fost fău
rită.

Elevii și elevele liceelor Ște
fan cel Mare, Pedagogic, Nu
mărul 2, Economic au prezen
tat frumoase exerciții de gim
nastică ritmică și cu aparate. 
Boxerii, luptătorii, atleții, vo
leibaliștii au făcut 
demonstrații din 
lor.

Calde aplauze au
Ioana activiștilor voluntari ai 
mișcării sportive, acești har
nici și dezinteresați colabora
tori ai stadionului, a căror 
muncă anonimă, dar atît de 
rodnică, merită toate elogiile, 

După-amiază s-a desfășurat 
un foarte atractiv turneu ful
ger de fotbal, la care au par
ticipat patru divizionare ju
dețene : Chimia Suceava, Fo
rests Fălticeni, Minerul Gura 
Humorului și Minobrad Vatra' 
Dornei.

în finală, Chimia a dispus 
de Minerul cu 5—0.

sugestive 
sporturile

cules co

C. ALEXA, coresp. princ.

PARADA SPORTIVILOR
(Urmare din pag. I)

este ornat cu steagurile clubu
rilor sportive bucureștene. Cit 
de repede se scurg clipele a- 
oeștei entuziaste demonstrații 
a sportivilor !

Urmărim o altă temă reali
zată impecabil. Din mers, spor
tivi — în costume albe — în
scriu pe caldarîm patru litere : 
PACE. Patru litere scumpe tu
turor tinerilor din lume, pen
tru că pacea este bunul cel 
mai de preț pentru întreaga 
omenire.

Acum, albastrul domină Pia
ța Aviatorilor. Trec plano- 
riști, aviatori sportivi, parașu-

tiști, campionii curajului, din 
rîndul cărora s-au ridicat ase
menea maeștri ai văzduhului 
ca Gheorghe Iancu sau Ion 
Roșu, purtători ai Insigne' de 
aur cu unul sau mai multe 
diamante, în întrecerile de pe 
marele stadion al oceanului a- 
zuriu.

★
Alte coloane de tineri spor

tivi intră în piață. Sînt repre
zentanți ai clubului Rapid. Bă
ieții poartă mingi, fetele — 
coșulețe cu flori albe și eșarfe. 
Execută un joc de mișcări eaire 
sînt răsplătite eu aplauze pre
lungite.

După frumoasele dernonstra-
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Acum două sute de ani — mai exact, la 3 mai 1769 — 
își făcea apariția pe hipodromul Epsom un cal de curse 
al cărui nume dăinuie încă în istoria turfului, cu strălu
cire neegalată: legendarul Eclipse, Povestea lui ușor 
romanțată., ca orice biografie ilustră, ni s-a păstrat pînă 
la cele mai mici amănunte. Născut în aprilie 1764, în ziua 
unei eclipse de soare, din Marske și Spiletta, viitorul 
campion nu vădește nici tin semn de precocitate; de 
aceea, este eliminat rapid din crescătoria ducelui de 
Cumberland, contra modestei sume de 100 guinee. Noul 
proprietar, un negustor din Smithfield, încredințează 
calul pentru pregătire — lui Tom Sullivan, director al 
•grajdurilor căpitanului O'Kelly, celebru amator de curse 
al acelei epoci. Sullivan, considerat un adevărat fenomen 
în materie de dresaj cavalin, își duce treaba la bun sfîr
șit, dar impune clientului o clauză specială : Eclipse va in
tra — pe jumătate — în patrimoniul lui O’Kelly. Neavizat 
și credul, negustorul consimte cu ușurință. Preparativele o 
dată încheiate, anturajul încearcă, la cîteva zile înaintea 
primului start, să-și dea seama de posibilitățile lui Eclipse. 
Se aranjează astfel un meci, o confruntare secretă cu 
unul din cei mai valoroși armăsari din Anglia. In ciuda 
măsurilor de precauție, spionii celorlalte crescătorii izbu
tesc să afle cîte ceva, de la o bătrânică pe care hazardul 
o adusese la locul ’disputei. „Am văzut — declară ea 
agenților respectivi — un cal cu picioare albe, care go
nea într-un chip înspăimîntător — și hăt, în urmă, un 
altul care se zbatea să-1 ajungă, dar asta n-o să se în- 
tîmple, chiar de-ar goni pîn'ia capătul lumii !“

Eclipse debutează, cum spuneam, la 3 mai, în Premiul 
nobililor și gentlemanilor — 4000 m cu plecare în bloc — 
avindu-l ca jocheu pe un anume Whiting. încă de la ju
mătatea disputei, rezultatul e limpede: cazaca galbenă 
cu tocă neagră s-a detașat fără efort, așa cum avea s-o 
facă în toate cele nouă concursuri disputate în 1769. In 
sezonul următor, în prima reuniune de la Newmarket, 
Eclipse' îl întîlnește pe Bucephalus, de asemenea neîn
vins în carieră. Fiind vorba de Premiul Regal, pariurile 
ating cote senzaționale... Dar „the Iron Horse" — armă
sarul de fier, cum fusese supranumit Eclipse — cîștigă 
din nou, în aceeași manieră stupefiantă. O superioritate 
atît de netă, unică probabil în analele turfului, nu pu
tea să nu provoace reacții violente. Ceilalți proprietari 
hotărăsc să scape prin orice mijloace de acest galopeur 
invincibil, care părea zămislit de diavolul însuși! Ame
nințările anonime îl înfricoșează în primul rind pe Wild
man, negustorul din Smithfield. In vara lui 1770, el își 
vinde jumătatea de cotă căpitanului O’Kelly, pentru 
2500 livre. Mai puțin impresionabil, căpitanul îl menține 
pe Eclipse pe turf, aliniindu-l în cîteva curse importante 
la Nottingham, York, Lincoln etc. Și Eclipse învinge me
reu, năpustindu-se ca trăznetul de-a lungul pistei, spul- 
berîndu-și literalmente rivalii, fără ca jocheul să folo
sească măcar o singură dată pintenii sau cravașa. De 
fapt, calitățile de luptător ale fantasticului armăsar n-au 
putut fi verificate pe deplin, pentru ca nimeni nu l-a 
incomodat cit de cit într-o cursă, indiferent de distanță. 
El cîștiga întotdeauna cu o asemenea facilitate, încît 
dădea senzația că aleargă de unul singur. Abia după 
vreo sută de ani, prin apariția în Franța a lui Gladia- 
teur — s-a ivit un presupus termen de comparație pen
tru Eclipse.

Neîntrerupta serie de succese amplifică iritarea gene
rală în rîndurile crescătorilor englezi. Pericolele se ac
centuează, în pofida tuturor precauțiilor — și astfel, la 
4 octombrie 1770 Eclipse aleargă pentru ultima oară, cîș- 
tigînd premiul Coroanei Britanice, Lord Grosvenor oferă 
30 000 de livre pentru a-l achiziționa, dar O’Kelly decli
nă propunerea. Peste un an, „the Iron Horse" este tri
mis la Epsom, ca reproducător: descendența săi vor 
obține, în două decenii, peste 300 de premii importante 
pe diferite hipodromuri din Anglia. In 1789, Eclipse se 
îmbolnăvește subit; transportat le reședința din Wint- 
church a căpitanului O’Kelly. în comitatul Hertford, se 
stinge sub privirile deznădăjduite ale stăpânului, la 
virsta de 26 de ani.

Pe la începutul secolului nostru mai putea fi văzută’ 
lingă Wintchurch, efigia sa într-un basorelief de mar
moră cu legenda ,.nec pluribus impar" — singura adec
vată pentru acest Napoleon al turfului.

Dan DEȘLIU

I
mai interesant!
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ții de acrobație pe motocicle- I 
te și exerciții executate de ’ 
sportivii clubului Olimpia, își 
fac apariția reprezentanții clu
bului Dinamo, unul din clubu
rile fruntașe din tară, care a 
dat mișcării noastre sportive, 
în cei peste 20 de ani de ac
tivitate, sute de performeri, ti
neri care ne-au reprezentat cu 
cinste în mari întreceri — 
Jocurile Olimpice, campiona
te mondiale și europene.

Grupului de fete și băieți — 
studente și studenți ai Institu
tului pentru educație fizică și 
sport (cu o foarte reușită de
monstrație de gimnastică) — 
îi urmează reprezentanții ce
luilalt mare club bucureștean, 
Steaua. Alături de Dinamo, 
sportivii din această imnortan- 
tă unitate de performanță au 
adus patriei victorii presti
gioase în mari competiții in
ternaționale. Evoluția sportivi
lor bucureșteni este încheiată 
de un pluton masiv de tineri 
care poartă steagurile asocia
țiilor și cluburilor.

★
A fost o demonstrație vi

brantă, impresionantă prin 
amploarea ei, prin desăvîrșita 
acurateță a exercițiilor prezen
tate. Și, indirect, un angaja
ment al sportivilor din primul 
oraș al patriei de a răsplăti 
marea grijă cu care îi încon
joară părintește Partidul prin 
rezultate care să ridice pe 
culmi tot mai înalte gloria 
sportivă a României Socialiste.
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Cele 10 formații de polo din 
București, Cluj, Oradea și 
Arad au debutat în noul cam
pionat național jucînd — deo
camdată experimental — după 
noile modificări de regulament 
ce se preconizează.

în noul joc de polo — așa 
cum îl doresc specialiștii — 
se înoată acum foarte mult, 
se trage des la poartă și ju
cătorii sînt mult mai precauți 
în apărare cînd trei greșeli 
grave, ce se penalizează cu 
eliminări temporare de cîte 
un minut, le poate atrage, 
chiar din prima repriză (vezi 
cazul orădeanului Hegyesi), 
situația de a rămîne pînă la 
sfîrșit pe banca rezervelor. Și 
acum, cîteva amănunte despre 
cele 5 partide :

DINAMO BUCUREȘTI — 
C. S. M. METALUL ROȘU 
CLUJ 15—3 (4—0, 5—1, 2—1, 
4—1). Campionii au luat un 
start lansat în acest cam
pionat și o primă opțiu
ne asupra scorului-record 
al competiției. Mult supe
riori la toate capitolele (înot, 
tehnică, tactică), bucurește- 
nii și-au masat adversarii 
în propria jumătate de bazin, 
oferindu-le prea puține mo
mente de „reșpiro". în schimb, 
clujenii — în frunte cu Kari 1 
— ținînd cu tot prețul să ne 
atragă atenția prin ceva deo
sebit, n-au făcut altceva decît 
... să protesteze la deciziile ar
bitrului H. Iacobini. Au mar
cat : Popa 4, Zahan 3, Kroner 
3, Zamfirescu 2, Blajec, Novac, 
Grințeseu de la învingători și 
Urcan, Toth, Kacso de la în
vinși.

