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CÎNTEC
Coloana infinită de oameni, — un inel 
de inimi globul lumii îl cuprinde. — 
Pe partea 
și cîntecul

românească mă înrolez în el 
ca astrul de Mai mi se aprinde.
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înconjurăm 
escaladăm 
sărbătorim 
cu fruntea

pămîntul, cîntînd. Străbatem mări, 
și vremii ne vrem un nou preiudiu 
lucrări, 
grea și gravă ca după-un mare studiu.

se-aude deslușit, 
se vede. Ea există

Cîntarea României 
lucrarea României . _ 
monumentală-n sine așa cum s-a zidit, — 
gîndirea ei exaltă, în veac, socialistă.

Coloana infinilă de inimi, cerc deschis, 
spirală și volută pe planiglob rămîne — 
urmașilor lăsată : realități și vis.
în ea sînt deslușite culorile române,
Tncît mîndria-mi simplă mi-o port pe-obraz solar. 
Armindeni, strămoșescul din timp în noi descinde 
si prin Florar
simt cîntecul în mine cum rituos se-aprinde.

AL ANDRITOIU

Crosul celor 50 000
de argeșeni
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Un vechi manifest din 
ii „Clubului muncitorilor 
Botoșani”, adresat „Către 
șeni“, cheamă .. ’
muncitoarele din 
lele și de orice 
beze ziua de 1 
verde". Intrase 
în acei ani de 
colului trecut, 
(iile muncitorești să fie dese
ori însoțite de „serbări cîm
penești", din cadrul cărora nu 
lipseau aproape niciodată în
trecerile sportive. Se poate a- 
firma că astfel de serbări

1892 
din 

oră- 
„muncitorii și 

toate bres- 
nearn" să ser- 
Maj la „iarbă 
în obișnuință 

Ia sfîrșitul se
ca manifesta-

cîmpenești au constituit pri
mele manifestări organizate ale 
mișcării sportive muncitorești, 
parcurile, grădinile și chiar 
pădurile din preajma Bucu- 
reștiului, Timișoarei, Ploieștiu- 
lui, lașului, Galațiului etc. 
devenind deseori stadioane ad- 
boc pentru muncitorii amatori 
de sport.

Cu trecerea anilor, întrece
rile sportive din cadrul serbă
rilor cîmpenești au căpătat un 
caracter diversificat. Astfel, 
ziarul „Dimineața” din 2/19 
maj 1919 anunța că la grădina

„Bordei" va avea Io» dimi
neața „un grandios meeting 
sub cerul liber", iar după a* 
miază serbarea eîmpeneasiă, 
la care „se vor petrece cîteva 
ore in cea mai deplină cor
dialitate — proletarii de toate 
categoriile cimentând astfel și 
mai mult legăturile de priete
nie". Erau „rezervate nume-

Dorin ȘTEFLEA

(Continuare tn vag. a 2-aJ

“I

Ajun de mare sărbătoare
E

ra obiceiul de Armindeni, în toiul pe
trecerilor cîmpenești, să ascultăm isto
risirile pline de tîlc ale celor mai bă- 
trîni despre lupta pentru dreptate a 
muncitorimii. Nu snoavele ne întreru- 
peau din joacă sau plăcerea șederii 

la iarbă verde, ci poveștile adevărate, de ceie mai 
multe ori grave, despre oamenii care, urmînd ideile 
partidului, clădeau nădăjduita zi de mîine.

De peste 80 de ani, clasa muncitoare prăznuiește 
ziua internațională a muncii. Greva înăbușită în 
singe la Chicago la 1 mai 1886 a lăsat celor ce 
muncesc din lumea întreagă moștenirea simbolică 
a acestei zile a solidarității internaționale. Anul 
acesta sărbă’orim maialul în condițiile cu iotul ex
cepționale ale vecinătății gloriosului semicentenar 
al partidului nostru. Cu atît mai vîrtos se cuvine 
să folosim prilejul, potrivit tradiției, pentru a evoca 
momente de seamă din lupta Partidului Comunist 
Român.

în uriașul fluviu de oameni al manifestației de 
1 Mai, în evenimentele culturale și sportive ale a-

cestor ziie, în clipele de destindere sărbătorească, 
peste tot vom omagia cele cinci decenii ale dru
mului de luptă străbătut de Partidul Comunist Ro
mân.

Cuceririle politice, succesele economice, progre
sele în dezvoltarea socială — iată tot atâtea rea
lități care conturează profilul României de azi. Rea
lizările obținute pe tărîmul educației fizice și în 
arena sportivă pot fi înglobate printre aceleași 
realități definitorii ale contemporaneității româ
nești. Este evident că o clasă muncitoare care are 
o netă vocație constructivă nu putea decît să-și 
amelioreze arsenalul de mijloace cu vitalitatea fi
zică, dublată de virtuțile optimiste caracteristice 
spiritului sportiv. Sănătatea deplină, vigoarea, dina
mismul, armonia psihofizică sînt atributele lumii 
sportului.

în ajunul Armindenului și în preajma marii săr
bători a împlinirii unei jumătăți de veac de la 
crearea Partidului Comunist, Român, mișcarea spor
tivă este pe deplin părtașă la aceste evenimente^^
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START IN „ȘTAFETA
ii ETAPĂ INTERMEDIARA

Peste 50.000 elevi 
și eleve ai școlilor 
generale din comu
nele și orașele ju
dețului Argeș 
participat la

au 
________ un
cros dotat cu „Cupa 
Semicentenarului"

Iată ciștlgătorli fi
nalelor acestei gran
dioase competiții : 
INDIVIDUAL : 
teg. 9—10 
Gherghița 
(lonești). 
Badea 
11—12 ani 
Vlăsceanu

bași), Ion Nicolae 
(Mărăcinenl) ; 13 — 
14 ani — Ana Kis- 
tache (Lie. Atletic
— C. Lung), Ion 
Dumitrache (Șc. nr. 
1 Pitești). ECHIPE : 
Com. Mălureni — 
fete, Șc. nr. 2 C. 
Argeș — băieți (ca- 
teg. 9—10 ani) : 
corn. Oarja — fete, 
Șc. nr. 2. C. Argeș
— băieți (categ. 11— 
12 ani) ; com. Oar)a
— fete, com. Hîrtie- 
ștâ — băieți (ca
teg. 13—14 ani).

ca- 
ani — 

Marin 
Cristea 

(Brașov) ;
— Ioana 

(Coli-

în zilele de 1 ți 2 mai AZI, LA PROGRESUL, ROMÂNIA-OLANDA ÎN PRIMUL TUR AL CUPEI DAVIS 71

PREZENTĂ SPECTACULOASĂ A TINERETULUI Ilie Năstase și Ion Țiriac,
din nou in fața publicului favorit

© Participări masive în coloanele sportivilor • Dumi
nici cultural-sportive la nivelul
* Punct final în competițiile 
Semicentenarului Partidului • In 
cipiul București, penultima etapă

Ca în fiecare an, în zilele de 
1 și 2 mai se vor desfășura în
suflețite acțiuni sportive, la 
care sînt prezente mase impor
tante de tineri — elevi, studenți, 
tineri din întreprinderi și uni
tăți militare, din mediul sătesc.

în afara participării lor entu
ziaste în coloanele sportivilor 
ce vor defila cu prilejul Zilei 
solidarității internaționale a ce
lor ce muncesc, tinerii din țara 
noastră se vor afla în prim- 
planul unor manifestări cultu
ral-sportive care vor îmbrăca 
pretutindeni un caracter sărbă
toresc, tradițional. La sate, de 
pildă, ziua de 2 mai va fi punc
tată de întreceri sportive orga
nizate pe centre de comune la 
atletism, gimnastică, judo, lup
te. ciclism și jocuri sportive 
(fotbal, volei, handbal etc.). 
Este o modalitate binevenită 
pentru asociațiile sportive de la 
sate de a-și realiza în acest fel 

casele du
cele din

Biletele pentru această întîlnire 
s-au pus în vînzare la 
bului Progresul și la 
str. V. Conta nr. 16.

Conform statuărilor 
în privința organizării

I
I
I
I
I
I

existente
...... întâlnirilor

din cadrul Cupei Davls, nu sînt 
admise nici un fel de gratuități. 
Ca atare, permisele de intrare ia 
manifestațiile sportive nu sînt 
valabile.

Aspect al expoziției de la Ștrandul Tineretului
Foto i Theo MACARSCHI

r
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centrelor de comune 
dedicate aniversării 
17 județe și în muni- 
a Crosului tineretului

o parte din obiectivele cuprinse 
în calendarele lor.

în același timp, în multe ju
dețe vor continua să se desfă
șoare, apropiindu-se de etapele 
finale, concursurile și competi
țiile sportive dedicate aniversă
rii Semicentenarului Partidului, 
în cadrul unor asemenea acțiuni 
festive se includ și ștafetele ci
cliste care se organizează în 
unele județe ale țării, după mo
delul. foarte reușit, al unei ac
țiuni similare desfășurate la 
Brașov.

Ziua de 2 mai va fi ilustrată 
pe plan sportiv și de întrecerile 
penultimei etape a unei mari 
competiții de masă, Crosul tine
retului, întrecere închinată glo
riosului Semicentenar. în fapt, 
tineri din nu mai puțin de 17

(Continuare In vag. a 2-a)

O nouă filă se deschide azi 
în cartea prestigioasă a teni
sului românesc, o dată cu de
butul în noua ediție a Cupei 
Davis, a 60-a în istoria între
cerilor pentru salatiera de ar
gint. Gîndurile și speranțele 

VINERI, ora 14,30 : Ion 
mată de partida Ilie Năstase

SiMBATA, ora 15,30 : meciul de dublu (componența 
celor două echipe va fi anunțată în aceeași zi de că
pitanii formațiilor). Se vor mai juca probabil și meciu
rile amicale de simplu Petre Mărmureanu — Fried 
Schmitz și Sever Dron — Louk Sanders.

DUMINICA, ora 14,30 : Ion Țiriac — Jan Hordyk, 
urmată de partida Ilie Năstase — Fred Hemmes.

iubitorilor de tenis de la noi 
vor însoți săptămîni de-a rîn- 
dul evoluțiile reprezentanților 
României în acest adevărat 
campionat mondial — neofi
cial — pe echipe. Greul dis
putelor va fi dus ca și pînă 
acum de cei doi redutabili 
sportivi, Ilie Năstase și Ion 
Țiriac. In țară sau peste ho
tare, ambii corifei ai sportu-

ll

afi

•lui alb vor face totul — sîn- 
tem convinși — spre a con
firma din nou înalta lor clasă, 
adăugind noi victorii pe car
tea de vizită a tenisului nos
tru, atît de cuprinzătoare încă 
de pe acum.

Țiriac — Fred Hemmes, ur- 
Jan Hordyk.

De aceea, privilegiul de a 
le urmări evoluțiile chiar din 
startul marii competiții nu va 
scăpa publicului nostru, chiar 
dacă este vorba de o întîlnire 
cu parteneri mai slabi. Intr-a
devăr, partida România — 
Olanda care începe azi la Pro
gresul nu ridică probleme 
privind rezultatul final, tenis- 
menii noștri fiind de departe 
favoriți. O certifică valoarea 
indubitabilă a românilor ca 
și faptul că adversarii lor de 
acum sînt jucători tineri, lip
siți de experiență. Dar însăși 
simpla prezență pe teren a lui 
Năstase și Țiriac reprezintă 
în ori ce împrejurare, un cap 
de afiș extrem de atractiv, o

EXPOZIȚII CU TEMATICA SPORTIVA 
în cinstea Semicentenarului Partidului, Consiliul Na

țional și Consiliul Municipal București pentru educație 
fizică și sport au inițiat două interesante manifestări. La 
sala de la ștrandul Tineretului se va deschide astăzi ex
poziția „Activitatea de educație fizică și sport din Româ
nia în plin avînt, sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân". Sînt expuse panouri înfățișînd, sugestiv, evoluția 
mișcării sportive din țara noastră.