RAPID BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 6—0 (3—0, 
1—0, 0—0, 2—0). Victorie netă 
a feroviarilor, grație puncte-

Campionul mondial Gh. Berceanu (dreapta) pregătindu-se să 
dezlănțuie atacul

Tradiționala confruntare in
ternațională de lupte greco- 
romane dintre reprezentati
vele României și R. F. a Ger
maniei, găzduită, de astă da
tă, de orașele Brașov (sîmbă- 
tă) și Sibiu (luni), se anunță 
deosebit de pasionantă, Echi
pa R. F. a Germaniei, care 
a sosit ieri pe aeroportul Bă' 
neasa, plecînd apoi cu auto
carul spre Brașov, cuprinde 
luptători de certă valoare. 
Este suficient să-i menționăm 
pe Rolf Lacour (cat. 48 kg.), 
clasat pe locul V la Ciudad 
de Mexico și medaliat la două 
campionate mondiale și euro-

Miine,- etapă In cadrul

La numai o săptămînă după 
încheierea finalelor campio
natelor republicane 
niori — individual, 
buni luptători Vor intra din 
nou în competiție. Este vorba 
de etapa a III-a a campiona
telor republicane pe echipe, 
divizia A. Vor avea loc în
treceri, pe grupe de cîte pa
tru echipe, în următoarele 
orașe : greco-romane — la 
CRAIOVA (participă Metalul 
București, A.S.M.T. Lugoj, 
Pescărușul Tulcea și Electro- 
putere Craiova), Ia GALAȚI 
(Steagul roșu Brașov, C.F.R. 
Timișoara, Dunărea Galați și 
Progresul București). întrece
rile grupei I, care urmau să 
aibă loc la București, s-au a- 
mînat. Libere: la BUCU
REȘTI — sala Dinamo de la 
ora 10 (Steaua, Dinamo, Rapid 
— toate din București — și 
Steagul roșu Brașov), la LU
GOJ (Progresul București, Du
nărea Galați, Metalul Tîrgo- 
viște și A.S.M.T. Lugoj), la 
TG. MUREȘ (Olimpia Satu 
Mare, Progresul Brăila, C.S.M. 
Cluj și Mureșul Tg. Mureș).

de se- 
cei mai

pene, Peter Nettekowen (cat. 
82 kg.), aflat pe primele
locuri la cele mai mari con
fruntări internaționale, Ernst 
Knoll (cat. 90 kg) și Renhard 
Bock (cat. 300 kg) prezenți 
pe patrulaterele Jocurilor O- 
limpice de la Mexico.

Antrenorul federal Ion Cor- 
neanu nu a definitivat încă 
formația țării noastre, avînd 
unele indisponibilități. Ne-a 
comunicat doar echipa proba
bilă pe care o va alinia astă 
seară, la ora 18, în sala Ar
matei din Brașov < I. Stoica 
(cat. 48 kg)., Gh. Berceanu 
(cat, 52 kg), I. Baciu (cat. 57 
kg), I. Alionescu sau M. Popa 
(cat. 62 kg), S. Popescu (cat. 
68 kg), M- Vlad sau I. Enache 
(cat. 74 kg), I. Țăranu (cat. 
82 kg), N. Neguț (cat. 90 kg). 
N. Martinescu (cat. 100 kg) și 
Gh. Popovici sau N. Pavel 
(cat. + 100 kg).

Pentru conducerea partide
lor a fost delegat de FILA, 
arbitrul internațional Vitolino 
Gallegatti (Italia). Din partea 
țării noastre vor arbitra Ion 
Cernea și Vasile Toth (ambii 
din București).

Azi, pe terenul Dinamo

dii atractiv meci
feminin: Rapid
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ergem

Neamț

Grație, îndemânare, curaj, la mare înălțime!

lor realizate de Lazăr 2, Ton- 
ciu, Bartolomeu, Mediana și 
Chirvăsuță. Rapidiștii s-au im
pus fără dificultate în fața 
unei echipe mult deficitară în 
ceea ce privește înotul. Fiind 
puși adesea în situații de a 
șuta la poartă la limita timpu
lui regulamentar, orădenii s-au 
pripit în cele mai multe car 
zuri, dînd posibilitate bueu- 
reștenilor să contraatace de
cisiv.

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— VOINȚA CLUJ 4—5 (0—0, 
2—2, 1—2, 1—1). Dispută exr 
trem de echilibrată, care se 
putea încheia foarte bine și 
cu victoria la limită a Pro
gresului. Gazdele au ratat însă 
nepermis de mult, și poloiștii 
Voinței, mai realiști în fața 
porții, au plecat la Cluj cu 
două puncte foarte prețioase. 
Bucure.ștenii au condus cu 1—0 
și 2—1, iar oaspeții cu 3—2 
și 5—3. Din acest moment, 
elevii lui Th. Angelescu au 
atacat furibund, dar — iro
sind cîteva ocazii mari cit 
roata carului — n-au putut 
decît să reducă din handicap. 
Realizatori : Rusu 2, Zete, Fu- 
lop și Pop pentru Voința, Fîr- 
șirotu 2, Goian, Pașoi pentru 
Progresul, (a.v.).
VAGONUL ARAD—STEAUA 

2—6 (1—2, 0—1, 0—1, 1—2). 
Militarii, net superiori, au cîș-

tigat prin golurile marcate de 
Culineac 2, Neacșu, D. Po
pescu, Frîncu și Țăranu. Pen
tru arădani au înscris Naghi 
și Kugel.

POLITEHNICA CLUJ — 
I.E.F.S.
1-1). 
luptat 
dar au greșit în fazele de fi
nalizare. Clujeanul 
a ratat un 4 metri, 
reșteanul Ionescu 
bară, în ultimele

3—3(1—1, 1—0, 0—1, 
Ambele formații au 
mult pentru victorie,

Spiengold 
iar bucu- 
a tras în 

secunde, 
cind echipa sa avea superiori
tate numerică. (P. Radvani — 
coresp.).

După cum se știe, campio
natul feminin de handbal are 
un nou lider : RAPID BUCU
REȘTI. Feroviarele au preluat 
șefia olasamentului cu aproa
pe două săptămîni în urmă, 
cînd campioana țării, UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA a 
fost învinsă la Brașov. Acum, 
pînă la înfruntarea directă cu 
Universitatea Timișoara, bucu- 
reștencele mai au de trecut 
un „hop“ : astăzi după-amia- 
ză, ele întîlnesc pe Confecția, 
formație fruntașă, capabilă să 
răstoarne orice pronostic. Me
ciul se anunță, deci, foarte 
echilibrat și, mai ales, de ca
litate, așa cum este normal 
atunci cînd sînt față în față 
echipele clasate pe locurile I 
și 3 în clasament. Partida este 
programată la ora 17,30 pe te
renul Dinamo.

f

Basel: 1-6

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 16,30 : Politehnica 
București — Crișul Oradea. 
Rapid — I.E.F.S., meciuri în 
cadrul turneului final al divi
ziei A la fete ; ora 19,30 : fes
tivitatea de deschidere a celei 
de a III-a ediții a „Cupei ora
șului București" ; ora 20 : 
România — Cehoslovacia 
(„Cupa orașului București").

HANDBAL. Teren Dinamo, 
ora 17,30 : Confecția București 
— Rapid București (A f)

ATLETISM. Stadionul Dina
mo, de la ora 16 : Steaua — 
Rapid — Argeș (cat. A) și 
Constructorul — Neamț — 
C.A.U. II (’cat. B), meciuri în 
cadrul campionatului republi
can pe echipe.

MIINE
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 16,30 : Crișul — 
I.E.F.S., Rapid ,— Politehnica, 
meciuri în cadrul turneului fi
nal al diviziei A la fete ; de 
la ora 19,30 : Cehoslovacia —- 
Polonia, meci în cadrul „Cupei 
orașului București".

HANDBAL. Teren Dinamo, 
de la ora 9 : Progresul Bucu
rești — Universitatea Timișoa
ra (A f) ; Steaua — Dinamo 
Bacău (A m) ; Dinamo Bucu
rești — Politehnica Timișoara 
(A m) ; Dinamo București — 
Șc. sportivă Ploiești (j’ m); 
teren Voința, de la ora 13,45 : 
Șc. sportivă nr. 3 București — 
Șc. sportivă Sf. Gheorghe (J 
ni); Șc. sportivă nr. 1 Bucu
rești—Șc. sportivă nr. 2 Bucu
rești (J m) ; Voința București 
— Chimia Făgăraș (B m).

ATLETISM. Stadionul Dina
mo, de la ora 9 : Steaua 
Rapid — Argeș (cat. A) 
Constructorul 
C.A.U. II (cat. B). meciuri 
cadrul campionatului republi
can pe echipe.

RUGBY. Teren Grivița Ro
șie (Parcul Copilului), de la

și

în

ora 8,45 în continuare : Steaua
— Progresul și Grivița Roșie
— Dinamo; teren Constructo
rul, de la ora 9 : Constructorul
— Gloria (toate divizia A).

LUPTE LIBERE. Sala Di
namo, de la ora 10 : Dinamo
— Steaua — Rapid — Steagul 
roșu Brașov, meciuri în cadrul 
diviziei A a campionatului pe 
echipe.

FOTBAL. Stadionul Repu
blicii, ara 8,15 : Progresul — 
Universitatea Cluj (tineret) ; 
ora 10 : Progresul — Universi
tatea Cluj (div. A) ; stadionul 
Dinamo, ora 14,45 : Dinamo —
— Jiul Petroșeni (tineret); 
ora 16,30 : Dinamo — Jiul Pe
troșeni (div. A) ; stadionul Me
talul (Pantelimon), ora 11 : 
Metalul — Oțelul Galați (div.
B) ; teren T.U.G., ora 11 : 
T.U.G. — Celuloza Călărași 
(div. C) ; teren Timpuri Noi 
(Dudești), ora 11 : Flacăra ro
șie — Marina Mangalia (div.
C) ; teren Gloria, ora 11 : Ma
șini Unelte — Unirea Drăgă- 
șani (div. C).

POLO : Bazinul Dinamo, de 
la ora 11 : Progresul — I.E.F.S, 
și Steaua — Rapid.

re dacă nu e dublat de cel 
puțin un 1—1, in deplasare. 
Neseriozitatea se măsoară 
tot cu seriozitatea. Nu e 
nici o afacere să pierzi cu
4— 0 la Cimpina și după ace. 
ea cu 3—0 in Luxemburg. 
In măsura în care fotbalul 
are logică, pot spune că 
pînă la acest 1—6 elvețian, 
pe primul loc în „cupa" asta 
secretă era naționala unei 
țări europene care înainte 
de a face meci nul cu en
glezii pe Wembley pierduse 
cu 5—0 la un club belgian. 
(Și pentru că englezii se 
pricep foarte bine la fotbal, 
oameni și ecranizări după 
Forsyte Saga, 85 000 de oa
meni au venit pe Wembley 
să vadă meciul echipei lor 
cu echipa care pierduse cu
5— 0 în Belgia...). Aceeași e- 
chipă — hotărîtă să cîștige 
măcar o cupă neștiută de 
nimeni — a pierdut cu 2—1, 
la ea acasă, în minutul S0, 
un meci de antrenament cu 
o echipă iugoslavă de mina a 
doua. Dar după aceea, la 
Atena, într-un meci capital, 
naționala aceea a scos un 
serios 2—2. Cu rezultate atît 
de frivole și convingătoare 
—nu vedem cine ar fi putut 
deposeda echipa aceea de 
„cupa deconectării", la care 
avea tot dreptul. Vin acum 
acești elvețieni cu acest 1-6 — 
o candidatură extrem de se
rioasă, dacă te gîndești că 
în aceeași zi, în meci de ve
rificare la Paris, „leaderii" 
scoteau doar 0—1 cu spe
ranțele franceze... In aceste 
condiții, meciul de la Lau
sanne dintre Elveția și a- 
cea echipă, se anunță deci
siv, ca o finală a „cupei 
deconectării". Va fi un meci 
pe viață și pe moarte — 
pentru a se dovedi cine s-a 
deconectat mai bine. (Căci 
acesta e secolul: din deco
nectare în deconectare, a- 
jungem tot la meciuri-cu- 
ghiarele-și-cu-dinții...). Cu 
1—6 la o Borussie oarecare 
— elvețienii parcă au o șan
să în plus. Ca să mă liniș
tesc, mi-ar trebui înainte de 
14 mai un 0—5 la Electroni
ca Obor.

pavoaza
Elveției,

N-avem de 
după acel 1—6 
la Basel, în meci de verifi
care cu nu știu ce Borussie. 
Ei au făcut astfel publie 
că participă cu mari șanse 
la acea „cupă" secretă, dar 
planetară — „Cupa deco
nectării". E o cupă la care 
participă în taină toate e- 
chipele pămîntului, adică 
toate echipele care au de 
jucat meciuri decisive. Și 
care echipă nu are de jucat 
la viața ei meciuri decisi
ve ? Din campionatul — o- 
noare pînă la competițiile 
marilor crocodili — orice e- 
chipă ajunge să-și. joace de 
cîteva ori pe an meciul vie
ții. Meciul vieții e ca și 
viața omului: îneordat la 
maximum, nemilos, plin de 
ticăloșii, amarnic, viclean, 
sălbatic. Ori omul are în el 
atitea frumuseți, glume, tan
dreți, naivități, candoare, 
milă... Ce să facă cu ele ? In 
meciul vieții nu le poate fo
losi — că-l ia dracu’. Atunci, 
fără acordul F.I.F.A.-ei, fără 
tragere la sorți, fără surle 
■și fanfare, apare „cupa" 
asta mondială a deconectă
rii, în. care fiecare joacă așa 
cum îl taie capul, cu pase 
la adversar, cu milă, cu 
bancuri, fără sistem, nese
rios, într-o hotărîre unani
mă de a consuma tot ce e 
nevinovăție, îngăduință, le
ne dulce și bunătate, pentru 
ca in meciul decisiv să nu 
rămînă în fiecare decît rău
tatea și sălbăticia. E cea 
mai umană cupă -- cupa 
planetară a meciurilor de ve
rificare și antrenament, Eu 
unul nu i-aș da cu picio
rul.

ce 
al

s
♦

Tot Basel • ••

Logic ar fi ca marile tn- 
fringeri în „Cupa deconectă
rii" să ducă la rezultate ex
celente în meciurile pe viață 
și pe moarte. Nici un rezul
tat neserios nu are valoa- Radu CQSAȘU



Nr. 532 (5966) sportul pag. a 3-a

V Mîine-etapa a 24-a
ANGELO NICULESCU, după meciul cu Franța:

„Mă declar mulțumit 
de comportarea jucătorilor mei

• „Triunghiul" lași—Pitești—București sub semnul luptei pentru titlu • F. C. Argeș 

își Joacă una din ultimele cârfi • Progresul — Universitatea Cluj și Petrolul — 

Dinamo Bacău, două meciuri cu... vedere spre „B"

44
IAȘI : 
Gavrilă, 

Deleanu,
Greu accesibil, miercuri 

seara, la ora tîrzie la care a 
luat sfîrșit meciul Franța — 
România, antrenorul echipei 
noastre naționale, Angelo Ni- 
culescu, a fost mai ușor de 
găsit a doua zi dimineața în 
camera sa, 1a hotelul „Primă
vara", unde erau găzduiți fot
baliștii români.

După cum ne-a mărturisit, 
aștepta legătura eu „SPOR
TUL" și, se pare, era pregătit 
pentru dialogul pe care l-a în
ceput direct: „A fost un meci 
bun, aseară, pe Parc des Prin
ces. Ambele echipe au jucat 
tehnic, curgător, in viteză, fără 
menajamente. Ca și jucătorii 
in teren, spectatorii au trăit 
intens meciul, incurajindu-și 
tot timpul formația favorită.

Plecind de la obiectivul prin
cipal urmărit și anume verifi
carea selecționabililor înain
tea meciului cu Elveția, eu mă 
declar mulțumit de compor
tarea jucătorilor mei, fiecare 
evoluind — spre deosebire de 
tesțele anterioare meciului cu 
Grecia — la nivelul maxim al 
posibilităților".

■— Cum se explică atunci re
zultatul ? Să înțelegem din 
cele spuse de dv. că fotbaliștii 
francezi au obținut o victorie 
nemeritată ?

— Absolut. Golul mijlocașu
lui Michel, din min. 82, reali
zat din poziție de aripă dreap
tă, a fost înscris dintr-un of
said semnalizat de tușier, dar 
neluat în seamă de arbitrul

de centru, italianul De Marchî, 
care, la sfîrșitul meciului, în 
cabina lui, fi-a recunoscut 
greșeala. Apoi, in min. 86, am 
înscris și noi un gol, perfect 
regulamentar, prin Dan, pe 
care arbitrul de centru nu l-a 
acordat, fluierind ofsaid.

Aceasta, în privința rezulta
tului fixat pe tabelă. Altfel, 
noua echipă a Franței a evo
luat la un nivel bun, cu mult 
elan, uneori însă exagerat, de 
parcă se angajase intr-un joc 
crucial pentru ea.

Dar, avind in vedere faptul 
că același lucru ne poate aș
tepta și la Lausanne, se poate 
spune că replica puternică, 
deosebit de hotărită dată 
miercuri seara de fotbaliștii 
francezi, ne-a folosit foarte 
mult, punindu-ne, cu două 
săptămîni inainte, în aceleași 
condițiuni de joc, dificile.

—< Concret, ce anume v-a 
satisfăcut mai mult în jocul 
echipei pe care o pregătiți ?

— Maturitatea, dezinvoltu
ra cu care au acționat fotba
liștii noștri care 
o superioritate in 
cîmp, în combinații.

— Ce anume v-a 
mit ?

— Finalizarea, 
noastre in fazele decisive, de 
poartă, au lăsat de dorit, atît 
ca frecvență, cit și 
cizie.

— Cum explicați 
țele atacului nostru 
capitol esențial 1

le-a adus 
jocul de

nemulțu-

Acțiunile

ca pre-

deficien
ta acest

— Prin aportul mai slab 
adus de Dumitrache și Dem
brovschi. Deși bine păzit, Du
mitrache a avut totuși cîteva 
situații favorabile, dar aproa
pe de fiecare dată s-a compli
cat, întirziind declanșarea șu
tului. In ceea ce-l privește pe 
Dembrovschi, acesta apare 
prea rar și prea puțin decis 
în faze decisive, rezumîndu-se 
mai mult la rolul de coordo
nator.

— Ce calificative acordați 
jucătorilor noștri ?

— FOARTE BINE pentru 
Deleanu, Răducanu, Hălmă- 
geanu, Năsturescu și Lucescu. 
Remarcați un lucru îmbucu
rător, cam rar in jocul echipei 
noastre, și anume : amindouă 
aripile, îndeosebi Năsturescu, 
au dat satisfacție de astă dată; 
MULȚUMITOR pentru Lupes
cu, Radu Nunweiller, Gher- 
gheli, in cele 35 de minute cît 
a jucat, și Dembrovschi în ro
lul lui de coordonator; MAI 
SLAB Dumitrache și — o pe
rioadă din prima repriză — 
chiar Dan Coe.

— Ce vă preocupă, îndeo
sebi, după jocul cu Franța ?

— Firește, problemele de al
cătuire a echipei care va evo
lua la Lausanne. Nu cunosc 
încă posibilitățile de recupe
rare a lui Sătmăreanu și Boc, 
de utilizare a lui Ion Ionescu...

G. NICOLAESCU '

Față in față
POLITEHNICA 

Constantineseu — 
lanul, StolcescU;
ștefănescu, Alloaiel, Incze 
IV, Lupulescu, Cuperman, 
Goliac.

U.T.A.: Gomea — Blrău, 
Bacoș, Pojonl, Broșovschi 
(Czako), Axente, 
Lereter, Sima, 
Moț.

Va arbitra Z.
ajutat la linie de S. Ni- 
colau și G. Manole (toți 
din Constanța).

F. C. ARGEȘ : Ariciu 
(Ion Vasile) — Păciulete, 
Mățăoanu, Vlad, Ivan I, 
Prepurgel, Olteanu, Radu, 
Dobrin, Kraus, Jercan.

Petescu, 
Domide,

Drăghid,

RAPID : Răducanu — 
Lupescu, Motroc, Dan, 
Greavu, Dinu, Dumitru, 
Năsturescu, Neagu, O. Po
pescu, Codreanu.

Va arbitra O. Anderco, 
ajutat la linie de G. Făr- 
cașu șl V. Fănățegnu (toți 
din Satu Mare).

FARUL : ștefănescu — 
Pleșa, Tîlvescu, Mareș, 
Dumbravă, Antonescu, 
Constantlnescu, Sasu, Tu- 
fan, lancu, Kallo.

„U“ CRAIOVA : Oprea — 
Niculescu, Deselnicu, Bit- 
lan, Velea, Strimbeanu, 
Ivan, Martinovicl, Niță, O- 
blemencq. Cârcipmărescu.

Va arbitra M. Rotaru 
(Iași), ajutat la linie de 
V. Dumitrescu și A. Pîrvu 
(ambii din București).

PROGRESUL : Manta — 
Marinescu, Măndoiu, Gra
ma. Ad. Constantineseu, 
Neacșu. Beldeanu, R. Io
nescu, Șoangher, Mateia- 
nu, Țșrăluiigâ.

„U“ CLUJ : Moldovan — 
Crețu, Pexa, Solomon, 
Cîmpeanu, Anca, Neșu, 
Barbu (Uifăleanu), Mus- 
tețea. Oprea, Bungău.

Va arbitra A. Toth, a- 
jutat la linie de A. Pop 
și S. Patkos (toți din O- 
radea).

$
z

A

Vagonul
-fui mi 
apar, 
saracia 
sj 
nevoile 

de puncte.

(-

DINAMO BUCUREȘTI ; 
Datcu — Popa, Stoenescu, 
Dinu, Ștefan, Ghergheli, 
Sălceanu. Pircălab, Luces
cu, Dumitrache, Nunweil
ler VI.

JIUL : Stan — Georges
cu, Georgevici, Stocker, 
Mihai, Sandu, Libardi, Pe- 
ronescu, Cotormani, A- 
chim, Naidin.I Va arbitra C. Nițescu 
(Sibiu), ajutat la linie de 
E. Bucșe (Sibiu) și P. Sa
tir (Mediaș).

PETROLUL : Vlșan 
Gruber, N. Ionescu, 
rea I, Mocanu, “ 
Iuhasz (Alexlu), 
Dridea, Pavlovici, 
veănu (Florea n).

Flo- 
Dlncuță, 
Oprișan, 

Moldo-

□iui \ 
.Sj acum vine 
figura aia cu 
schimbatul 
locurilor 
Dinamoîcrezi?/

DINAMO BACAU : Ghiță 
— Kis, Nunweiller IV. Ve- 
licu (Panait), David, 
tafu, Nedelcu, 
Dembrovschi, 
Volmer.

vă-
D. Ene, 

Rugiubel,

Bărbules-
I,

Va arbitra C.
cu, ajutat la linie de 
Drăghici și M. Cîțu (toți 
din București).

La orizont
. a — . - I 11

\o

ivetian

*
CRIȘUL : Baumgartner

— Balogh, Sărac, E. Na- 
ghi, Popovici, Dărăban, 
Lucaci (N. Alexandru), Su- 
ciu (Tomeș), Kun II, Kun 
I (Cociș), Petrescu.