Cele mai multe panouri, fotografii, cupe, diplome și 
alte trofee redau avîntul mișcării sportive de după 23 Au
gust 1944. Sectoare ale expoziției înfățișează participarea 
sportivilor români la Jocurile Olimpice, la diferite cam
pionate mondiale și la alte competiții de anvergură.

în sala Bibliotecii centrale universitare se va deschide, 
tot astăzi, expoziția „Sport și Artă". Alături de trofee cuce
rite de cluburile bucureștene și de sportivii acestor clu
buri, pictorul Radu Dragomir expune 40 de tablouri

Duminică, 2 mai, din trei cei- 
tre ale țării se va da startul 
într-o importantă acțiune de 
masă dedicată glorioasei aniver
sări a Partidului — „Ștafeta 
Semicentenarului P.C.R. 1921— 
1971“. Inițiată de Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, în colaborare cu orga
nele centrale de stat și obștești 
cu atribuții în domeniul educa
ției fizice și sportului. „Ștafeta 
Semicentenarului P.C.R. 1921 —
1971“ va parcurge toate județele 
patriei, avîra ca punct termi
nus municipiul București.

Mesajele scrise, adresate con

ION TIRIAC

★
SIMBATA Șl DUMINICA -

invitație la o reușită gală de 
tenis.

ducerii Partidului, vor cuprinde 
cele n-.al importante realizări 
obținute în activitatea spor
tivă a fiecărui județ. Ele vor de
monstra prețuirea, sentimentele de 
caldă recunoștință ale tineretului 
și oamenilor muncii de la orașe 
și sate față de Partid, față de 
condițiile tot mai bune ce Ie 
sînt create de a practica edu
cația fizică și sporturile prefe
rate,

Startul ștafetelor către Bucu
rești se va efectua astfel :

Traseul nr. 2 : cu plecarea 
din județul Satu Mare

Traseul nr. 3 : cu plecarea 
din județul Maramureș

Traseul nr. 4 : cu plecarea din 
județul Botoșani.

Menționăm totodată că startul 
în celelalte două trasee ale șta
fetei va avea loc după cum 
urmează :

Traseul nr. 1, cu plecarea din 
județul Timiș, în ziua de 3 mal.

Traseul nr. 5, cu plecarea din 
județul Constanța, în ziua de 
4 mai.

Primirea ștafetelor se va face 
în localitățile de reședință ale 
județelor într-un cadru festiv, 
fiind însoțite de acțiuni spor
tive dedicate aniversării Semi
centenarului Partidului.

ETAPA A XXII-a
A DIVIZIEI A LA FOTBAL
® sîmbătĂ: Stadionul Dinamo, ora 17: PROGRESUL- 
SPORT CLUB BACĂU (in deschidere, de la ora 15 
meciul echipelor de tineret-rezerve) ® duminică 
Stadionul Dinamo, ora 17: DINAMO-F. C. ARGEȘ (in 
deschidere, de la ora 15: meciul echipelor de tineret- 
rezerve) ® Toate partidele etapei vor începe la 
ora 17, cu excepția aceleia de la lași, POLITEHNICA - 
STEAUA, care se va disputa de la ora 14,30 (fiind 
televizată) • Meciul UNIVERSITATEA CRAIOVA -

RAPiD se joacă la Slatina
(Avancronica in pnq a 3-a)

h DIVIZIEI A
LA HANDBAL

și joi a fost progra- 
intermediarâ, a 19-a,

Miercuri 
mată etapa . 
în divizia A la handbal mascu
lin. Iată cîteva amănunte de 
la cele 5 partide programate.

SPORT CLUB BACAU — 
DINAMO BUCUREȘTI 9—9 
(4—3). Handbaliștiî băcăuani au 
reușit să zmulgă și dinamoviș- 
tilor bucureșteni un punct. Aceș
tia din urmă s-au prezentat 
mai bine decît o făcuseră cam
pionii duminică. însă, în urma 
acestui egal, ei au rămas cu 
un punct în urma Stelei. Prin
cipalii realizatori : Ostache (4) 
de la gazde, respectiv Bota (3). 
Arbitraj inegal : V. Erhan și 
D. Purică din Ploiești (S. NE- 
NIȚA — coresp.)

STEAUA — POLITEHNICA 
GALAȚI 19—7 (9—4). Studenții 
nu au reușit să țină pasul cu 
campionii decît în primele 10 
minute, după care Steaua și-a 
intrat în ritmul normal și s-a 
detașat cu ușurință. Foarte bine 
au evoluat Birtolom (5), Gruia 
(5) și Gațu. Au condus bine 
Gh. Lungu și M. Boschner (din 
Brașov).

VOINȚA BUCUREȘTI — „U" 
CLUJ 13—17 (7—10). Bucurește- 
nii au ratat una din ultimele 
șanse de a rămîne în prima 
divizie. Clujenii, excelent diri
jați de Schmidt și cu un pivot 
— Capră — în vervă, au cîști- 
gat clar. Au arbitrat corect 
C. Căpățînă și T. Ene din Bu-

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
ȘTIINȚA LOVRIN 22-13 

(13—5. Cel mai eficace jucă
tori : Gunesch (8), Cirlan, Co- 
mănescu (cîte 3) de la gazde, 
Zamfirache (5) și Lambrecht 
(4). Foarte bun arbitrajul cu
plului reșițean V. Szabo și Șt. 
Niculaș (P. ARCAN — coresp.).

DINAMO BRAȘOV — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 
9—12 (3—7). Victorie muncită și 
meritată a bucureștenilor. Gaz
dele au comis multe greșeli 
în apărare. Cei mai eficace : 
Cosma (7), Voinea (4) de la 
Universitatea, Radu (3) de la 
Dinamo. (C. GRUIA — coresp.).
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Singura dată cînd un fot
balist se trîntește pe iarbă 
fără a simula un fault, este 
în. excursie la, pădure,

★
In poiană, floretistul se a- 

șează unde se nimerește, 
fără să. se teamă de urzici. 
Deh, e obișnuit cu înțepătu
rile !
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ROMÂNEASCĂO INIȚIATIVA
APRECIATA IN ANGLIA

„PORȚILE LARG DES
CHISE ! O ÎNDRĂZNEAȚĂ 
ACȚIUNE PENTRU ATRA
GEREA COPIILOR PE — 
RENURILE 
acest titlu 
„PLAYING 
al Asociației 
liber din 
preia un articol apărut în 
revista „SPORT ÎN ROMÂ
NIA", editată de Comitetul 
Olimpic Român, privitor la 
inițiativa avută în această di
recție de clubul Dinamo.

„Este, intr-adevăr, o acțiune 
pe cit de frumoasă, pe atît 
de îndrăzneață, ne-a declarat 
d-1 K. J. Abbot, secretarul a- 
sociației, de a deschide por
țile marilor stadioane pentru 
copii și a le da posibilitatea 
să practice sportul p® tere
nurile cluburilor. Am publicat 
acest articol în revista noas
tră care are o largă răspîn- 
dire în Anglia și în țările 
CommonweaUb-uIui, cu gîn- 
dul că inițiativa românilor va 
avea ecou. Felicitări !“.

TE-
DE SPORT". Sub 
revista engleză 
FIELDS", organ 

sporturilor în aer 
Marea Britan ie,

s;s<ewî<ț <8

Wide opened gates
A vwtere m § pert 8 trammg for shiWea

Preluînd articolul, revista 
engleză insistă asupra grijii pe 
care o manifestă Consiliul 
Național pentru Educație Fi-

OZON ȘI NASTASE

zică și Sport, în cooperare cu 
U.T.C.-ul și Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor, 
pentru dezvoltarea sportului 
în rîndurile tineretului 
mân.

Publicarea articolului 
către „PLAYING FIELDS" 
este însă și un „remember" 
pentru cluburile din Bucu
rești și din țară, care — spe
răm — în acest an vor face și 
mai mult pentru a generaliza 
inițiativa clubului Dinamo 
de a invita copiii pe stadioa
ne, deschizîndu-le larg por-

lăsat bine în 
echinocțiului de 
fiindcă mirifica

Duminică dimineață, ia Pi
tești, înaintea meciului F. C, 
Argeș — Progresul.

Titus Ozon :
— Îmi pare rău de Progre

sul, de care mă leagă multe 
amintiri frumoase, dar Arge
șul are astăzi nevoie de am
bele puncte! Sînt sigur că vom 
cîștiga...

— Tmj aduc aminte că de
viza dv era: „toate meciurile" 
sînt. foarte grele. Mai bine să 
așteptăm 90 de minute!".

Ozon zîmbește :
— Asta pentru echipă, 

modul... oficial,
— Nu vă este de loc teamă 

de „lancea" Năstase?

— După o clipă de ezitare:
— L-am avut elev pe Năs- 

tase, Ia pitici. Eu am fost prin
tre primii lui antrenori, așa 
că-i cunosc mai bine decît 
oricine calitățile și lipsurile... 
Vlad și Olteanu au primit in
dicații speciale pentru 
neutraliza.

la

Definiții aproximative
BASCHETUL - Altruism : 

bagi în coșul altora.
BOXUL = Politețe exage

rată! Te porți cu mănuși, 
chiar și cu aceia pe care vrei 
să-1 bați.

CICLISMUL 
cai de fier.

FOTBAL = 
picioarelor!

HANDBAL 
rizat!

ÎNOTUL = Ambiția omu
lui de a concura... peștii.

PARAȘUTISMUL = Eman
ciparea umbrelei.

POPICELE, = Muncă de 
Sisif.

TENISUL
tre

Călărie pe

Inteligență a

lienț auto-

întrecere în-
rachete.

Barbu ALEXANDRU

în patru rînduri
Unui alpinist :

Văzîndu-l cu fringhii cum 
urcă, 

cîțiva amici, 
o să ne dea 

de furcă : 
sforile și-aici

H. S.

riu opinat 
Că-n mun(i

Va trage..

ȘT. VOINEA, COMUNA GIU- 
RAVASTI. Cele două meciuri de
cisive din ultima etapă a campio
natului diviziei A. ediția 1968— 
1969. Farul—Progresul (1—0) și 
A.S.A. Tirgu Mureș—F.C. Argeș 
(0—3) n-au fost transmise la ra
dio în ideea de a nu se da posi
bilitate echipelor angajate în lupta 
împotriva retrogradării să știe ce' 
se întîmplă pe alte meleaguri.. 
învinsă pe teren propriu cu 3—0,. 
A.S.A. s-a salvat, în drum spre.... 
eșafod, grație tnfrîngerii Progre
sului. survenită în ultimele mi
nute ale jocului de la Constanta.

MțHAELA V.. IITRLAU. „Sini* 
o mare admiratoare a sportului 
rege, fotbalul, si, mal ales a Ra
pidului. Am făcut o poezie inti
tulată „Rapidulețul meu". Poate' 
că o publicați, bacă nu, nu mă 
supăr O să fac altele". în cazjii 
ăsta mă supăr eu !

AUREL BAETAN. TURDA. Con
stat că foarte mulți tineri vor 
să devină carinici sportivi. să 
stiti că treaba nu 'e de loc ușoară.. 
Altfel, aș fi făcut pe dracul în 
patru s.'.-i iau locul lui Ion Ghi- 
țulescu ! Oricum. o îndrumare- 
pentru dv. și pentru alți cititorii 
care și-au exprimat aceeași do
rință : adresațl-vă Radiotelevizi- 
unii. La sursă, cum s-ar s H’ne.

VLADIMIR NICULESCU. TE-- 
CHIRGH1OL. 1. Mă faceți să... ro
șesc ! 2. Epigramistul Al. Clencitt 
este una și aceeași persoană cu 
caricaturistul Al. Clenciu. în. 
anii tinereții, el a practicat boxul-

+
Pentru iarbă verde, bas

chetbalistul preferă scuarul 
din cartierul său. Este a- 
proape și, deci, pînă acolo 
nu are de făcut multi... pași 

ir
Rugbystul se duce la pă

dure cu toată familia. Pasă- 
mi-te, ii place giămada.

ir
La iarbă verde, portarii de 

fotbal consumă toate alimen
tele aduse in sacoșă. Baremi 
în, ziua asta să nu revină d’.n 
deplasare cu plasa plină

★
Singurul care 

de înghesuiala 
este luptătorul,
să facă., antrenament.

nu se teme 
din autobuz
Are ocazia

I
I
I
I
I
I
I
I

Cînd 
bagaje 
cursie 
reușesc 
devin

Radu POP

halterofilul văzu 
are de cărat în 
spuse soției: „Dacă 
să le ridic, cred că 
campion mondial!“.

Surpriză neplăcută
Desen de Fred GHENADESCU

SFETNICII EXCURSIILOR l
iNOASTRE

Fiindcă am 
urmă pragul 
primăvară și 
explozie vegetală a anotimpu
lui acesta ne îndeamnă să ie
șim la iarbă verde, ori să po
posim în preajma vreunei cti
torii voevodale, am iscodit 
standurile librăriilor ca sâ des
coperim în ele pe 
excursiilor noastre. Și am con
statat, cu satisfacție, că nou
tățile în acest domeniu sint mai

sfetnicii

nu voia

antreno- 
ne-a în
să adau-

„VOLANTA"

Ne-a fost greu să obținem 
fotografia alăturată —cu Ozon 
în primul an de antrenorat 
și cu Năstase (al treilea din 
dreapta, în picioare) în pri
mul an de fotbal — văzută în- 
tîmplător. pentru că nici unu] 
din cei doi posesori 
s-o „sacrifice"...

Tn cele din urmă, 
ru] lui F. C. Argeș 
credințat-o, neuitînd 
ge că „peste cîțiva ani, cînd 
Năstase va avea mai multă 
experiență, s-ar putea ca fo
tografia să aibă o valoare 
documentară infinit mai 
mare...".

Noi o publicăm, socotind că 
nu e lipsită de interes nici 
pentru cititorii de astăzi...

PRIMA ASOCIAȚIE SPORTIVA
MUNCITOREASCĂ DIN C. LUNG-MUSCEL

Din 'inițiativa mai multor me
seriași din C. Lung Muscel. în 
mai 1S24 a luat ființă, pentru 
prima, dată în acest oraș, o aso
ciație sportivă muncitorească. 
Ea purta denumirea de „VO
LANTA" și cuprindea mici me
seriași și muncitori feroviari 
cimpulungeni și din comunele 
limitrofe : Lerești. Valea Mare 
Pravăț. Albești. Mioarele, Schi
tu Golești.

Baza existentei asociației o 
constituia cotizația membrilor 
activi și susținători. Organele 
locale de pe atunci nu vedeau 
însă cu ochi burii această aso- 
ciațiie muncitorească. Astfel că 
din. lipsă de mijloace financiare 
și din cauza piedicilor puse in

dezvoltarea activității, asociația 
sportivă a fost nevoită să se 
desființeze în anul 1933 și nu a 
mai putut să-și reia activitatea 
decit după 23 August 1944.

Astăzi fosta asociație sportivă 
Volanta a meseriașilor meșteșu
gari din C. Lung funcționează 
sub denumirea de „Voința", și 
are 12 secții pe ramuri de sport 
și o frumoasă bază materială. 
Și demn de reținut este faptul 
că fostul secretar al asociației 
sportive Volanta, din 1924. este 
și astăzi secretarul asociației 
sportive VOINȚA C. Lung : 
pensionarul GHEORGHE IUGA, 
un animator sportiv mereu ti-

numeroase ca 
veri, meritul 
nind editurii 
vom opri, deocamdată, asupra 
a patru din lucrările acesteia: 
„București. Week-end" (Gh. 
Graur Florescu), „Șiret—Bucu
rești” (N. Doc.sănescu), 
Țara Năsăudului” (I. 
N. Pop, N. Sabău) și 
ria caseior-muzee și 
(D. Bondoc).

Primele trej lucrări __ . .
scriu în colecția „Itinerare tu
ristice" (inițiată de editing 
„Meridiane", continuată, acum, 
de „Stadion") care a acoperit, 
într-o mare măsură, zonele de 
interes turistic ale țârii noas
tre. „București — Week-end", 
de exemplu, descifrează în a- 
parent monotona cîmpie care 
înconjoară Capitala o mulțime 
de atracții naturale, istorice, 
muzeistice, demne de a fi vi
zitate la sfirșit de săptămînă. 
Un merit în plus al ghidului: 
atenția acordată artei populare 
specifice zonei, manifestărilor 
folclorice, unele cu 
milenare.

„Șiret—București", 
un ghid automobilistic 
crat obiectivelor turistice de pe 
această importantă magistrală 
(ea coincide cu drumul euro
pean E 20). ne prezintă cu o re
marcabilă cursivitate și acura
teța nu numai locurile intere
sante de pe traseu, ci și cele 
aflate, pe diverse ramificații, 
la mici distanțe de ruta prin
cipală.

„Prin Țara Năsăudului" a- 
coperă zona cunoscută sub a- 
cest nume încă din secolul 
XIII, frumoasele plaiuri și a- 
șezări de sub munții Lăpușu- 
lui și ai Rodnei, făcînd, însă, 
si o incursiune dincolo de 
Rodna, la Borșa. pentru a 
coborî peste Prislop, și pe va
lea Bristriței Aurii pînă la Va
tră Dornei, iar de aici prin 
Bistrița pînă în Valea Some
șului, la Beclean. Lucrarea 
„Memoria caselor" ne oferă o 
bogată informare în domeniul 
literaturii, artelor plastice și 
al muzicii, dar lasă complet 
descoperit sectorul științei, în 
care, este bine știut, există în 
țara noastră suficient de mul
te muzee memoriale, monu
mente, busturi consacrate unor 
figuri proeminente ca dr. Gh. 
Marinescu, Aurel Vlaicu, Tra
ian Vuia ș.a 6r, un ghid se
parat pentru acest domeniu 

ni se nare justificat. Poa
la o viitoare ediție, lucra- 
să fie întregită așa cum 

și cum pretinde, 
’"l său.

în alte primă- 
principal reve- 
„Stadion". Ne

„Prin
Cosma, 

„Memo- 
lOCUri”

se în-

tradiții

evident 
consa-
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I
Sebastian BONIFACIUIlie FEȚF.ANU

I

cuvine ț 
altfel, titlu]

I

reproș,

Mre

F. POPESCU, 
legătură cu 
runcate la coș (șl 
dintre cel cărora 
la coș tot ce v-am
Nu vă fac nici un 
C-aruncați zilnic la coș.

unul care-mi zise 
aruncări precise, 
e vorbă goală 
și-n... națională t
BELEA. COMUNA FO-

Dumitrac.iie

CÎMPINA,
unele epigrame a- 

eu s’nt unul 
le-ațl aruncat 

trimis)":

Perspectiva nu e rea :
Mai știu 
Că am... 
Poate nu 
Și ajung

TUDOR
ROTIC. La 22 mai, 
împlinește 23 de ani. și ați vrea 
să-l felicitați. 11 puteți scrie pe 
adresa clubului Dinamo : Bucu
rești. Șoseaua Ștefan cel 
nr. 9. sectorul 2. Poate că vă dă 
ocazia să-l felicitați și pentru 
golul sau... golurile pe care le 
va înscrie în meciul cu Cehoslo
vacia, de la 16 mai.

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. 
Apropo de faptul că, o dată cu 
campionatul mondial de - -
feminin din Mexic, se va 
za și o paradă a modei : 
Nu ar fi de loc exclus, 
Ca-n folosul ambiantei. 
Să auzi că au condus 
Doar arbitrii... eleganței.

DANUȚ OLTEANU, 
NEȘTI. Ați pedalat peste 
kilometri, din iulie 1968, 
modest „Elegant", cu ___
efectuat și curse lungi, pînă la 
București, șl ați vrea si știți dacă

ați putea deveni unul dintre ci
cliștii noștri fruntași, ținînd sea
ma de faptul că aveți acum 24 de 

Nu vă pot garanta acest lu-

Poate-așa, clin ziarist,
Devenlți... baschetbalist l

fotbal 
organi-

COMA- 
11 000 de 
pe 

care
un 
ați

cru. mal ales că ați pierdut... 
plecarea. Aceasta nu însemnează, 
însă, să renunțați la sportul pe 
care îl îndrăgiți. Este un sport 
util și plăcut. Cit privește per
formanța pe care vi-o propuneți, 
de a pleca la. ora 13, cli bicicleta, 
din Comănești, și de a a.iungeîn 
București a doua zi, la 9 diminea
ța. ea mi se pare deosebit de va
loroasă. Și chiar dacă ajungeți 
ceva mai tîrziu, nu contează. în- 
tîrzie, ele, și trenurile. De ce ar 
fi mai punctuală o bicicletă?»

Ilustrații : N. CLAUDIU

I
I
I
I

Nu știu ce au făcut alții pe la Vaău-Oii 
sau pe Făgăraș, duminică — eu, animal ciu
dat și domestic, am stat în ograda mea și 
am petrecut sfînta zi de odihnă în compania 
celor mai revoluționare echipe de fotbal din 
tara noastră, Steaua și Farul. Revoluția făp
tuită de ele — zic specialiștii, nu ageamii 
ca mine, care mi-am ales ca preferate nici 
nu mai îndrăznesc să spun pe cine... — ma
rea forță a acestor două echipe în fața că
rora tremură azi Rapid și Dinamo ar fi că 
ele joacă ofensiv, adică pe atac, nu pe con
traatac, că marchează sau caută să mar
cheze multe goluri și alte frumuseți de astea, 
cum nu găsești la celelalte formații din Țara 
Românească.