STEAUA : Sqciu — Cris- 
tache, D. Nicolae, Hălmă- 
geanu. Vigu, Jenai, D. 
Popescu, Pantea, Constan
tin, Voinea. Creinicsanu-

„A ceștia sînt aceiași elvețieni-
Printre spectatorii aflați 

mgrți seara in tribunele sta
dionului din Basel pentru a 
Urmări meciul Elveția — Bo- 
rusia Monchengladbach s-a gă
sit și antrenorul Emerich 
Vogi. , . ,.Surprinși, contrariațt chiar 
de rezultatul acestei partide 
(reamintim : 6—1 in favoarea 
fotbaliștilor vest-germani) l-am 
căutat, la cîteva ore, pe Em. 
Vogi cu care am purtat urmă
torul dialog :

— Spuneți-ne, vă rugăm, 
este, intr-adevăr, 6—1 pentru 
Borussia ? Nu cumva e vorba 
de o greșeală a agențiilor de 
presă ?

— Nu, nu este nici o gre
șeală. Elvețienii au pierdut cu 
6—1.

— Cum se explică ? Pe te
ren n-au evoluat aceiași ju
cători care au întrecut cu 2—0 
echipa Portugaliei, acasă la 
ea ?

— Cu o singură excepție — 
Miiller, vîrf de atac în locul 
lui Kiinzli (accidentat) — pe 
teren a intrat aceeași echipă 
care a învins formația lui Eu
sebio la Lisabona.

— Și atunci ?
— Nu intenționez să dimi

nuez cu nimic meritele Bo- 
russiei care a jucat excepțio
nal, dar trebuie sptjș că fot
baliștii elvețieni nu au luat 
de loc în serios acest joc-test. 
Băieții lui Ballabio au atacat 
cu convingere doar în prime
le 25 de minute, timp în care 
Borussia a făcut față cu greu 
atacurilor dezlănțuite. Apoi, 
după primirea primului gol și

tea, la o oră tîrzie, și apoi el 
era îngîndurat, întristat.

Numai un antrenor putea 
să-l înțeleagă mai bine în ace
le clipe...

Va arbitra N. Rainea 
(Birlad), ajutat la linie de 
I. Boroș (Timișoara) și L 
Opriță (Arad). __________

VAGONUL : Gherghel — 
Mihăilescu, Pop (Boroș), 
Muhlroth, Lenhart, Sfir- 
logea, Mihai, Stănoaie, 
Dembrovschi, Arnoțchi, 
Maca vei.

A.S.A. TG. MUREȘ: ȘOr 
lyom — Sleam, Dondoș, 
Toth, Czako (Chiru), Siko, 
Ciutac, Lungu (Lucaci), 
Mureșan, Hajnal, Makai, 
(Silaghi) .

Va arbitra N. Petricea- 
nu (București), ajutat la 
linie de C. Dmulescu 
(București) și S. Mureșan 
(Turda).

Loto-Pronosport
CONCURSUL SPECIAL PRONO- 

EXPRES DIN 7 MAI 1969
un 
la

Restanță in divizia C

Minerul Baia de Arieș
Mureșul Deva 2-1 (1-1)

Partida dintre Minerul Baia 
de Arieș — Mureșul Deva (se
ria a Vl-a) din etapa a XXII-a 
— 20 aprilie — întreruptă în 
min. 18 din cauza ninsorii 
abundente, la scorul de 0-—1, 
a continuat zilele trecute. în 
cele 72 de minute de joc, cît 
a durat restanța, minerii ȘO 
înscris de două ori — priR 
Neagu Și Florea — cțștțgmdj 
astfel eu 2—1. Golul Mure
șului a fost marcat. îp ruin, 6 
(la 20 aprilie) de, cătfe Sze- 
kely-

I. ABRUDEANU* coresp.

Dialog 
cu Em. Vogi

— probabil obosiți după me
ciurile disputate duminică in 
campionat — fotbaliștii elve
țieni au trecut la un joe su
perficial, acționînd parcă pen- 
tru îndeplinirea unei simple 
obligații. Și așa însă, rezulta
tul este exagerat, întrucît gaz
dele puteau să marcheze sau 
să evite cîteva goluri.

Mai trebuie spus că la 0—3, 
după pauză, Ballabio a efec
tuat patru modificări în for
mație, introducînd pe Baum
gartner, Deșbiolleș, Brenna și 
Lindelholz în locul lui Mi
chaud, Signorelli, Vuilleumier 
și, respectiv, Quentin.

— Ce scrie presa ?
— Am plecat de aici la Pa

ris cu un singur ziar — Blick
— din care citez : „Rezultatul 
nu trebuie luat in serios, fiind
că fotbaliștii elvețieni n-au 
tratat jocul cu seriozitate. Nu- 
mai spectatorii, care au plătit 
10 franci pe bilet, și-au mani
festat vehement dezacordul", 
... „Aceștia sînt aceiași elveție
ni care la Lisabona și-au dat 
sufletul pe teren marcînd in 
permanență cu 2—3 jucători 
un singur adversar portughez? 
Nu, hotărit nu".

— Ați vorbit, cumva, după 
joc cu antrenorul Ballabio ?

— Meciul s-a terminat noap-

La 7 mai 1969 va avea loc 
concurs special Pronoexpres 
care șe atribuie în număr neli
mitat autoturisme „Dacia 1100", 
„Moșkvici 408" și „Skoda 1 000 MB“. 
Prin tragere la sorți se 
20 autoturisme.

în afară de premiile 
tyrisme se mai pot

atribuie

In auto- 
ciștiga 

excursii pe „Coasta Dalmației' 
numeroase premii in bani.

NOI CIȘTIGATORI 
DE AUTOTURISME

Și

auîn urma tragerii la sorți 
•fost stabiliți următorii cîștigători 
de autoturisme la tragerea ex
cepțională Loto din 20 aprilie 
1969.

CATEGORIA A V-A 
(5 AUTOTURISME)

Dacia 1100 : Gheorghe Vișoiu, 
comuna Bărăști-Olt ; Elisabeta

ULTIMELE VEȘTI
Politehnica are unele probleme de rezolvat 

după partida de duminica trecută. In plus, 
Contardo s-a accidentat și, mal mult ca sigur, 
el nu va juca. Miercuri, Politehnica a jucat 
tn familie, cu formația de tineret, pe care a 
Intrecut-o cu 6—0. (O- Diaconescu — coresp. 
principal).

U.T.A. a evoluat la Hunedoara, unde a ctș- 
tigat cu 2—0 in fața divizionarei B, Metalul 
Autorii golurilor : Axente și Broșovschi. Tex- 
tiliștii au fost aplaudați pentru jocul prestat. 
Antrenorul Dumitrescu speră ca mîine să ob
țină un rezultat bun. (V. Albu — coresp. prin
cipal).

La F. C. Argeș antrenamentele au avut o 
intensitate maximă. Din lot continuă să lip
sească Țurean, accidentat. Conducerea a luat 
încă o măsură disciplinara : Nuțu a fost scos 
din lot, pentru o perioadă încă nestabilită, în 
urma unor abateri disciplinare. (I. Fețeanu — 
coresp. principal).

După victoria obținută simbătă în fața lui 
Dinamo București, majoritatea rapidiștilor n-au 
mai fost la dispoziția antrenorilor Bărbulescu 
și Cristescu. Așa eă pregătirea tactică pentru 
meciul eu F. C. Argeș se va face azi, cînd 
toți componenții Rapidului sînt acasă.

Conștănțenii au efectuat în această săptă- 
mîriă patru antrenamente. Miercuri, Farul a 
întîlnit pe divizionara B, Portul, pe care a în
trecut-o cu scorul de 3—2, după ce la pauză a 
condus Portul cu 2—1. (P. Enache — coresp.).

Fotbaliștii de la „U“ Craiova s-au antrenat 
în fiecare zi și au jucat cu echipa de tineret. 
Neagu este încă nerestabilit și nu va juca 
mîine. In meciul cu Farul, ca rezerve vor fi
gura Gaboraș, Mincă și Stănescu. (S. Gurgui — 
coresp. principal).

Avind jumătate de echipă în... deplasare, la 
Plsen, lotul alb-albaștrilor s-a pregătit în mod 
diferențiat : cei de acasă, urmînd obișnuitul 
ciclu săptămînal de antrenamente, în vreme 
ce jucătorii selecționați în echipa Bucureștiu
lui au avut un program special.

Antrenorul Cîrjan a ținut patru antrena
mente cu studenții clujeni. In formație nu se 
anunță modificări esențiale. Este problematică 
participarea lui Uifăleanu, care încă se re
simte după accident. In schimb, va reintra 
Neșu. (V. Morea — coresp. principal).

Majoritatea elevilor lui Bazil Marian au fost 
plecați în loturile A și de tineret. Din această 
cauză, de-abia ieri dinamoviștii bucureșteni 
au făcut o pregătire comună. Mîine, ei speră 
să facă un joc bun și astfel să obțină cele 
două puncte, ca să rămînă în cursa pentru ti
tlul de campioni.

în săptămîna aceasta, Jiul s-a deplasat la 
Tr. Măgurele, unde a jucat în compania for
mației locale, Chimia După primele 45 de 
minute. Chimia a condus cu 2—0. După pauză, 
atacul Jiului a evoluat mai bine și a marcat 3 
goluri (Libardi și R. Popa 2). Scor final : 3—2 
pentru Jiul. (D. Gruia — coresp.).

Petrolul a continuat pregătirile zilnic. Joi, 
după ce jucătorii au participat la demonstra
ția oamenilor muncii din Ploiești, s-au depla
sat la Bușteni, unde au făcut un joc-școală cu 
formația de tineret. Dridea s-a însănătoșit și-și 
va lua locul în linia de atac. (A. Vlăsceanu — 
coresp. principal).

Dinamoviștii băcăuani s-au antrenat în fa
milie. In meciul susținut cu echipa de tineret 
ci au trebuit să se întrebuințeze serios pentru 
a obține un rezultat egal (2—2), fiindcă la 
pauză au fost conduși cu 2—0. După o absență 
îndelungată, este posibilă reintrarea lui Panait. 
(I. lancu — coresp. principal).

Jucătorii de la Crișul s-au pregătit cu multă 
seiiozitate pentru meciul de mîine. Orădenii 
au făcut cite două antrenamente în fiecare 
zi, cu excepția zilei de 1 Mai. Miercuri, Crișul 
a dispus cu 7—0 (1—0) de Metalul Salonta, din 
divizia C. (I. Ghișa — coresp. principal).

Antrenamente obișnuite la Steaua, cu par
ticiparea jucătorilor neselecționați în vreuna 
din cele trei echipe (A, tineret și selecționata 
Bucureștiului), care au susținut în această săp- 
tămînă jocuri internaționale.

Vagonul a efectuat pregătiri de menținere 
a formei manifestate în ultimele partide. în 
formație, probabil, va interveni o modificare, 
deoarece Pop, fundașul central, bolnav, n-a 
participat la pregătire. O altă veste : suspenda
rea It)i Matache a expirat. (Carol Oroszhegy).

Fotbaliștii de la A.S.A. au ținut ședințe de 
pregătire în fiecare zi. Antrenorul Bone a pus 
accentul pe mărirea eficacității atacului. Dodu 
și Caniaro sînt încă nerefăcuți. Miercuri, A.S.A. 
a dispus de Medicina Tg. Mureș cu 7—0 (2—0). 
(I. Păuș — coresp. principal).

Moșkvici 
Șalonta ; 
Băroi —

Tomescu — București ;
408 : Ion Cimpean —
Skoda 1000 MB : Fânicg
comuna Viișoara, județul Neamț ;
Trabant 601 : Estera petho — 
Turda-

CATEGORIA A VI-A 
(5 AUTOTURISME)

I
Dacia 1100 : Iacob Runcan —

Pițgști ; Vașile Pricop
Moșkvici 408 :
București î
Gheorghe 
Bărcănești.
Trabant 601 ț Rodiea 
Arad.

Sofia 
Șkoda 

Popescu 
județul

— Ploiești; 
Cazan — 
1000 MB :
— comuna 

Prahova ;
Perșiu —

LOTO
EXTRASE LA ȚRA- 
DIN 2 MAI |969

58 81 15 12

NUMERELE
QEREA

EXTRAGEREA I I
55 69 7 26 5 73 87 21

Fond de premii : 497 595 lei. 
EXTRAGEREA A II-A : 17

66 60
Fond de premii : 561 862 lei, din 

care 283 038 lei, report categoria A.

A APĂRUT REVISTA „EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl SPORT" NR. 4
SPICUIM DIN CUPRINS :

„Studiu asupra upor factori de 
antrenament la jucătoarele frun
tașe de volei" de prof. Victor 
Surugiu-

„Folosirea antrenamentului în 
circuit in lecția de educație fizi
că" de prof. Vladimir Gavriliță.

„Pentru antrenorii care se pre
zintă 16 examenul de avansare în 
categorie"; de prof. Mircea Ga-

73

bor și Ilie Stuplneanu. Materialul 
prezintă indicații deosebit de pre
țioase pentru antrenorii care in
tenționează să susțină examenul 
de avansare intr-o categorie su
perioară.

„Boxerii români în arena Me
xico" de antrenorul emerit Ion 
Popa.

Acest interesant număr șe gă
sește la toate centrele de difu
zare a presei.

Părerile cronicarilor
Dificilă această avancronică. Politehnica are Q 

un sezon greu. De pe locul III, unde se afla la sfîr- \ 
șitul turului, a coborit încet, încet în zona unde x 
viața e tare zbuciumată. La rindul său, liderul kJ 
a început să dea semne de oboseală, iar în etapa M 
precedentă s-a împotmolit în fața „lanternei a 
roșii". Deci, Politehnica și U.T.A. se vor întîlni v 
duminică pe stadionul din Copou după o etapă (1 
„neagră". Studenții sînt favoriți. Rămîne de vi- A 
zut dacă arădenii vor găsi resursele morale să 
dea o replică la nivelul locului I din clasament. X 
în perspectivă „1“ sau „X" și... mari încurcă- V 
furi în clasament. (CONSTANTIN ALEXE). v

Cîteva rînduri despre meciul F.C. Argeș—Ra- \ 
pid ? Cred că o asemenea partidă merită un ro- V 
man I Totuși, telegrafic: piteștenii^ își joacă, Q 
efectiv, una din ultimele cărți, dacă nu chiar pe A 
cea din urmă; rapidiștii reprezintă fenomenul \ 
acestui retur, sprintind mai uimitor decit Jim 
Hines la Mexico și ajungînd astfel din zona Q 
retrogradării pînă în anticamera titlului de cam- X 
pion. Cu alte cuvinte, un joc la care, în clipa v 
intrării pe teren, cele două tabere își vor spune : Q 
„Ori cîștigăm, ori adio divizia A...“(F. C. Argeș); Ă 
„Dacă luăm aceste două puncte și dacă U.T.A..." X 
(Rapid) Cine își va impune punctul de vedere ? U 
Greu de spus ! (CALIN ANTONESCU). jj

„Dialogul" de la Constanța, poate avea două 
variante: 1) echipa gazdă își joacă rolul ^cu Q 
aplomb și eficacitate și eiștigă net; II) „ll“-le X 
craiovean se „agață" de meci, luptă... oltenește W 
pentru un rezultat care, în această a doua vâri- U 
antă, ar ține în ultimă instanță de imponderabil Ă 
lele fotbalului, adică de șansă... N-ar fi exclus X 
ca verdictul jocului să exprime rezultatul intre- U 
cerii puncherilor Tufan-Oblemenco. Cum Farul « 
are nevoie de puncte ca de... apă, înclinăm pen- X 
tru „1“, dar, stimînd ambiția oltenească, adău- X 
găm și un „X". (MARIUS POPESCU). L

Meci interesant, mîine, in matineu, pe Repu- \ 
blicii: intre un „batailleur" — Progresul și ( 
(aproape) un „stilist" — Universitatea Cluj... >'

Cui ii va suride- victoria ? Deși in toamnă, « 
Progresul a învins formația studențească acasă k 
la ea, de data aceasta drumul care duce spre l 
cele două puncte nu va fi tocmai neted, pentru ? 
că, pe de o parte, bucureștenii evoluează acum S 
vădit marcați de locul pe care-l ocupă în cla- ( 
sament, precum și de absența celor două „piese r 
grele", Oaidă și Matei, iar, pe de altă parte, „U" 
Cluj onorează mai mereu, prin jocul prestat, ( 
exigentul public din Capitală. (G. NICOLAES- 1 
CU). V

Rezultatul de la Arad a repus în drepturi și T 
pe Dinamo București, la numai 24 de ore după ? 
infringerea din fața Rapidului. Avind avanta- S 
jul de a juca pe teren propriu, dinamoviștii au ( 
toate șansele să-și reciștige poziția pierdută, Cu > 
Jiul, însă, dinamoviștii au avut nu o dată, proble- ț 
me, chiar în București. Amintindu-și de acest S 
lucru și gindindu-se și la pățania U.T.A.-ei, fot- ? 
baliștii bucureșteni privesc, probabil, meciul de ' 
mîine, cu un optimism moderat, intrutotul re- « 
comandabil. Jiul este o echipă de luptă, firește f 
cu capacitate mai mare pe teren propriu (3—0 ) 
cu Farul), dar sigură pe ea și în deplasare, y 
(J. BERARIU)

în luptă pentru cele minimum 27 de puncte 
care vor asigura, probabil, răminerea în divi- î 
zia A, Petrolul se străduiește să adune cele 5 ( 
puncte de care mai are nevoie pentru a atinge 
acest barem. Treaba nu apare prea grea, dar « 
fiecare meci rămîne o necunoscută, mai ales (. 
spre sfîrșit de campionat. La Tg. Mureș, Petro- ) 
Iul, cu o formație improvizată, a jucat bine. In T 
schimb, pe teren propriu, căutind să forțeze \ 
victoria, ploieștenii se chinuiesc cu toți adver- i 
sării. Oaspeții sînt periculoși pe contraatac și x 
pot încurca socotelile petroliștilor. Meciul dis- S 
putindu-se la Bușteni, nu ne-ar surprinde un ( 
rezultat de egalitate, deși hîrtia indică „1" 7 
(C. MANTU). ț

Programat la începutul campionatului, meciul 
dintre Crișul și Steaua ar fi prilejuit cronicaru
lui figura de stil: „e greu de bănuit că tinere
țea orădenilor va reuși să echilibreze maturita
tea și rutina campionilor"... Normal — „cărțile 
de vizită" ale celor două echipe ar fi condus 
spre un asemenea verdict. Dar acum, după ce 
Crișul a învins Steaua, la București, după ce 
opiniile sint unanime în a constata „aste
nia" elevilor lui Covaci și Onisie și, mai ales, 
după ce adversarele de miine au devenit vecine 
în clasament, cronicarului nu-i rămîne altceva 
decit „salvarea" unui... meci deschis oricărui re
zultat ! (OV. IOANIȚOA1A).

Se pare că Vagonul este pus să răstoarne toate 
calculele... Atît pe cele ale fruntașelor, cît și 
pe cele ale codașelor. Victoriile obținute în me
ciurile cu U.T.A., Dinamo și Universitatea Craio
va au produs un scurt circuit în... zona titlului, 
încă o victorie pe teren propriu a Vagonului in 
fața A.S.A. Tîrgu Mureș nu ar surprinde. Mu- 
reșenii vor lupta desigur din răsputeri, cel x 
puțin pentru un punct, care să le permită să S 
respire mai ușurați în zona lipsită de griji. Dar, 
cum niciodată un joc nu se termină decit după X 
cele 90 de minute... orice rezultat este posibil V 
(I. OCHSENFELD). Q

A

LA BACAU LA
DE ORIZONT

Practicat în mediu atractiv, pe 
apele lacurilor și Fîqrilor din 
orașele București, Arad, Timișoa
ra, Tg. Mureș, Satu Mare, in- 
tFt-un cadru natural pitoresc, ca
notajul contribuie la educarea 
multilaterală și la dezvoltarea ar
monioasă a tineretului.

Asigurarea unui sistem larg 
eompetjțional pentru seniori—se
nioare, juniori—junioare (pe ca
tegorii de vîrștă) atrage la startul 
probelor un număr mare de ti
neri.

Cu toate acestea, rezultatele ob
ținute nu sînt pe măsura cerin
țelor și această situație se face 
simțită atît în canotajul de masă, 
eit și la nivelul loturilor naționa
le. în ultima vreme, se constată 
unele preocupări remarcabile în 
direcția dezvoltării complexe a 
acestui frumos și extrem de util 
sport.

Astfel, cu sprijinul C.N.E.F.S., 
al federației de specialitate, au 
fost înființate sau reactivizate mai 
multe centre nautice în diferite 
orașe ale țării. Cum stau lucru
rile în prezent ? Iată sumar rela
tate cîteva observații și noutăți.
• în orașul Bacău. pentru fo

losirea mai largă a posibilităților 
de practicare a canotajului, 
sprijinul organelor Jocale și 
asociațiilor sportive Dinamo,
luat ființă o nouă secție, în care 
își desfășoară activitatea un mare 
număr de juniori și junioare. A- 
nalizînd posibilitățile începerii li
nei activități organizate în aceas
tă disciplină, C.M.E.F.S. Giurgiu 
și aseciuțiș sportivă Cetatea ma
nifestă, de așemenea, preocupări 
în acest sens și caută soluții pen
tru un start cît mai bun.

'• Pentru extinderea activității

cu 
al 
a

Mi-
In- 
In 
de

în școli ș-au făcut propuneri 
nisterului învățămîntulqi și 
spectoratului județean Ilfov 
scopul înființării unei secții 
canotaj la Liceul 4in Șnagov.

Toate aceste eforturi, care vin 
în sprijinul îmbunătățirii și lăr
girii activității, trebuie sprijinite 
de tehnicieni, antrenori și de 
toți cei care lucrează în dome
niul canotajului, munca acestora 
necesitînd a fi însoțită de mul
tă dragoste, pasiune și perșeve- 
rență.

în activitatea unor centre se 
remarcă, însă, o anumită seăde- 
re a muncii depuse de unii an
trenori. Nu toți antrenorii răs
pund corect la sarcinile complexe 
ce le au.
• în orașul de pe malul. Mu

reșului, a cărui tradiție o cu
noaștem prea bine, muncesc cu 
multă dragoste și pricepere maes- 
tra sportului Maria Moțica și an
trenorul Petre " 
lor constituind 
care ar trebui 
consecvent, și 
cloreanu, de la 
rezultate în munca sa pe măsura 
pregătirii.