Știu că nu e bine să contrazici 
că ei au tot atîta vanitate și 
argumente valabile cîte ai tu, 
nespecialist. Ca atare, dacă i
ceea ce joacă Farul și Steaua 1
se numește fotbal ofensiv sau I
tendință ofensivă spre diferen- |
ță de ceea ce joacă Dinamo, I
Petrolul sau „U" Cluj — așa 
ță fie ! Poate că televizorul 
meu deformează imaginile, I 
poate că televizorul meu are I 
tendințe sceptice — oricum I 
nu pot ascunde că mie, acasă, ' 
mi s-a părut că nu e nici o 
diferență substanțială de con
cepție între Farul și Dinamo, 
că Steaua nu mi se pare că joacă
ar juca F.C. Argeș, pe teren propriu, cu 
aceeași palidă U.T.A. Așa că nu am timp 
să mă scarpin în cap încurcat de marea pro
blemă — care tendință va învinge : ofensiva 
luminii (că de aia le zice Steaua, Farul, nu ?) 
sau alte tendințe stilistice. Va învinge cine 
va acumula mai multe puncte. Alte idei decît 
cum să cîștigi două puncte acasă și cum 
să nu pierzi două, afară — alte idei, în 
campionatul românesc, la televizorul meu, 
eu unul nu văd. Ca să-mi schimb televizorul, 

nu pot.
Ba aș spune că dacă e vorba de spirit 

ofensiv, cele cîteva minute date sîmbătă seară 
din meciul Rapid — Poli mi-au plăcut mai 
mult decît vălureala de la Constanța. _ La 
Rapid — Poli s-a întîmplat o minune mică, 
ce-i drept, care chiar dacă n-o fi o tendință 
ofensivă, tot minune e la noi. Am văzut cum 
un om marchează în primul minut de joc I 
Chiar un portar genial ca Răducanu nu se 
aștepta să-i tragă cineva la poar’ă, de la 
20 de. metri, în minutul 1... Asta nu intră în 
nici o tendință, așa că Răducanu s-a uitat 
la fel de uimit ca mine, ageamiul, cum intră 
mingea-n plasă, în minutul 1. De ce se mar
chează atît de rar, Ia noi, în minutul 1, de

specialiștii,

ce e minune — mică, mare — cînd se petrece 
așa ceva, iată o problemă la care mă gîndesc 
mai insistent decît la alternativa „ofensivă 
sau defensivă" ? Și îmi vine atunci în minte, 
ca o imagine dulce din cărțile îngălbenite 
de istorie, un Carmen — U.T.A., 5—1, pe 
Republicii, cînd în secunda 45 Marian a șutat 
cam de la vreo 40 de metri, o bombă care 
l-a orbit pe Marki, mi se pare; și-mi vine, 
ca din basme, tot pe micul ecran de sub 
frunte, șutul lui Hidegkuti, pe Wembley,, tot 
în primul minut, Ungaria — / ' n.
meciul secolului,
vorbim de golul de miercuri seara, tot în 
minutul T dat de Panathinaikos lui Dujkovici...

Am văzut

Anglia 6—3,
în 1953. Ca sâ nu mai

duminică Ungaria— Franța, am 
ascultat sîmbătă tot meciul, 
la radio, transmis în direct 
de crainicii parizieni. Erau în
nebuniți de fericire, dacă n-au 
spus de 10 ori că Franța a 
scos un 1—1 pe Nepstqdion, 
acoio unde niciodată I... D_. 
acestea erau echipele Iu 
Kopa și Hidegkuti, de altă 
dată? Acestea erau marile 
echipe care l-au dat pe Fon
taine (13 goluri într-un turneu 
pentru Cupa mondială I) și pe 
Puskas ? Asta-i tot ce a ră
mas ? Aceste planșee de be
ton cenușiu? iU, iU...u , 

cum ar spune domnul de la France-lnter, 
cînd se trăgea peste poartă, de la 6 metri...

Și fiindcă vorbim de primul minut, să nu 
uit golul din ultima secundă de la Cluj, la 
handbql în 7, golul 13, 13—10 pentru fetele 
noastre în acel meci atît de chinuit pentru 
calificare. Nu mai credeam că se poate... 
Cine mai credea ? Nici specialiștii, nici agea
miii. E suficient că a crezut un singur om, 
cel care a tras. Tn primul minut sau în ulti
ma secundă — nu e nevoie dect de un 
singur om, care să creadă, care „să tragă....' 
Restul, tot ce spunem noi, de pe margine, de 
la „O, la, la II" pînă la idei profunde des
pre stilul echipelor, nu mai are valoare.

CORESPONDENȚĂ :
Ștefan Guth, str. Brîncoveanu 11 — Bra

șov : .Mi-am făcut prompt autocritica pentru 
eroarea aceea. Mă simt bine că mă urmăriți 
pînă la ultima literă...

Thomas Hermel — Sibiu : Tn privința ho
cheiului, cred că ați auzit explicațiile Tele
viziunii. Tn privința „Progresului", ce să fac ? 
Echipa asia mi-a luat mințile, precum o fe
meie tulburătoare... De cîte ori jur să nu mai 
vorbesc de ea, că prea mă face (de fapt, 
mă preface I) de rîs, îmi calc legămîntul. 
Dafi-mi un sfat cum să scap de ea. Sînt un 
bărbat slab...

ni«V IWII,
Dar 

ii

altfel decît
O, la, la...II"

BELPHEGOR

MIȘCAREA SPORTIVĂ MUNCITOREASCĂ•>

Șl TRADIȚIA SĂRBĂTORIRII
ZILEI DE 1 MAI

(Urmare din pag. 1)

roase distracții : jocuri gim
nastice, fotbal, oină, curse de 
alergări".

Numărul mare al „sportsma- 
nilor" dornici să-și dovedeas
că „vrednicia* a făcut ca, în 
anij următori, gruparea spor
tivă „Prietenii Naturii" .1 
treacă la pregătirea din timp 
a întrecerilor, asigurînd L. 
limita posibilităților — și con
diții de antrenament partici- 
panților. Ziarul „Socialismul" 
din 10 aprilie 1922 anunța ast
fel că : „Tovarășii care vor 
să se producă pentru serbarea 
de 1 Mai cu box, lupte și alte 
sporturi, se pot înscrie în fie
care zi la comitetul grupării 
sportive Prietenii Naturii — 
secția București. (...) Pe tere
nul Federației sportive Se pot 
antrena și tovarășii înscriși la 
alergările de fond și viteză 
pentru serbarea de 1 Mai"

Anunțuri similare au apă
rut și în alte publicații mun
citorești. Ziarul „Viata sindi
cală" din 9 aprilie 1922 preci
zează în plus că „alergările 
de fond și viteză (vor fi dota
te) cu premii", Ia „toate a- 
ceste sporturi" outînd lua par
te „și tovarășii care nu fac 
parte din grupare".

Oficialitatea statului burghe- 
zo-moșieresc nu ezită, însă, 
să ..reprime astfel de manifes
tații. Vom cita un singur p- 
xemnlu în acest sens. „Stă
ruința", o țînără grunare spor
tivă „constituită pe baze mun
citorești", a luat parte la săr
bătorirea zilei de 1 Mai 1926 
„în Pădurea Pantelimon, îm
preună cu muncitorii din sin
dicate. Pe seară și-au făcut 
apariția oamenii poliției, ares- 
tînd muncitori, membri ai 
grupării". ♦) După cum vedem, 
pentru sportivii acelor ani, 
narticiparea la sărbătorirea zi
lei de 1 Mai constituia un „cap 
de acuzare".

Cu toate acestea, acțiunile 
cu caraeter sportiv continuau să 
constituie o parte integrantă 
a sărbătoririi zilei de 1 Mai. 
chiar și în anii intensificării 
represiunilor împotriva mișcă
rii muncitorești. Tn 1932, de 
pildă, circularele și instrucțiu
nile trimise de partid organi-

să
tn

*) „Sportul popular" din 18 ia
nuarie 1948.

Nu există nici o îndoială 
asupra faptului că întrecerile 
de schi ale actualei generații 
sînt mai tehnice, mai dina
mice, mai senzaționale în 
comparație cu cele ale înain
tașilor. Și. totuși, nici una nu 
s-a ridicat la cota emoțională 
și de pitoresc pe care a reușit 
să o creeze „Cupa veterani
lor". Mai întîi pentru că pri
vind pe bunicii de peste 60 
și 70 de ani evoluînd pe 
schiuri, printre fanioane, ur
mați de eșaloane mai tinere, 
am avut sub ochii noștri ca
pitole de istorie a schiului ro
mânesc. de la pionierii primi
lor ani pînă la cei din zilele 
noastre. Apoi, pentru că pri- 
vindu-i la start, ușor palizi, 
cuprinși de tracul unor amin
tiri, ne-am dat seama că pa
siunile adevărate rezistă peste 

și peste vîrste. Și, 
treilea rînd, pen- 
prin efortul vete- 

de a se înfățișa im- 
entuziaști, preocupați

decenii 
în al 
tru că 
rănilor 
pecabil, 
și serioși, vulcanică chiar în 
momentele de mare tensiune 
ale concursului, tineretul pe 
schiuri aflat printre ei sau 
pe margini, ca spectatori, a 
înțeles eă printr-o nobilă con
spirație „bătrînii" au vrut să

zațiilor 
tre alte 
gătirea 
Mâi Ș> cursii în afara
Organele de represiune își. 
semnalau însă prezența ori de 
cîte orj se apropia ziua soli
darității oamenilor muncii. In 
1934, nu mai puțin de 20 de 
comuniști „au fost arestați în 
autobuzul cu care mergeau Ia 
pădurea Andronache" **), spre 
a participa la tradiționala ser
bare cîmpenească.

Nici o măsură 
nu a putut înăbuși 
festările organizate_ ,_____J_.
zilei de 1 Mai șl participarea 
muncitorilor sportivi la aces
tea.

Ani maj tîrziu, în numărul 
din 29 aprilie 1945, ziarul nos-

locale prevedeau prin- 
măsuri legate de pre- 

manifestărilor de 1 
„organizarea de ex- 

localităților". ’ 
represiune

represlvă 
însă mani- 
cu prilejul

•*) O. Matichescu și E. Geor
gescu : „1 Mai în România", 
1970.

tru publica chemarea O.S.P.i 
„Prieteni sportivi din uzine, 
fabrici, școli, universități și 
de pe ogoare! Pregătiți-vă 
pentru marea sărbătoare a 
muncii libere !“ Se anticipa 
„prezența a 8 000 de sportivi 
la sărbătorirea primului 1 Mai 
liber". In numărul din 6 mai 
1945, ziarul avea să anunțe eă 
.prevederile noastre au fost 

depășite : 30 000 sportivj au 
defilat la primul 1 Mai liber, 
intr-o ținută și ordine impresio
nantă".

De atunci, defilarea coloa
nelor de sportivi, în cadrul 
manifestărilor de 1 Mai, a de
venit o expresie a sentimen
telor lor de dragoste și 
noștință față de Partid, 
a pus educația fizică și 
tui Ia îndemlna maselor, 
totodată, continuarea în 
condiții de libertate a 
vechi tradiții a mișcării 
tive muncitorești.

recu- 
care 

spor- 
fiind, 
noile 
unei 

spor-

PREZENTA SPECTACULOASA A TINERETULUI
(Urmare din pag. 1)

județe (Maramureș, Dîmbovița, 
Sălaj,
ceava, Neamț. Hunedoara, Alba, 
Ilfov etc.) și din municipiul 
București își vor desemna re
prezentanții la ultimul act al 
acestei importante întreceri a- 
junsă acum la a IV-a ediție 
(1968, București. 1969, Tg. Mu
reș, 1970, Timișoara. 1971, Craio
va).

Conform regulamentului Cro
sului tineretului, la etapa finală 
se vor califica cite doi atleți din 
fiecare județ în cadrul a trei 
categorii de vîrstă (fete : 15—16 
ani — 800 m, 
peste 19 ani — 1 000 m : băieți : 
15—16 ani — 1 500 m, 17—19 ani 
— 2 000 m, peste 19 ani — 3 000 
m). Se contează pe o reușită 
a întrecerilor, așa cum s-au pe
trecut lucrurile la etapele jude
țene Cluj (580 de participanți). 
Timiș (510). Mureș (475). Bacău 
și Brașov (peste 400). La suc
cesul etapelor județene. Comi
tetele U.T.C. contează mult și

Vaslui, Harghita, Su-

17—19 ani și

pe sprijinul C.J.E.F.S., al Con
siliilor județene ale sindicatelor 
și Inspectoratelor școlare. Ar fi 
de dorit ca la această acțiune 
colaborarea organelor amintite 
mai înainte cu Comisiile de or
ganizare a Crosului tineretului 
să îmbrace pretutindeni un ca
racter cit mai eficient.