Numeroși sportivi din acest o- 
raș au învățat și practicat ca
notajul, unii dintre ei reușind să 
aducă skifului românesc pri
mele medalii de aur (Pongraț, 
Măcean, Șînceac, Nemeth). Și 
acesta este un exemplu, pentru 
viitorii performeri.
• O altă pistă de apă, de care 

sînt legate multe din tradițiile și 
succesele canotajului nostru, este 
Bega, unde există condiții de 
desfășurare a antrenamentelor pe 
tot parcursul anului. Aeest dar 
al naturii ar trebui să contribuie

Lascu, activitatea 
un exemplu pe 
să-1 urmeze, mai 
tînărul prof. Fo
care se așteaptă

TG. MUREȘ
la ridicarea 
mare a valorilor sportive din Ti
mișoara, dar... ___ ‘
muncii unor antrenori cu __
(prof. lancu Vasiu, Ionescu Au
rel), sint maj bune decit cele ale 
antrenorilor cu normă întreagă, 
ceea ce ni se pare de neînțe
les !

Inițiativa de lărgire șl îmbună
tățire a bazej materiale din acest 
centru aparține asociației sporti
ve Voința, care, cu sprijinul fe
derației și al oficiului sport 
UCECOM, a înființat printre al
tele, atelierul de construcție a 
ambarcațiunilor. Se așteaptă, ca, 
pe măsura creșterii acestor con
diții, secția să aducă o contri
buție și mai mare la obținerea 
celor mai bune performanțe pe 
plan național și internațional.

• In orașul Tg. Mureș activea
ză cel mai priceput șl experimen
tat antrenor, părintele atîtor ge
nerații de canotori, Francisc 
Cerhati. Deși se află la începutul 
activității cu juniorii în acest 
centru, munca lui a început să 
dea rezultate (Hass Francisc). Ce 
păcat că aici condițiile materiale 
smt departe de a fi cele mal 
corespunzătoare! Dragostea șl 
priceperea antrenorului își spun, 
însă, cuvîntul.

Se desprinde lesne concluzia că 
preocupările actuale trebuie con
tinuate, că ește nevoie de rault 
niaj multă mupcă și pasiune pen
tru ea. înainte de toate, canota
jul să cunoască o Înfloritoare 
dezvoltare în fiecare centru nau- 
tic din țară. Așa se vor apropia 
mai Sigur și mal repede perfor
manțele de mare valoare pe care 
le dorim.

Vi«rîca UDRESCU

•••

pe o treaptă mai

Aici, rezultatele 
ora



Pe planșele de la Varșovia

CONSTATĂRI ÎMBUCURĂTOARE 
PENTRU FLORETA NOASTRĂ

Decepție pe toată linia în 
rîndul specialiștilor polonezi 
în floretă, după eșecul înre
gistrat chiar la Varșovia în 
fața reprezentanților țării 
noastre. Și încă la ce propor
ții !

Antrenorul federal Kru- 
zsinski ne dădea să înțelegem 
că se aștepta — cel puțin — 
la o reeditare a acelui 3—1 
obținut anul trecut la Bucu
rești. Mai exact, victorii la in
dividuale și la echipe bărbați 
și un scor strîns în favoarea
4- ului feminin al României. 
Numai că disputa de pe plan
șe n-a lăsat gazdelor, în nici 
un moment, impresia că își 
pot apropia victoriile, mai cu 
seamă în întrecerile feminine, 
în care sportivele țării noastre 
s-au detașat net. Acel 10—6 
realizat de echipa feminină a 
României s-a conturat încă de 
la finele manșei a 3-a (7—5), 
în pofida startului 
luat de trăgătoarele 
care au condus cu
5— 3. Omogenitatea 
noastre, plusul ei de experien
ță au facilitat, în cele din ur
mă, obținerea unui succes pe 
deplin meritat.

La fel s-au petrecut lucru-

puternic 
poloneze, 

4—2 și 
echipei

rile în turneul individual : 
locurile 1, 2, 4 au demonstrat 
clasa floretei feminine româ
neștii. Principalul merit în rea
lizarea acestui bilanț îi revine 
Olgăi Szabo, foarte activă și 
la echipe și în întrecerea in
dividuală. Ea a manifestat o 
bună dispoziție neobișnuită, 
care ne-a reamintit de anul 
1962 și de Buenos Aires, Ace
eași remarcă se poate face și 
în cazul Ilenei Drîmbă, care 
confirmă comportarea exce
lentă avută la New York, și 
al Măriei Vicol, cea mai con
stantă în evoluții la recentul 
concurs de la Minsk. Chiar și 
Suzana Ardeleanu a fost mai 
curajoasă, mai lucidă și impli
cit mai eficace. Ea completea
ză fericit cel mai în formă 4 
românesc al sezonului.

O dată spulberată speranța 
într-o victorie, gazdelor polo
neze nu le-a mai rămas decît 
perspectiva unui rezultat de 
egalitate, a unor succese în 
întrecerile masculine. Este a~ 
devărat, acest lucru se putea 
întîmpla, mai ales la indivi
duale, unde Dabrowski reuși
se să-1 egaleze în finală pe 
Drîmbă. Ceva mai mult, foarte 
tînărul foarte talentatul

gr
*

floretist polonez a și condus 
în asaltul de baraj cu 3—0, 
trăind pentru... 40 de secunde 
iluzia unui mare succes. Cam
pionul olimpic al probei a 
avut, însă, tăria să întoarcă 
rezultatul și să demonstreze 
— și la Varșovia — că este, 
într-adevăr, prima floretă a 
lumii. în fine, dramatica în
cleștare din meciul dintre e- 
chipele masculine, care a în
cheiat concursul- a luat gaz
delor pînă și speranța de a 
repeta scorul de anul trecut. 
Polonezii au renunțat la for
mația standard (Parulski, 
Wojda și Franke), folosind 
alta care avea drept principa
le atuuri tinerețea și alonja, 
în frunte cu Lisewski (1,92 m), 
Kaczmarek (1>89), Kosziejo- 
wski (1,87) și Dabrowski 
(1,76). Și totuși, am înregistrat 
și aici o victorie românească, 
cu toate că Falb s-a acciden
tat (o întindere) la jumătatea 
meciului, fiind înlocuit cu 
Haukler, iar Drîmbă- deza
vantajat în asaltul cu Kaczma
rek, apoi accidentat în cel cu 
Dabrowski, n-a mai putut re
peta performanța de la indi
viduale- Sînt, în schimb, de 
semnalat evoluțiile foarte si
gure ale lui Țiu, care rămîne 
un om de bază în echipă- po
sibilitățile lui Ardeleanu (din 
păcate, insuficient valorificate 
de acest floretist. care nu do
vedește încă suficientă serio
zitate și pasiune pentru mun
că). precum și calitățile de 
mare tactician ale lui Hau
kler, unul din factorii victo
riei.

încheind, putem afirma că 
întîlnirea de floretă România- 
Polonia a încununat strălucit 
un sezon bogat în roade pen
tru scrimerii noștri, oferind 
totodată perspectiva unor noi 
succese- la fel de prestigioase, 
in viitor.

Tiberiu STAMA

„ACK ACK" VICTO
RIOS LA LOUISVILLE. 
Iată-l, în fotografie, pe 
„Ack Ack", ciștigătorul 
derbyului disputat la 
Louisville (Kentucky) 
sub conducerea jocheu
lui Manuel Ycaza. „Ack 
Ack” a stabilit și un nou 
record al pistei de o 
milă (1609 m) de la 
Churchill Downs cu 

timpul de 1 : 34,2.

<

Cine nu ia tenisul în serios? Turnee de tenis

La invitația Federației 
de box din Ungaria, 
șase boxeri români vor 
participa — între 2—5 
mai — la un turneu de 
verificare a selecționabi- 
lilor maghiari pentru 
campionatele europene 
de la București. Alături 
de aceștia vor participa 
și șase boxeri din R. D. 
Germană. Sub conduce
rea antrenorului C. Du
mitrescu, au făcut de
plasarea următorii spor
tivi : Gh. Drugă (categ. 
pană), P. Dobrescu (se- 
miușoară). Gh. Ene (u- 
șoară), I. Hodoșan (se- 
mimijlocie), I. Gyorffi 
(mijlocie ușoară) și Gh. 
Cojocaru (mijlocie)-

Urma să facă deplasa
rea și sportivul V. Ivan. 
El a rămas însă la Bucu
rești, deoarece cu cîteva 
zile înaintea plecării a 
anunțat federația de 
specialitate că nu mai 
poate să se prezinte la 
categoria semimuscă (48 
kg), avînd în prezent 54 
de kg. !

Cele două meciuri vor 
avea loc în orașele Bu
dapesta și Szolnok.

• în meci retur contînd 
pentru semifinalele Cupei 
Americii de Sud, la Monte
video, Penarol a învins cu 
1—0 (1—0) pe Nacional. în 
primul joc, fotbaliștii de la 
Nacional cîștigaseră cu scorul 
de 2—0. Conform regulamen
tului urmează să se mai dis
pute un al treilea meci.

• Echipa Dozsa Budapesta 
s-a calificat în finala „Cupei 
orașelor tîrguri". în meci re
tur, desfășurat la Budapesta, 
fotbaliștii maghiari au învins 
cu scorul de 4—0 (1—0) echi
pa turcă Gdztepe din Izmir, 
în primul joc, desfășurat la 
Izmir, echipa maghiară cîști- 
gase cu 4—1.

iîTTIKI
MOZAIC

BASCHETBALISTE

Cu exact un an în urmă, 
reporterul telefona de la Ga
lați veștile îmbucurătoare ale 
victoriilor obținute de tinerii 
tenismani români, la început 
de sezon în aer liber. învinsă 
era puternica reprezentativă 
a U.R.S.S., în pregătire — ca 
și noi — pentru jocurile din 
„Cupa Galea". Un tenisman 
de forța confirmată a lui Vla
dimir Korotkov trebuie să în
cline steagul în fața lui Vio
rel Marcu pe care-1 caracte
rizam atunci ca speranța nr. 1 
a tenisului nostru.

La un an distanță, ne vedem 
pronosticurile aproape total 
infirmate. Ceea ce nu este, 
firește, de loc plăcut. Marcu, 
acest tinăr plin de talent, nu 
ne-a oferit de mult prilejul 
vreunor aprecieri pozitive. S-a 
întors din lungul voiaj în In
dia fără nici o performanță 
deosebită, a jucat apoi în Ita
lia, fiind in toate turneele în
vins în primul tur. Ajungînd 
prea tîrziu acasă, el n-a pu
tut fi inclus în echipa care 
înfrunta de data aceasta un 
adversar cotat ca mai slab, 
reprezentativa R.S.S. Estone. 
La capătul a două zile de joc. 
ne consolam punînd pe seama 
absenței lui Viorel Marcu în- 
fringerea suferită din partea 
oaspeților estonieni. Dar... 1- 
mețliat după aceea, primul e- 
chipier al reprezentativei noas
tre de tineret dezmințea cate
goric această presupunere, 
pierzind lamentabil la estonia- 
nul Lange, în turneul indivi
dual.