Adresîndu-se într-o aprecia
bilă măsură elevilor, etapa ju
dețeană a Crosului tineretului 
va prilejui, intr-un fel, și o tre
cere în revistă a realizărilor ob
ținute în domeniul atletismului 
de perspectivă, în această pe
rioadă în care activitățile spor
tive în aer liber se află în pli
nă desfășurare. Un prim bilanț, 
deși neoficial, al ..Anului atle
tic școlar”, inițiativa lăudabilă 
a C.C. al U.T.C. Celălalt bilanț, 
definitiv, peste citeva luni, la 
finele trimestrului al III-lea.

în concluzie, un sfirșit de 
săptămînă care oferă tineretului 
din patria noastră prilejul de a 
fi cit mai aproape de săli și 
de stadioane, de a demonstra 
pasiunea sa pentru exercițiul 
fizic, pentru sport.

le mai ofere — încă o dată — o 
pildă de tinerețe și devo
tament pentru schi.

A fost foarte interesantă 
defilarea prin fața spectatori
lor a tuturor vîrstelor schiu
lui, ale tehnicii și stilurilor 
care s-au succedat. A fost e- 
moționantă strigarea catalogu-

VÎRSTELE
SCHIULUI

lui (apelul la start pe categorii 
ele vîrstă) a tuturor celor care 
introducînd acest sport la noi 
în țară s-au străduit și i-au 
dat din cînd în cînd și strălu
ciri

Tensiunea maximă a aces- • 
tei competiții, ce depășește 
prin simbol sfera unui con
curs de schi, a creat-o festi
vitatea de premiere de la ca-

bana „Cota 1500". unde învin
gătorii, sub ochii umeziți ai 
asistenței, în rîndurile căreia 
se afla și actualul lot național 
de schi, au primit distincțiile 
meritate pentru virtutea lor. 
Și astfel, pe sub ochii lor s-au 
perindat printre alții „nea" 
F'ilică Pascu (76 de ani), N. 
Popescu (63 ani), Costică Cio
coii: (59 ani), Cornel Doboșni, 
Ion Cojocarii, Gigi Chirulescu, 
Aurică Dobrescu, Gică Păs- 
culet, Ștefan Strebeli, Marin 
Niculescu, Radu Scîrneci, ton 
Cașa, Mihai Bucur, Mircea 
Enache și alții.

Ambianța creată de biroul 
F.R.S.B., de inițiatorii acestei 
comemorări, Schi-bob Club 
Sinaia, șl de găzduirea fami
lială oferită de cabanierul 
Ghiță Rîșnoveanu, el însuși 
fost schior, au asigurat întîl- 
nirii generațiilor cadrul vi
brant al unei sărbători. Ca
racterul său omagial a des
coperit în acele momente ne
închipuite virtuți de liant 
pentru vîrstele .schiului, care 
își transmiteau din ochi și din 
gesturi flacăra unei pasiuni 
pe care tineretul trebuie să o 
preia, să o ducă mai departe.

Mihai BTRA
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SÎMBĂTĂ, 1 MAI
FOTBAL : Stadionul Dina

mo : ora 15,00 — Progresul 
București — Sport Club Ba
cău (tineret) ; ora 17,00 — 
Progresul București — Sport 
Club Bacău (divizia A)

TENIS : Teren Progresul, 
ora 15,3.0 : meciul de dublu 
din cadrul întîlnirii România
— Olanda, contind pentru 
turul I al Cupei Davis.

DUMINICA, 2 MAI

BASCHET : Teren Flo- 
reasea, de la. ora 9 : Medici
na — Universitatea Bucu
rești (f.B), Arhitectura — 
Politehnica — Brașov (f.B), 
Universitate^ București — 
Constructorul Iași (m.B) ; 
Teren Progresul, de la ora 
10: Progresul — Voința Con
stanta (f.B).

FOTBAL : Stadionul Di
namo, ora 13.00 — Dinamo 
București — Petrolul Videle 
(juniori) ; ora 15,00 — Dina
mo București — F.C. Argeș 
(tineret) ; ora 17,00 — Dina
mo București — F.C. Argeș 
(divizia A) ; Stadion Meta
lul, ora 11,00 — Metalul 
București — Sportul studen
țesc București (divizia B) ; 
Teren Voința, ora H,00 — 
Voința București — Dacia 
Galați (divizia C). ora 13.00
— Voința București — Co
merțul Brăila (juniori), ora
14.30 — Șc. sp. 2 București
— Farul Constanța (juniori); 
Teren Laromet, ora 9.30 — 
Tehnometal Buc. — Rapid 
București (juniori) ; ora 11.00
— Laromet București — Del
ta Tulcea (divizia C) ; ora 
13,00 — Laromet București
— Petrolul Ploiești (juniori); 
Teren FI. roșie, ova 11.00 — 
FI. roșie Buc. — Celuloza 
Călărași (divizia C) ; ora 
13.00 — FI. roșie Buc. — Ce
luloza Călărași (juniori) ; 
Teren T.M.B.. ora 11.00 - 
T.M.B. București — Chimia 
Rm. Vilcea (divizia C) ; le- 
ren Gloria, ora 11.00 — Ma- 
șini-unelte Buc. — Comerțul 
Alexandria (divizia C) :

RUGBY : Stadionul Parcul 
Copilului, ora 10.30 : Lotul A
— Grivița Roșie (ultima ve
rificare înaintea meciului cu 
Maroc) : Stadionul Dinamo, 
ora 15.15 : Steaua — Selec
ționata Armatei Franceze.

ATLETISM : Stadionul Ti
neretului, de la ora 10.30 : 
Campionatul pe echipe (divi
zia A).

HANDBAL : Teren pifta- 
mo, ora 9.30 : Dinamo Bucu
rești — Politehnica Timișoa
ra (A m) ; Teren Construc
torul, ora 9 : Constructorul 
București — Chimia Buzău 
B f) ; Teren Tineretului, ora
16.30 : Steaua — Dinamo 
Brașov (A m). ora 17,45 : 
Universitatea București — 
Universitatea Cluj (A m).

TENIS : Teren Progresul, 
ora 14,30 : ultimele două 
partide de simplu (Tiriac — 
Hordiyk și Năstase — Hem- 
mes) din cadrul întîlnirii 
România — Olanda, contind 
pentru turul I al Cupei Da
vis. : -

VOLEI : Sala Progresul, 
de la ora 8,30 : Voința — 
C.F.R, Timișoara (m.B), Pro
gresul — Corvinul Hunedoa
ra (m.B), Spartac — Viitorul 
Bistrița (f.B) ; Sala Con
structorul de la ora 8,30 : 
Constructorul — Universi
tatea Iași (f.B). A.S.E, — 
Sănătatea Tirgoviște (f.B). 
Flacăra roșie — Viitorul 
București (f.B) : Sala Ciu
lești, de al ora 9 : Universi
tatea — Electroputere Craio
va (m.B), Electra Relo- 
nul Săvinești (m.B).

SIMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, ETAPA A XXII-a IN DIVIZIA A
Așadar, mîine și 

ziel A atacă „runda 
rii in linie dreaptă".

Iată, stimați cititori, clieva amănunte de ultimă oră de la 
divizionarele A, culese dc redactorii și corespondenții noștri.

duminică, cele 16 competitoare ale divi- 
22“, una dintre ultimele înaintea „intră-

POLITEHNICA —STEAUA
• IAȘI. Luni, studenții ie

șeni au fost supuși testului As- 
trand, marți testului Cooper, 
iar miercuri au susținut un 
„amical” 
clarația 
rescu

cu Nicolina. Iată de- 
antrenorului Mârdă- 

înaintea meciului CU

1ANUL mai
reduc ascensiunea, că prea a 
luat-o razna !
Steaua : „Aștept cu optimism 
partida cu echipa bucureșteană. 
căreia ii voi opune formația 
standard". (D. DIACONESCU).

• BUCUREȘTI. Partidele cu 
Crișul (din Cupă) și Politehnica 
Iași au fost pregătite de Steaua 
la Snagov. După toate probabi
litățile. antrenorii Covaci și 
Constantin nu vor opera modi
ficări față de „ll”-le utilizat 
în meciul de Cupă.

;,U“ CRAIOVA —RAPID
• CRAIOVA. Probleme difi

cile pentru Universitatea. După 
suspendarea terenului și a lui 
Oblemenco. au urmat acciden
tările lui Bîtlan și Țarălungâ, 
de natură să diminueze forța 
de joc a echipei. Se speră, 
totuși, în recuperarea lui Țară- 
lungă. (Șt. GURGUI).

• BUCUREȘTI. Joi seara, ra- 
pidiștii au plecat spre Slatina, 
unde vor efectua astăzi un ul
tim antrenament. După cum 
sîntem informați, antrenorii 
Bărbulescu și Gristescu inten
ționează să înceapă meciul cu 
următorul „11“ : Răducanu — 
Pop, Lupescu, Dan, Greavu, Du
mitru, Angelescu, Petreanu. 
Marin Slelian, Neagu. Codrea- 
nu. (FI. SANDU).

la Timișoara) a modificat pro
gramul întregii săptămîni a fot
baliștilor de la ---------
De la Timișoara, 
s-au mai întors 
țîndu-și sosirea 
simbătă dimineața. Nu se pre
conizează modificări față de 
formația aliniată contra Poli
tehnicii.

Universitatea, 
studenții nu 

acasă, anun- 
la Petroșani

C. F. R. CLUJ
C. F. R. TIMIȘOARA
• CLUJ. Antrenamente in

tense la C.F.R.. axate pe omo
genizarea liniei de atac. Mafli, 
s-a jucat cu echipa de juniori, 
iar miercuri cu Dermata. Dr. C. 
Rădulescu, nemulțumit în gene
ral de randamentul atacanților, 
anunță, totuși, menținerea gar
niturii de la Bacău, din lipsă 
de... efectiv.

• TIMIȘOARA. Sosiți marți 
la București, unde au jucat în 
„Cupă" (ultima speranță spul
berată a lui Tache Macri. ..), 
timișorenii au plecat miercuri 
seara direct la Cluj. Optimis
mul antrenorului este limitat. 
Se anunță aceeași formație care 
a pierdut meciul cu Jiul.

PETROLUL —FARUL
• PLOIEȘTI. Petroliștii au 

întilnit, joi, într-o partidă de 
verificare, pe Metalul Plopeni. 
A evoluat formația din ultime
le etape, mai puțin Grozea, 
aflat în convalescență după o 
gripă. în ceea ce privește uti
lizarea acestuia, se așteaptă avi
zul medicului. Dridea rămîne 
în continuare indisponibil. (V. 
ALBU).

• CONSTANȚA. De joi. ele
vii lui Cosmoc s-au retras la...

FOTBAL
PE MICUL ECRAN
Simbătă 1 Mai, ora 17: 

R.D.G. — ITALIA (pre
liminariile Jocurilor O- 
limpice) — transmisie 
directă de la Dresda.

Duminică 2 Mai, ora 
14,30 : POLITEHNICA 
IAȘI —STEAUA (trans
misie directă de la 
Iași).

U.T.A. —STEAGUL ROȘU
• ARAD, Miercuri, campionii 

au repetat testul Cooper. Kun II 
(3 350 m). Birâu (3 260 m) și 
Calinin (3 240 m) obținind cele 
mai bune rezultate. Joi. meci 
de verificare cu Vagonul. Echi
pa s-a mișcat bine, deși Domide 
n-a jucat. După toate probabi
litățile. va fi menținută garni
tura din partida cu Steaua. (Șt, 
IACOB).