Cu Marcu e ceva... Hotărît 
lucru. Poate că i se pare te
nisul o treabă prea ușoară, 
sau crede că promisiunile sînt 
făcute numai pe termen lung, 
cu scadențe peste ani. Oare 
tînărul nostru presupus as al 
rachetei se consideră la adă
postul oricărei concurențe din

partea unor colegi de echipă 
mai puțin dotați ? Se crede el 
un „senator de drept" ? Gre
șită optică. Sînt mulți tineri 
tenismani care pot progresa 
mai rapid, prin muncă stărui
toare, prin ascultarea celor 
care-i îndrumă în activitatea 
lor. Și nimeni nu este titular 
pe viață într-o echipă repre
zentativă, lucru 
bine.

Din 
Viorel 
semne 
nedumeriri vin din partea a- 
celeia pc care o consideram 
viitoarea noastră mare cam
pioană de tenis: Iudith Dibar. 
Semnatarul acestor rînduri n-a 
avut prilejul s-o vadă pierzînd 
— săptămîna trecută — acel 
nefericit meci cu modesta es
toniană Lidia Sinkievits, de 
aceea ne ferim de concluzii 
drastice. Dar ceva nu e cum 
trebuie nici cu Dibar. Incon
stanța ei, care tinde să devină 
proverbială, este un subiect de 
îngrijorare. Talent „cu carul" 
și eficiență adeseori minimă.. 
La acest subiect sînt greu de 
găsit explicații care să nu 
Pară simple scuze puerile.

Oare, este cineva la noi 
care nu ia tenisul prea în se
rios ?

2 (Agerpres). — In 
de finală ale pro-

știut prea

nu numai 
prilejuiește

nefericire,
Marcu ne . 
de întrebare. Aceleași

ROMA 
sferturile 
bei de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional 
de tenis de la Neapole, ju
cătorul român Ion Țlriac l-a 
învins cu 6—2, 6—1 pe italia
nul Castigliano. Alte rezulta
te : Franulovici (Iugoslavia) — 
Stone (Australia) 
6—3 ; Mulligan 
Drossart (Belgia) 
Rodriguez (Chile) 
geli (Italia) 6—2, 6—2.

• Conlinuîndu-și turneul în 
Europa, selecționata Mexicu
lui a jucat la Malmo cu re
prezentativa Suediei. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul, 
de 1—0 (1—0), prin golul mar
cat în minutul 38 de Kindvall.

Radu VOIA

ROMÂNIA
R. F. A GERMANIEI
(juniori) LA POPICE

Continuîndu-și pregă
tirile în vederea cam
pionatelor europene de 
juniori, tinerele și tine
rii noștri popicari vor 
întîlni în zilele de 7 și 
8 mai reprezentativele 
similare ale R.F. a Ger
maniei. întrecerile vor 
avea loc pe arena cu pa
tru piste a Rafinăriei 
Teleajen.

7—5, 1—6, 
(Italia) — 
6—4, 8—6 ; 
— Pietran-

Bour-
Cox

...si Boriiernoutli5

LONDRA, 2 (Agerpres). în 
optimile de finală ale tur
neului internațional de te
nis „open" de la 
nemouth, englezul
(Anglia) l-a eliminat cu 6—3. 
0—6, 8—6, .9—11, 6—4 pe.
Beust (Franța). Barclay (Fran
ța) a dispus cu 2—6, 6—2,
6—2, 6—4 de Carmichael (A- 
ustralia), Taylor a obținut o 
surprinzătoare victorie 
fața iugoslavului Pilici, 
care l-a învins cu 2—6, 
6—3, 7—5.

în proba feminină, marea 
favorită Billie Jean King 
(SUA) a forfaitat, fiind sufe
rindă. în sferturile de finală 
ale acestei probe, Margaret 
Smith-Court (Australia) a in- 
trecut-o cu 6—0, 6—1 pe Ro- 
semarye Casals (SUA).

in 
pe 

6—4,

• Peste 40 000 de spectatori 
au urmărit la Ankara meciul 

-internațional amical dintre 
echipele Turciei și Poloniei. 
Fotbaliștii polonezi au repur
tat victoria cu scorul de 3—1 
(2—0), prin punctele marcate 
de Lubanski și Wiliam (2). 
Ergun a fost autorul unicului 
punct al gazdelor ,înscris din 
penalti.

i
• Turneul internațional de 

la Sofia a fost cîștigat de 
echipa TSKA Cerveno Zname 
care a dispus în finală cu 2—1 
(1—0) de Levski Sofia.

• în, campionatul englez de 
fotbal s-au disputat cîteva 
întîlniri încheiate cu urmă
toarele rezultate tehnice• 
Leeds — Nottingham Forest 
1—0; Manchester City — West 
Ham United 1—1 ; Newcastle 
— Stoke City 5—0. Leeds con
duce în clasament cu 67 
puncte, urmată de Liverpool 
cu 60 puncte.

• După 9 etape, în campio
natul Ungariei, pe primul loc 
se află formația Ferencvaros 
cu 15 puncte. în etapa a 9-a, 
Ferencvaros a învins pe teren 
propriu cu scorul de 6—2 echi
pa Eger. Alte rezultate : Cse- 
pel—Vasas 4—1; Egyertertes— 
Honved 1—1 ; MTK — Sal-

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Si de această dată, fotbalu

lui ii revin prioritatea și pon
derea cea mai mare. Nu este, 
nimic de mirare, dar nu numai 
pentru că e vorba de sportul- 
rege, ci și — sau poate mai 
ales — pentru că febra parti
delor decisive a cuprins aproa
pe toate grupele preliminarii
lor pentru „Cupa Jules Rimef.

MAI ÎNTÎI, ca fiind direct 
interesați, pasionații sportului 
cu balonul rotund din țara 
noastră vor avea de urmărit 
rezultatul meciului Portuga
lia — Grecia (programat du
minică) extrem de important 
pentru clarificarea situației in 
grupa din care face parte' și 
reprezentativa României, Nu 
ne vom hazarda făcind pro
nosticuri, cu atit mai mult cu 
cit marii favoriți dinaintea 
începerii jocurilor, portughe
zii s-au dovedit inconstanți 
și, oricum, surprinzător de sla
bi. Poate însă tocmai de aceea 
(mai ales după multcomenta- 
tul 0—2 eu 
cerca să-și 
palmares.

TOT IN 
C.M. mai

Elveția), ei vor tn- 
indrepte șifonatul

PRELIMINARIILE 
sînt programate 

două meciuri interesante, Ir
landa — Cehoslovacia și Olan
da — Polonia. De asemenea, 
merită a fi urmărite rezulta
tele și comentariile jocurilor 
din campionatul interbritanic 
(etapa a ll-a), Anglia — Țara 
Galilor și Scoția — Irlanda de 
Nord, după cum partida ami
cală Danemarca — Mexic ne 
va putea permite o oarecare

apreciere a nivelului atins de 
viitoarele gazde ale turneului 
final al competiției supreme.

SPORTURILE CU MOTOR, 
mai exact automobilismul și 
motociclismul, se află in plin 
sezon și vor ține încordați, în 
diverse locuri, sute de mii de 
spectatori. Bolizii Formulei 1 
se întrec in Marele Premiu al 
Spaniei, pe circuitul Jarama 
de lingă Madrid, dar cute de 
îngrijorare brăzdează destule 
frunți: încă de anul trecut 
s-au ridicat multe glasuri ce- 
rind sporirea măsurilor de pro
tecție, deficitare in acest loc, 
iăr in ultima perioadă numă
rul accidentelor (dintre care 
unele cu urmări tragice) a 
crescut simțitor. Să sperăm că 
nu vom avea de consemnat de
cit rezultatele tehnice... Tot in 
calendarul automobilistic fi
gurează și originala întrecere 
Targa Florio, o specialitate 
„Porsche". De altfel, se cuvine 
amintit aici că asallarea po
diumurilor de către piloții re
numitei firme a atins culmi 
nebănuite de intensitate. In ul
timele 4 săptămîni, toate cele 
trei curse clasice disputate 
s-au încheiat cu trei echipaje 
Porsche in primele trei locuri! 
Vă mai amintim că senzația 
salonului automobilistic de la 
Geneva, in martie, a consti- 
tuit-o Porsche 917 (12 cilindri- 
bbxer; 4,5 litri; 520 de cai 
putere DIN ; circa 320 km/oră 
viteză maximă ; greutatea 89'3 
kg, deci circa 1,72 kg pentru 
un cal-putere!). Infrucit încă

de acum cîteva zile s-a termi
nat construirea minimumului 
de 25 de exemplare care dau 
dreptul de clasificare în cate
goria prototipuri, Porsche 917 
a devenit principală candidată 
la victorie in viitoarea cursă 
de 24 de ore de la Le Mans !

SI AȘII VITEZEI pe două 
roți iși încep întrecerea, la 
Barcelona, cu Marele Premiu 
al Spaniei, contînd drept pri- 
'mă probă in Campionatul Mon
dial de viteză la motociclism. 
Motocrosiștii, intrați mai de
vreme in focul disputei, con
tinuă campionatul mondial 
prin etapa a Il-a la clasa 500 
cmc (in Olanda) și, respectiv, 
etapa a IV-a la clasa 250 cmc 
(in Cehoslovacia).

TOT PE DOUĂ ROȚI, dar 
fără alt motor decit... propriul 
organisrfi, se vor întrece așii 
profesioniști ai pedalei in Tu
rul Romandiei, în care, după 
toate probabilitățile, lupta se 
va da din nou intre Merckx și 
... ceilalți. Rutierul belgian in
tră cu pași mari și apăsați in 
legendă, la o virstă mult mai 
mică decit a „giganților" 
Coppi, Bartali, Bobet sau 
Anquetil...

IN CUPA DAVIS încep me
ciurile din primul tur in zona 
europeană. Principalele întil- 
niri sint Iugoslavia — Franța, 
Italia — Belgia și Spania — 
Rhodesia, toate in cadrul gru
pei B, din care face parte și 
România. Din meciurile gru
pei A se disting prin echili-
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Participînd la o competiție 
internațională găzduită . de 
localitatea Montceau les Mines 
(Franța), echipa feminină de 
baschet Rapid București s-a 
clasat pe locul secund, fiind 
întrecută în partida finală de 
formația locală La Gerbe cu 
scorul de 68—59. La Gerbe 
este o demnă reprezentantă a 
baschetului francez, fiind cla
sată pe locul secund în cam
pionatul acestei țări. De men
ționat că în rîndurile ei evo
luează și cunoscuta interna
țională cehoslovacă Richtero-

va, stabilită pentru o scurtă 
perioadă în Franța. în prima 
zi a întrecerii rapidistele au 
dispus ' —
rul de 
învins 
69—62.

La încheierea întrecerii, for
mația Rapid a primit o cupă 
pentru cele mai multe puncte 
înscrise, iar maestra sportului 
Anca Racoviță a fost premia
tă pentru obținerea celui mai 
bun procentaj la aruncările 
libere : 85%.

DAUGAVA RIGA 
ÎNVINGĂTOARE LA HALLE

JJ

de F. C. Lyon cu sco-
74—48, iar La Gerbe a 
Lublin (Polonia) cu

BERLIN, 2 (Agerpres). — 
La Halle s-a disputat primul 
meci al finalei „Cupei Campio
nilor Europeni" la baschet fe
minin dintre echipele Daugava 
Riga și S. C. Chemie Halle. 
Victoria a revenit baschetba
listelor sovietice cu scorul de 
62—48 (24—23). Returul acestui 
joc va avea loa la 7 mai la 
Riga.