• BRAȘOV. Miercuri, brașo
venii au susținut o partidă ami
cală la Făgăraș, in compania 
Chimiei, iar joi au procedat la 
repetarea testului Cooper. Vi
neri la prînz, echipa a plecat 
spre Arad, mai puțin Dumi
triu II, care acuză o întindere 
de ligamente, avînd — de marți 
— piciorul în ghips. (C. GRUIA).

„U" CLUJ
• PETROȘANI. Cinci antre

namente și un meci-școală în 
Valea Jiului. Telefonic, antreno
rul Tîlmacin ne-a comunicat : 
..Nu schimb nici un jucător clin 
echipa care a ciștigat în etapa 
trecută”.

• CLUJ. Meciul de Cupă (de

JIUL

vWWWWV ăWWWWWWW

PROGRESUL —SPORT CLUB BACĂU, un nou meci cu implicații g
| in „zona lanternei" • Va reuși, oare, POLITEHNICA să întrerupă 
Iascensiunea STELEI? • In liniștea... Snagovului, FARUL visează 
I
| un egal la

GROZEA
^..Contra lui
I

>tk

in

g

șl DOMIDE așteaptă
Lucescu și compania,

la meciul de la

Snagov, pregătind în liniște me
ciul cu Petrolul. Antrenorul 
constănțean are probleme în 
alcătuirea formației. întrucît 
Badea este gripat, iar portarii 
în... eclipsă de formă. Este po
sibilă reapariția lui Ștefăneseu 
(în poartă) și utilizarea lui I. 
Constantinesteu în linia de mij
loc. (C. POPA).

DINAMO—F. C. ARGEȘ

avizul
Dobrin

medical
va juca

Bratislava"

©
cu

ghips ’ g 
OZON: | 

gindul |
I

devreme (întrucît joacă mîine), 
anunțind aceeași garnitură care 
a început meciul de duminica 
trecută, de la Pitești. Tănăses- 
cu, accidentat pînă acum, va fi, 
se pare, apt de joc. în caz con
trar. tricoul lui va fi preluat de 
Dudu Georgescu sau Dumitriu. 
(A. PĂPĂDIE).

• BACĂU. La Sport Club se 
anunță modificări importante, 
după palida evoluție de dumi
nică. Se dau ca sigure numele 
lui Nedelcu — de la începutul 
partidei — și ale fundașilor la
terali Comănescu și Mioe. 
Marți, băcăuanii au trecut cu 
bine testul Cooper „ediția a 
II-a“. (I. IANCU),

%

AVANCRONICA Nr. 22
Efqpo cu numărul 22 din campionatul diviziei A, găz

duită de prima duminică a lui mai, începe — de fapt 
— cu o zi mai devreme, cînd stadionul cu plopi cruzi 
din Ștefan cel Mare găzduiește un derby „ai disperării" :

1. PROGRESUL — SPORT CLUB Prima — cu 15 
puncte, cea de a doua cu 18, căzută în zona retrogra
dării după un șir de seisme, întrerupte doar de... marea 
ratare a lui Bojin, fa 0—0. l-am văzut duminică pe 
„alb-albaștri" îngenuncheați de un Dobrin irezistibil 
și ne-am convins că echipa lor cîșligă pe zi ce trece 
în curaj și demnitate. înaintea noastră, a *uturor, „ti
nerii furioși" de la Progresul știu că o înfrîngere — 
mîine — ar fi egală cu... divizia B. Sentimental, scriu 
1. Fără ezitări...

2. POLITEHNICA — STEAUA. Meci de „triplă". Cu 
toate acestea ne vine tare greu să credem că. bucu- 
reștenii vor coborî cu fruntea sus dealul Copoului, unde 
mîndria de leu rănit a Politehnicii poate face minuni.. 
Mai cu seamă că, după cum ne spunea lanul, ieșenii 
n-au uitat modul în care au pierdut partida din tur, 
de la București.

3. U.T.A — STEAGUL ROȘU. Partidă „clasică" din 
zona liniștii, în care U.T.A. s-a întors... cuminjită. Dacă 
joacă Domide — 1.

4. JIUL — „U“ CLUJ. Cu toată specialitatea studen
ților de a agonisi puncte în deplasare (vezi U.T.A., vezi 
Steagul roșu), sîntem aproape gata să pariem că Jiul 
își va apropia cele două puncte aruncate în joc. Pentru 
a ne convinge — înainte de toate — că izbînda de la 
Timisoara n-a fost un accident...

5. DINAMO — F. C. ARGEȘ. O confruntare care — 
judecată prin prisma locurilor din clasament — ar părea 
să indice un singur cîștigător : Dinamo. Nu credem, 
însă, că meciul va fi o „floare la ureche" pentru bucu- 
reșteni, pentru că : a) Dobrin vrea să joace la 16 mai, 
la Bratislava (cînd nu mai are examene...), iar b) Fră- 
filă pare trezit din letargia de peste iarnă, anunfind 
revanșa cu o echipă care a renunțat la el pentru Moț 
sau Both...

6. C.F.R. CLUJ — C.F.R. TIMIȘOARA. Este imposibil 
de acceptat că timișorenii vor realiza la Cluj ceea ce 
n-au izbutit în toamnă (0—1), pe „iarba verde de acasă".

7. PETROLUL — FARUL. Dacă ambițiosul Cosmoc și-a 
pus într-adevăr în gînd să urce (cel puțin) pe podium, 
atunci meciul de la Ploiești poate să însemne și X... 
Dacă a fost un simplu zvon, Grozea și Bădin au zece 
șanse din... zece I

8. UNIVERSITATEA CRAIOVA — RAPID, la Slatina ; 
partidă de o mare rivalitate. în tur, 1—1, primul „egal" 
din istoria meciurilor celor două echipe, mereu neier
tătoare pe teren propriu. Dacă se juca în Bănie, și 
dacă olteanul cu nr. 9 era Oblemenco, scriam — pro
babil — 1. Așa, ce-ați zice de un nou „egal", care să 
împace și „capra și varza" ? Rapidul ar rămîne în foto
liul liderului, iar studenții s-ar amăgi cu satisfacția (pla
tonică) de a nu fi pierdut...

Ovidiu IOANIȚOAIA

Ak

OLOGU:
‘ • îngeri- păzitori,

Nu cred în 
Mtha'i ! în

treabă-! șj pe Constantineșcu.

DOBRIN către CONSTAN
ȚI NESCU : — Sper că și la 
București voi juca în... nota 
mea obișnuită !

• BUCUREȘTI. Destule pro
bleme în alcătuirea echipei din 
șoseaua Ștefan cel Mare, după 
accidentările lui Cheran. Săl- 
ceanu și Stoenescu. Antrenorii 
dau ca probabile numele ju
niorilor Dobrău si Sandu Ga
briel.

• PITEȘTI. Antrenamente 
zilnice, în Trivale, unde antre
norii se declară mulțumiți de 
revenirea echipei. Pentru me
ciul de la București, piteștenii 
anunță formația din ultima eta
pă, cu o singură modificare po
sibilă : Prepurgel în locul lui 
Roșu, de la începutul partidei. 
(I. FEȚEANU).

PROGRESUL -S.C. BACAU
• BUCUREȘTI. , Șăptămîna 

aceasta Progresul a terminat 
programul de antrenament mai

DIVIZIA B

DINTRE SUTE DE SPERANȚE...

£

ZAMFIR: — Statuile nu 
rid niciodată !...

Desene de Al. CLENCIU

CUM VA ARATA LUNI ACEST CLASAMENT
AL DIVIZIEI A?

1. RAPID 21 9 10 2 24—13 28
2. Dinamo 21 10 6 5 35—18 26
3. Steaua 21 9 7 5 30—21 25
4. Farul 21 10 5 6 31—29 25
5. U.T.A. 21 10 4 7 29—22 24
6. Petrolul 21 9 6 6 25—22 24
7. Steagul roșu 21 9 5 7 15—15 23
8. Politehnica 21 9 4 8 33—28 22
9. Univ. Craiova 21 8 5 8 17—18 21

10. „U" Cluj 21 8 4 9 21—21 20
11. F.C. Argeș 21 7 6 8 29—29 20
12. Sport Club Bacău 21 8 2 11 25—29 18
13. Jiul 21 8 2 11 19—25 18
14. C.F.R. Cluj 21 6 5 10 23—34 17
15. Progresul 21 5 5 11 16—26 15
16. C.F.R. Timișoara 21 4 2 15 12—34 10

însemnări după turul sferturilor de finală ale „Cupei"

METALUL BUCUREȘTI A SALVAT ONOAREA 
DIVIZIEI SECUNDE

Chiar dacă liderii scenei se
cunde au avantajul necesar 
pentru a nu-și pierde dumini
că ..loja” și vor disputa me
ciuri nu tocmai grele (poate 
Crișul va întîmpina rezisten
tă mai mare la Arad, în fața 
C.F.R.-uIui ; A.S.A. joacă aca
să cu Dunărea Giurgiu), și 
chiai dacă în zona „minată" 
s-a făcut puțină lumină, eta
pa aceasta, a XXIII-a, nu este 
tocmai o etapă oarecare. Pen
tru că atît Vagonul Arad, cit 
și U.M. Timișoara, ultimele 
clasate din seria a Il-a, spera 
încă în recuperarea celor 3 
puncte ce le despart de plu
ton, deși joacă la Cugir și, 
respectiv, la Oradea, cu Olim-

pentru că Politehnica Ga- 
abia scăpată de penulti- 

}oc, visggză la încă o vic
torie, acasă, pe Dunăre, în 
derbyul local, cu trupa lui 
Valoriu Neagu, iar Metromul, 
căzut pe locul suferinței, și-a 
țesut alte visuri pentru a doua 
deplasare consecutivă, la Ba
cău. Și mai sînt atîtea speran
țe (Metalul București — Spor
tul studențesc, Gloria Bistri
ța — C.S.M. Reșița etc.), din
tre care destule exprimă... do
rul nostru ae spectacol și (air
play. acum, cînd destule parti
de nu pot influența nici titlul 
și nici zona lanternei. Dintre 
sute de speranțe, cîte oare... 
(M.B.)

Deși s-au jucat la mijloc 
de săptămînă și (în cazul celor 
din București) la concurență, 
27 000 de spectatori au ur
mărit cu vădit interes cele 
patru meciuri din prima man
șă a sferturilor de finală ale 
„Cupei României". Și compe
tiția atîtor spectaculoase k.o.- 
Uri nu și-a dezmințit reputația 
nici de data aceasta. S-a în
registrat o victorie de pro
porții a unei echipe de divi
zia B — Metalul București — 
asupra alteia din primul cam
pionat al țării. Desigur, meta- 
lurgiștii 
pentru 
pentru... 
ministra 
ma divizie nu mai puțin de 
4 goluri Dar, nu putem să 
nu spunem că ne-a dezamăgit 
comportarea jucătorilor timi
șoreni, veniți în Capitală fără 
ambiție și orgoliu.

în afara acestei excepții, di
vizia A și-a impus superiori
tatea prin Steaua, Dinamo și

merită toate laudele 
comportarea avută, 
îndrăzneala de a ad- 
unei formații din pri-

„U“ Cluj, învingînd categorie 
formații ce se anunțau puse 
pe fapte mari în Cupă. Steaua, 
Dinamo și „U“ Cluj s-au de
tașat prin valoare și maturi
tate, vrînd parcă să demons
treze că sărăcia de goluri din 
campionat se datorește. poate, 
jocului prudent de apărare și 
mai puțin capacității ofensive 
de care formațiile respective 
dispun.

Acum, cînd F.R.F. a hotărît 
ca meciurile din sferturi și 
semifinale să se joace tur-re- 
tur. în ideea de a se evita jo
cul hazardului, al întîmplării, 
iată că echipele învingătoare 
miercuri au luat avantaje con
sistente după primele confrun
tări. O răsturnare a situației 
pare puțin previzibilă cînd di
ferența este de 5 goluri pentru 
Steaua, 4 pentru Metalul, 
3 pentru Dinamo și 2 pentru 
universitarii clujeni, care, la 
2 iunie, vor beneficia de a- 
vantajul terenului propriu.

Așadar, miercuri, trei din 
echipele ce s-au deplasat au 
pierdut categoric, golaverajul 
lor, 1—13, dovedindu-ne din 
nou că formațiile noastre nu 
prea știu să joace „afară".

Să mai subliniem în aceste 
rînduri modesta comportare a 
echipei orădene, aspirantă la 
promovarea în divizia A, întă
rită. peste noapte, în mod 
spectaculos, cu ex-dinamovis- 
tul Moț, apatia manifestată de 
Progresul Brăila, de loc dis
pusă să ofere o replică pe 
măsura aprecierilor de care 
s-a bucurat după eliminarea 
lui Sport Club Bacău, precum 
și fiasco-ul formațiilor timi
șorene, ale căror Infringed, 
coroborate cu cele din campio
nat, dovedesc că, în orașul de 
pe Bega, intențiile și dorin
țele de afirmare ale fotbalu
lui de aici depășesc valoarea 
celor două echipe locale.

Constantin ALEXE

Principalii pretendenți la titlul categoriei ușoară, Calistrat Cufov (stingă) și Paul Do
brescu, surprinși de fotoreporterul nostru Theo Macarschi față în față, la un antrenament 
alături de ceilalți dinamoviști participant; la finale.

DERBYUL CAMPIONATULUI PE ECHIPE
Duminică și luni sînt pro

gramate meciurile etapei a Il-a 
a campionatului republican de 
atletism pe echipe : București; 
S.S.A. — Dinamo — Metalul; 
Timișoara : Timiș—Rapid—Cluj; 
Brașov : Brașov — Steaua — 
C.A.U. După cum se vede, la 
Brașov va avea loc derbyu' 
campionatului, întîlnirea din
tre C.A.U. și Steaua.

In concursul interjudețean, 
au loc întîlnirile : zona 1 : 
Constanța—Bacău—Ifov (Con
stanța, 1—2 mai), Galați—Iași 
— Brăila (Iași, 2 mai), Sucea
va—Neamț—Prahova (Sucea
va, 2 mai) ; zona a Il-a : Bi

hor—Dolj—Mureș (Oradea, 2 
mai), Argeș—Hunedoara—Arad 
(Pitești, 1—2 mai), Maramu
reș — Sibiu — Caraș Severin 
(B. Mare, 1—2 mai).

• BUCUREȘTI — Divizia 
de atletism, organizată de Co
misia Universitară. Clasamen
tul final : 1. Politehnica 541 p, 
2. Construcții 393 p, 3. A.S.E. 
360 p la bărbați : 1. ASE 330 p, 
2. Universitatea 309 p, 3. Po
litehnica 236 p la femei. Cîte- 
va rezultate : bărbați : 800 m: 
Z. Filip (I.E.F.S.) 2:02,5, Em. 
Botez (Constr.) 2:03,2 ; lungime:

„CUPA 1 MAI“

înaintea finalelor naționale
PENTRU DINAMO, DIN NOU ACEEAȘI PROBLEMĂ:

CUȚOV SAU
Faptul că mai sînt doar cî- 

teva zile pînă la gongul inau
gural al finalelor campionate
lor rationale de box este ușor 
de remarcat în secția clubului 
sportiv Dinamo. Deși antrena
mentele au scăzut în volum, 
intensitatea este crescută, iar 
numărul lor se menține la 
două pe zi.

„Cele mai mari probleme le 
ridică din nou meciul Calis
trat Cuțov—Paul Dobrescu, 
care în mod normal (dacă nu 
vor fi surprize) se va disputa 
în reuniunea finală — ne-a 
mărturisit antrenorul princi
pal Constantin Dumitrescu. 
Dacă ar fi posibil, aș vrea să 
dispar din București înainte) 
acestui meci, să aflu doar re
zultatul. Și unul și celălalt sînt

DOBRESCU ?
la fel de tarj și, în acest mo
ment, într-o formă remarcabi
lă. Cuțov a simțit la timp pe
ricolul și a privit problema 
pregătirii lui cu mult mai 
multă seriozitate".

— Ce perspective întrevedeți 
boxerilor dinamoviști la apro
piatele finale ?

Răspunsurile primite au fost 
diferite. C. Dumitrescu, mai 
circumspect : „Avem șanse la 
patru titluri de campioni na
ționali. La grea, Ion Alexe 
nu poate rata victoria. N-are 
cine să-l învingă. Semigreu) 
Ion Monea rămîne încă pri
mul din țară la această cate
gorie. Cred că la mijlocie mi
că titlul și-l vor disputa, „în 
familie”, Ion Gyorffv. Ion 
Covaci sau Dumitru Mihal-

cea. Categoria ușoară aparți
ne de mulți ani, în exclusivi
tate, boxerilor dinamoviști. 
Cred că și în acest an se va 
respecta tradiția. Noi am făcut 
totul ca elevii noștri să fie 
bine pregătiți". Constantin 
Nour, ceva mai optimist : 
„Toți ce; 16 boxeri calificați 
în finale au șanse la titlurile 
de campioni. Bineînțeles, nu 
egale. în afara celor patru 
titluri evocate, eu mai văd 
încă unul, aproape sigur : An- 
toniu Vasile. Acesta este un 
boxer cu calități bine cunoscu
te. cu foarte multă experiență 
competițională și, în acest mo
ment, într-o foarte bună for
mă sportivă. Alirr.entîndu-se 
mai rațional, pregătindu-se cu 
mai multă conștiinciozitate, 
Vasile a coborît Mră mari e- 
forturi la categoria semiușoa- 
ră, unde are mari șanse. Să 
nu vă surprindă speranțele 
mele în Adrian Moraru și 
Sandu Tîrîlă. Acesta din ur
mă va susține meciul său de
cisiv, cu Nâstac, în prelimi
narii. Victoria lui este posibi
lă. El a crescut mult în va
loare de cînd se află la noi 
în secție".

Mihai TRANCA

Ghimpețeanu (Poli) 6,50 ; 
(C. Mureșanu — coresp.).

Facultatea de ed. fizică din 
cadrul Inst. Pedagogic Bucu
rești și-a desemnat campionii : 
100 rr. : P. Pupăză 11,5, lungi
me : Pupăză 6,40 m, greutate : 
Gh. Catrinescu 12,60 ; fete : 
lungime : L. Iliescu 5,00 m. 
înălțime : M. Apetrei 1,40 m.

® Doru Oprea (C.S. Brăila) 
a realizat un nou record re
publican al juniorilor III, tre- 
cînd 1,85 m la înălțime.

• La Karl Marx-stadt. In 
ziua de 1 Mai Nic. Mustață și 
Mihai Păduraru vor lua star
tul într-un tradițional mara
ton. In aceeași zi, la Milano, 
Ilie Vasile și Nic. Maxim vor 
participa la o cursă de marș 
pe 30 km.

Au început întrecerile In 
cadrul grupelor. Un med a- 
tractiv, disputat la nivelul ridicat 
al celor doua competitoare, a 
fost acela dintre campioana Ro
mâniei, Agneta Kun, șl Mariana 
Nunweiller. Kun a ciștigat 
relativ ușor primul set 
(6—2) și se părea că în 
aceeași manieră și-l va ad
judeca șl pe al doilea. Dar Nun
weiller reintră cu torțe proaspe
te, atacă la fileu și chiar de pe 
linia de fund a terenului, sl cîș- 
tigă : 7—5. Ultimul set (nu fără 

a depune eforturi vizibile) ji re
vine lui Kun : 7—5. Alte rezul
tate : Boaghe—Nemeș 6—1. 6—1, 
Ovici—Hărădău 6—2, 7—8, Suto—
Roșlanu 6—0, 6—2, Iudlt Dlbar— 
Elena Trifu 6—2. 7—6, Florica
Butoi—Adriana Călina 6—2. 6—1.

I. G.

Programul concursului Pronosport

de dum in ică
Concursul Pronosport de 

duminică 2 mai 1971, are în 
program numai, meciuri din 
campionatul țării noastre ca
tegoriile A și B. Un concurs 
interesant cu meciuri atrac
tive și echilibrate la care pu
teți obține premii mari.

Dar iată cum arată acest 
program : I: Petrolul — Fa
rul; II: Politehnica Iași — 
Steaua; III; U.T.A. — Stea
gul roșu; IV: Dinamo — F. C. 
Argeș: V; Jiul — Universi
tatea Cluj; VI: Universitatea 
Craiova — Rapid; VII: C.F.R. 
Cluj — C.F.R. Timișoara; 
VIII: Politehnica Galați — 
F. C. Galați; IX: Progresul 
Brăila — Portul Constanța; 
X: Gloria Bistrița — C.S.M. 
Reșița: XI: Olimpia Oradea — 
U.M. Timișoara; XII: Electro
putere Craiova — C.S.M. Si
biu; XIII: Corvinul Hune
doara — Minerul Anina.

Numai astăzi și mîine vă 
mai puteți depune buletinele 
la acest important concurs.

CÂȘTIGURILE 
CONCURSULUI SPECIAL 

PRONOSPOR1 
DIN 25 APRILIE

Categoria I (13 rezultate) : 2 
variante 10",'o a 100 000 lei ;

Categoria a Il-a (12 rezulta
te) : 11 variante a 24 815 lei :

Categoria a Hl-a (11 rezulta
te) : 157,80 variante a 2 595 lei.

REPORT CATEG. I: 27 469 lei.
Premii suplimentare (13 re

zultate) : 30,15 variante □ 6 637 
lei.

Ciștigurile eateg. 1 de 100 000 
lei au revenit participanților : 
KATONA MATY AS din Bicsad- 
Olt. jud. Covasna și FRATESCU 
GRIGORE din București.

Rubrică redactată de Loto- 
Fronospc.l.



Balcaniada de box SABRERII CLUBULUI
STEAUA PARTICIPA

LA CUPA EUROPEI

prin K. 0. în semifinală
TITOGRAD, 29 (prin telefon 

de la trimisul nostru special).
Un lucru este evident 

aici la Titograd : boxe
rii români au mare priză la 
public și aparițiile lor în ring, 
indiferent de adversari, fie ei 
chiar din țara gazdă, sînt în- 
tîmpinate cu vii aplauze. Pri
ma reuniune a Balcaniadei a 
dovedit din plin acest fapt, 
în întîlnirea dintre Francisc 
Molnar și bulgarul Rașidov, 
în care victoria a fost atri
buită ultimului, publicul a 
dezaprobat minute în șir de
cizia arbitrilor, care l-a de
favorizat pe boxerul român. 
Și înfrîngerile lui Matyus și 
Tecuceanu, la limită este 
drept, au fost blamate de 
spectatori care, influențați de 
revenirile sportivilor noștri 
din ultima repriză a meciu
rilor, ar fi preferat victoria 
boxerilor români. Dar, așa 
cum se știe, deciziile le hotă
răsc arbitrii și nu specta
torii...

Disputele Balcaniadei sînt 
urmărite și comentate de un 
mare număr de cronicari de 
specialitate, din toate țările 
participante. De altfel, televi
ziunea iugoslavă transmite în 
fiecare' seară meciurile zilei 
respective.