Cupa orașului București" 
la baschet

(Urmare din pag. 1)

în plenitudinea posibilităților. 
Lotul este cel anunțat .singura 
absență fiind cea a lui Alin 
Savu, care a anunțat, în ulti
mul moment, că renunță să 
mai facă parte din echipa na
țională. Atitudinea lui Savu 
este cel puțin bizară și nu ne 
explicăm cum este posibil ca 
un component al selecționatei 
țării să-și dea - „demisia" în a- 
junul unor confruntări atît de 
importante ca cele din acest 
sezon.

în rest, vom mai sublinia

încă o absență. De data a- 
ceasta a reprezentativei Lenin
gradului, care a încunoștințat 
federația noastră de speciali
tate că nu mai poate face de
plasarea la București. Sportivii 
cehoslovaci, în schimb, au so
sit încă de miercuri, astfel că 
joi și vineri au putut efectua 
antrenamente de acomodare, 
în sala Floreasca, unul dintre 
ele chiar în compania echipei 
române. Am remarcat la oas
peți gabaritul impresionant (ca 
talie și robustețe) și tehnica 
dusă pînă la măiestrie. Despre 
baschetbaliștii polonezi putem 
spune doar că au deplasat cea 
mai bună echipă. Ora tîrzie la 
care au sosit aseară nu ne per
mite relatarea altor amănunte.

SOFIA, 2 (Agerpres). — Tur
neul internațional masculin de 
baschet „Marele premiu al o- 
rașului Sofia" s-a încheiat cu 
victoria selecționatei orașului 
Sofia.

în ultima zi a competiției, 
baschetbaliștii bulgari au în-, 
vins cu scorul de 87—67 
(43—36) echipa orașului Atena, 
într-un alt joc echipa orașu
lui Havana a dispus cu scorul 
de 74—72 (40—36) de formația 
orașului Ankara. Clasament fi
nal : 1. Sofia; 2. Ankara, 3, 
Havana; 4. Atena

ROMANIA INVITATA
LA „TURNEUL CADEȚILOR"

gotarjan 3—1 Komlo — Fees 
3—0 ; Dunaujvaros — Szom- 
bathely 2—0 ; Raba — Tata- 
banya 2—1. Partida Ujpest 
Dozsa — Diosgyor a fost amî- 
nată. (

• în etapa a 22-a a campio
natului austriac s-au înregis
trat următoarele rezultate 1 
Austria Salzburg — Eisenstadt 
3—1 ; Austria Viena — Wac
ker Viena 6—1 ; Rapid Viena 
— A. S. K. Linz 1—0 ; Admira 
Energia Viena — Austria Kla
genfurt 4—1 ; A. K. Graz — 
Sturm Graz 1—1.

în clasament conduce Aus
tria Viena cu 35 de puncte.

• în carrțpionatul unional 
echipa SKA Rostov pe Don a 
obținut o surprinzătoare vic
torie cu scorul de 2—1, jucînd 
în deplasare la Moscova cu 
formația Dinamo. într-un alt 
joc, ȚSKA Moscova a dispus 
cu scorul de 1—0 de echipa 
Ararat Erevan.

9 în urma meciului de la 
Barcelona, în care echipa 
Spaniei a dispus de cea a 
Iugoslaviei cu 2—1 (și nu 2—0, 
cum s-a anunțat anterior) in 
grupa a 6-a a preliminariilor 
C.M. primul loc este în pose 
sia reprezentativei Belgiei, cu 
9 puncte din 5 meciuri, care 
și-a asigurat calificarea pen
tru turneul final din Mexic. 
Spania se află pe locul doi cu 
4 puncte din 5 jocuri, Iugo
slavia are 3 puncte din 4 
partide, iar Finlanda ocupă 
ultimul loc cu 0 p. Spania ur
mează să mai susțină două 
jocuri cu Finlanda la 25 iu
nie la Helsinki și respectiv 15 
octombrie ia Barcelona.

PROGRAMUL PRIMEI ZILE 
A „CUPEI ORAȘULUI 

BUCUREȘTI"
Sala Floreasca, ora 19,30 : 

festivitatea de deschidere ; ora 
20 : România — Cehoslovacia. 
Arbitri : I. Uyguci (Turcia) și 
Z. Chmiel (Polonia).
LOTURILE (ÎN PARANTEZE 
ESTE TRECUTA' ÎNĂLȚI

MEA JUCĂTORILOR)
ROMANIA : Albu (1,86 m), 

Nosievici (1,86 m), Jekely (1,95 
m), Diaconescu 1,87 m), Novac 
(1,96 m), Tarău (1,98 ni), Dra- 
gomirescu (1,87 m), Dimancea 
(1,76 m), Czmor (1,97 m), Popa 
(1,96 m), Georgescu (2,00 m), 
Ruhring (1,82 m), Chivulescu 
(1,86 m).

CEHOSLOVACIA : B i1y
(2,00 m), Sramek (1,98 m),
Babka (1,96 m), Mrazek (1,96 
m), Hummel (1,81 m), Bahnik 
(1,90 m), Hazel (1,90 m), Pospi- 
sil (1,95 m), Klima (1,92 m), 
Kovarik (1.92 m), Pekarek
(1,94 m). Hruby (1,98 m), Hra- 
dek (1,96 m).

POLONIA : Brzozowsky, Ce- 
gielsky, Dolcewsky, Frelkie- 
wiez, Galantowicz, Gula, Kas- 
przak, Kwiatkowsky, Likszo, 
Lopatka, Niemiec, Pasiorow- 
sky, Seweryn, Trams.

Selecționata de juniori a 
României are cinstea de a fi 
una din cele opt echipe invi
tate de F.I.B.A. să participe la 
„Turneul cadeților" care se va 
disputa la Neapole, concomi
tent cu campionatul european 
de seniori (27 septembrie — 5 
octombrie). Celelalte selecțio
nate sînt: Italia, Spania, Fran
ța, Iugoslavia, Polonia, Ceho
slovacia și Turcia.

PROF. O. DIMITRIU — CO
MISAR F.I.B.A. LA RETU
RUL FINALEI „C.C.E." (F)

F.I.B.A. a delegat pe prof 
Octav Dimitriu, secretar gene
ral al F. R. Baschet, drept co
misar neutru al meciului Dau
gava Riga — Chemie Halle, fi
nala „Cupei campionilor euro
peni" la baschet feminin

STAGIUL EUROPEAN 
AL ARBITRILOR

al XVII-lea stagiu euro- 
al arbitrilor internațio- 
care va fi găzduit între 
iunie de orașul italian

La 
pean 
nali, 
1—6
Coverciano, F.I.B.A. a invitat 
și doi arbitri români: Dan 
Chiriac și Eugen Hottya. De 
asemenea, va lua parte și tî
nărul Gheorghe Chiraleu, de
semnat de colegiul central al 
arbitrilor din cadrul F. R. Bas
chet. în cadrul acestui stagiu, 
vor fi dezbătute probleme ri
dicate de ultimele modificări 
aduse regulamentului de joc.

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
Concursul internațional de 

marș, disputat la Milano pe 
distanța de 30 km a revenit 
atletului Crostoph Hohne (R.D. 
dermană), campion olimpic la 
Ciudad de Mexico în proba de 
50 km marș. învingătorul a 
fost cronometrat cu timpul de 
2h 27:47,2. Sportivul român 
Leonida Caraiosifoglu s-a cla
sat pe locul trei cu 2h 32:49,0.

meroasă delegație (57 de con- 
curenți) a fost anunțată de fe
derația franceză. Cu prilejul 
campionatelor de la Brno va 
avea loc și un simpozion de 
medicină sportivă, la care 
și-au anunțat participarea de
legați din 60 de țări.

Călărefii englezi 
victorioși la Roma

Proba pe echipe din cadrul 
concursului internațional de 
călărie . de la. Roma a revenit 
formației Angliei (Alan Olf- 
ver pe „Bay Rum" și David 
Broome pe „Balluwillwill") 
care a obținut timpul de 
2:17,2. Pe locul secund s-a 
clasat echipa Italiei (Graziano 
Mancinelli pe „Doneraile" și 
Vittorio Orlandi pe „Killane") 
cu 2:27,2.

»
Cea de-a 7-a etapă a Turu

lui ciclist al Spaniei, desfășu
rată între Almansa și Nules 
(233 km), a fost cîștigată de 
spaniolul Saez cronometrat 
în 5h 40 :41,0. în clasamentul 
general individual continuă 
să conducă belgianul Raymond 
Steegmans, urmat la 2 sec de 
englezul Wright și la 9 sec 
de spaniolul Echevarria.■

La campionatele mondiale de 
ciclism pentru amatori, pro
gramate anul acesta (luna au
gust) în orașul cehoslovac 
Brno, s-au înscris pînă în pre
zent 26 de țări. Cea mai nu-

Concursul internațional de 
călărie de la Roma a progra
mat o nouă probă de obsta
cole. Victoria a revenit sporti
vului italian Graziano Manci- 
nelli pe calul „Doneraile" cu 
1:04,4 și 22 p penalizare.

TURUL BELGEEI

,.Tunarul" Eusebio se antrenează asiduu. Va reuși el să-și 
forma ?recapete

brul de forțe Danemarca — 
Cehoslovacia, un autentic der
by tenisistic, ca și R.F. a Ger
maniei — Noua Zeelandă.

Nu se 
nimeni

poate, deci, plinge 
de acalmie...
G. RUSSU-ȘIRIANU ’

Turul ciclist internațional al 
Belgiei, rezervat amatorilor, a 
continuat cu desfășurarea etapei 
a 4-a pe ruta Berlare — Ostende 
(179 km). Victoria a revenit bel
gianului Joan Pierre Monserre, 
cronometrat. în 4h 05:40,0. Etapa a 
avut o desfășurare spectaculoasă. 
După 25 km a fost inițiată o e- 
vadare la care a participat și ru
tierul român I. Ardeleanu. Fu
garii au fost însă prinși după 50 
km. Apoi, plutonul a fost îm
părțit în mai multe grupuri, da
torită numeroaselor tentative de 
evadare. In clasamentul general, 
pe primul loc se află belgianul 
Eddy Verstraeten .

JAN JANSSEN RĂMi’NE 
SUSPENDAT PINĂ LA 7 MAI

Federația de ciclism a Olan
dei a aprobat decizia federa
ției franceze de specialitate 
prin care cicliștii olandezi 
Jan Janssen și Van der Vleu- 
ten au fost suspendați pentru 
încălcarea regulilor privitoare 
la stimulentele farmaceutice 
interzise în sport. Janssen nu 
are dreptul de a participa la 
curse pînă la 7 mai, iar Van 
der Vleuten pînă la 7 iunie.

SPASSKI Șl PETROSIAN 
AU REMIZAT DIN NOU

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
A 7-a partidă a meciului de 
șah pentru titlul mondial din
tre Petrosian și Spasski s-a 
încheiat cu un rezultat de re
miză la mutarea a 27-a. Scorul 
este acum de 4—3 în favoarea 
lui Spasski.

★
După consumarea a 9 run

de, în turneul internațional de 
șah de la Zagreb conduce ma
rele maestru iugoslav Damia- 
novici cu 7 puncte, urmat de 
cehoslovacul Hort cu b’A p. și 
o partidă întreruptă.

în runda a 9-a, Damianovici 
l-a învins pe Bertok, Barczay 
a remizat cu Lombardi, iar 
Hort a întrerupt cu Saidi.