Confrații prezenți la masa 
presei apreciază că dacă ti
nerii pugiliști români prezenți 
aci se comportă onorabil, în
seamnă că boxul românesc 
are serioase rezerve.

în primul meci al semifina
lelor, semimusca Vasile Dră- 
gan l-a întîlnit pe bulgarul 
Fudjicev. La capătul unei 
partide extrem de disputate, 
în care boxerul bulgar a fost 
trimis și la podea, Drăgan a 
obținut decizia la puncte. La 
categoria imediat superioară. 
Ion Nicolau a avut un meci 
foarte greu cu campionul ță
rii gazdă. Milosavlevici. La 
sfîrșitul meciului, ambii bo
xeri aveau arcadele sparte. 
Juriul a dictat victoria la 
puncte a boxerului iugoslav.

Cea mai frumoasă evoluție 
dintre reprezentanții noștri a 
avut-o juniorul Sandu Mihal-

cea. El a obținut victoria prin 
k.o. 2 în fața lui Yigit (Tur
cia), primind aplauze la „sce
nă deschisă". M. Banu l-a în
vins la puncte pe turcul Ku
ran, dar, fiind accidentat la 
arcadă, credem că nu va mai 
putea boxa în finală. Greul 
Ilie Daseălu l-a depășit cate
goric la puncte pe Ylmaz 
(Turcia), folosind foarte bine 
directul de dreapta.

Paul IOVAN

La Budapesta începe, astăzi, 
una dintre cele mai impor
tante competiții de sabie ale 
anului i Cupa Europei, care 
reunește echipele campioane 
din mai multe țări de pe con
tinent. printre ele aflîndu-se 
și formația clubului Steaua 
alcătuită din : O. Vintilă, 
C Nicolae, H. Bădescu, N. 
Culcea, C. Alexe, Al. Nilcă. 
Acestora li se adaugă D. Iri- 
miciuc. D. Popeseu și I. Bu- 
dahazi care vor lua parte la 
turneul individual programat 
în continuarea competiției eu
ropene.

Trăgătorii români, însoțiți 
de antrenorul D. Mustață, au 
sosit ieri Ia prînz în capitala 
Ungariei.

IA MIERCUREA CiUC
MIERCUREA CIUC, 29 

(prin telefon de la trimisul 
nostru). Pe patinoarul aco
perit din localitate s-au des
fășurat ultimele întreceri din 
cadrul celei de a 5-a ediții 
a concursului internațional 
de patinaj artistic. în fața 
unui public numeros, concu- 
renții și-au prezentat pro
gramul de figuri libere, cu
cerind meritate aplauze. 
Titlul în proba masculină a 
revenit patinatorului maghiar 
Laszlo Vajda, notat de arbi
tri între 5,0—5,3. Cel mai 
bine clasat dintre români a 
fost tînărul Mircea Ion, 
foarte aplaudat și el în ulti
ma sa evoluție (note pînă la

Iată rezultatul final : 
Vajda (Ungaria) 5 — 
p ; 2. P. Starec (Ceho- 

10 — 1116,1 p;
(România) 19 — 
4. M. Szmuchert 

19 — 1020,8 p ;

5,0).
1. L.
1146,1 
slovacia) 
3. M. Ion
1023.4 p ; 
(Polonia)
5. O. Goga (România) 22 —
1006.5 p ; 6. A. Bulete (Ro
mânia) 30 — 952,3 p.

La ora cînd închidem edi
ția își dispută locurile defi
nitive în clasament și fetele, 
favorita întrecerii rămînînd 
campioana sovietică 
Titova, care are un 
bil avans față de 
concurente.

Radu

Turneul de baschet de la Sofia

Selecționata

s-a clasat

EXPOZIȚIE
■ >

DE AFIȘE OLIMPICE5

STUTTGART. 29 (Agerpres). 
Pentru prima oară au fost 
prezentate publicului 21 de 
afișe realizate de maeștri gra
ficieni din 12 țări pentru Jocu
rile Olimpice de la MOnchen. 
Afișele, care au fost expuse 
într-o sală special amenajată 
la Stuttgart, s-au bucurat de 
un frumos succes.

SOFIA, 29 (prin telefon). In' 
ultima zi a turneului interna
țional de baschet masculin do
tat cu „Premiul Sofia", selec
ționata Bucureștiului a între
cut pe aceea a Berlinului cu 
scorul de 71—64 (30—37). în 
prima repriză, sportivii bu- 
cureșteni au evoluat sub po
sibilitățile lor (apărarea a fost 
lipsită de combativitate sub 
panouri), ceea ce a permis ad
versarilor să aibă inițiativa 
tot timpul. La reluare, echipa 
Bucureștiului a surprins prin 
rapiditatea și varietatea ac
țiunilor, remarcîndu-se îndeo
sebi Popa și Diaconescu. Ca 
urmare, handicapul a fost re
dus treptat și apoi scorul a 
devenit egal i 42—42. în con-

Marina 
aprecia- 
celelalte

VOIA

Bucureștiului

5
tinuare, bucureștenii au luat 
conducerea, cîștigînd clar.

Au ‘ 
Popa 
rescu 
lescu 
zelak 
(Bulgaria) și Bednarsky (Po
lonia).

în urma acestui rezultat, ca 
și a victoriei selecționatei An
kara asupra formației Varșo
viei (106—68, la pauză 46—26), 
reprezentativa Bucureștiului 
s-a clasat pe locul 5. fiind 
urmată în clasament de An
kara, Berlin și Varșovia.

La ora închiderii ediției au 
loc ultimele meciuri 
drul turneului pentru 
1—4 : Sofia — Roma 
cova—Havana.

înscris : Diaconescu 15, 
18, Pîrșu 2, Dragomi- 
8, Cîmpeanu 12, Chivu- 
2, Savu 7, Tarău 3, Oc-
4. Au arbitrat Kuikov

din ca- 
locurile 
și Mos-

ECHIPA DE LUPTE A ROMÂNIEI
ÎN UNIUNEA SOVIETICASELECȚIONATA DIVIZIONARA SELECȚIONATA

CONSTANȚA, 29 (prin 
telefon, de la trimisul nos
tru). Selecționata divizionară 
de rugby a țării noastre a 
întîlnit astăzi, pe terenul 
Constructorul din localitate, 
Selecționata Armatei France
ze, într-un meci de verificare 
înaintea partidei oficiale cu 
Marocul din cadrul „Cupei 
Națiunilor — F.I.R.A.". Jocul, 
în ansamblu, a plăcut celor 
prezenți datorită acțiunilor 
la mină, fazelor spectaculoa
se. De altfel, este elocvent 
faptul că majoritatea punc
telor au fost obținute prin 
încercări. Scor: 18—11 (6—6) 
pentru Selecționata Divizio
nară.

Cum era și de așteptat, 
sportivii francezi s-au dove
dit a fi adversari dificili pen
tru XV-le țării noastre. Ca 
și în alte ocazii, oaspeții s-au 
impus prin tehnică individua
lă, simțul jocului, o viteză de 
reacție impresionantă.

Era de dorit ca selecționata 
noastră divizionară să apară 
în prim plan, să aibă mai 
mult inițiativa. Aceasta nu 
s-a realizat însă decît în 
partea a doua a meciului, 
cînd oaspeții au mai cedat 
din ritm. în general, rugbyș- 
tii noștri au greșit destul de 
mult, lăsînd largi culoare de 
pătrundere a adversarilor. 
Ei s-au evidențiat, de aseme
nea, prin erori în transmite
rea balonului și prin utiliza
rea rară a placajului. Proba
bil că jucătorii români și-au 
menajat forțele în vederea 
partidei cu Marocul.

Realizatori : Nica (2 încer. 
și un drop), Atanasiu (în
cerc.), Durbac (drop, Iov

ped.), respectiv Taffary, Lar- 
che, Puig (cîte o încerc.) și 
Roche (transf.). Arbitrul Th 
Witting a condus formațiile :

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARĂ : Baciu, Onuțiu (Tu- 
țuianu), Dinu — Șerban, Ata- 
nasiu (Iorgulescu) — Pop, 
Demian, Rășcanu (Miclescu) 
— Florescu, Nicolescu — Su- 
ciu, Nica, Dragomirescu (Băr- 
găunaș), Constantin 
bac.

SELECȚIONATA 
TEI FRANCEZE: 
Jacquelin, Theyret 
fau, Genois — Puig, 
Lecorn — Cogne, Vivief — 
Vialar, Roche, Pages, Casa
nova — Tafary.

Emanuel FANTANEANU

BENVENUTI

Dur-

ARMA-
Favreau,
— Du- 

;, Larche,

LA CAPITOLUL

MECIURI
INTERNATIONALE 

DE DVODY
Astăzi la Timișoara (stadio

nul Politehnica, de la ora 17), 
echipa divizionară A de rugby, 
Universitatea va întîlni, în- 
tr-un meci care se anunță 
deosebit de atractiv, forma
ția Tossimobili Rovigo (Ita
lia), pregătită după cum se 
știe de maestrul emerit al 
sportului, Alexandru Penciu.

Tot în această săptămînă, 
duminică, la București (sta
dionul Dinamo, de la ora 
15,15) XV-le rugbyștilor de la 
Steaua va susține o întîlnire 
— devenită tradițională — în 
compania selecționatei arma
tei franceze.

Săptămîna viitoare, selec
ționata de lupte greco-romane 
a țării noastre va întreprinde 
un turneu în Uniunea Sovie
tică, întîlnind în zilele de 7 
și 8 mai reprezentativa țării 
gazdă. Confruntările cu for
mația sovietică — cea mai bu
nă echipă din lume — sînt 
deci deosebit de dificile pen
tru luptătorii români. Antre
norul federal Ion Corneanu a 
selecționat pentru aceste par
tide pe următorii sportivi i 
cat. 48 kg. Gheorghe Bercea- 
nu, cat. 52 kg. Gheorghe Stoi- 
ciu, cat. 57 kg. Ion Păun, cat, 
62 kg. Cornel Vîrtosu, cat. 
68 kg. Simion Popescu, cat. 
74 kg. Marcel Vlad, cat. 82 kg. 
Iosif Bender, cat. 90 kg. Ni- 
colae Neguț, cat. 100 kg. Ni- 
colae Martinescu, cat. +100 
kg. Victor Dolipschi și Roman 
Codreanu.

După cum se vede, din for

mație nu lipsesc cunoscuțit 
luptători Berceanu, Popescu/1 
Neguț și Martinescu, prezenți 
la ultimele competiții internal ■ 
ționale da amploare.

POLOIȘTII AZZURRI

LA BUCUREȘTI
în vederea turneului de polQL, 

pe apă care se va desfășura 
în București între 7 și 9 mai 
cu participarea reprezentativelor) 
Bulgariei, R.D. Germane, Ita-ț 
liei și României, federația ita-i 
liană a stabilit următorul Iot 
de jucători : Lignano, De Cres-i 
cenzo, Forte Pizzo, Galbusera,’ 
De Magistris, Simeoni, Del Bu
ca, Coconi, Aversa, Marsili. Ca» 
talani, Baracchini, Formiconi,' 
Bisio.

Nino Benvenuti continuă să 
se pregătească la Milanello în 
vederea meciului pe care îl va 
susține la 8 mai, la Monte 
Carlo, cu actualul deținător al 
titlului mondial la categoria 
mijlocie, argentinianul Carlo 
Monzon.

Antrenorul său actual, Steve 
Klaus, a declarat că nu l-a 
supus pe Nino la un antrena
ment „epuizant" dar insistă 
cu el în perfecționarea eschi
velor pentru a evita loviturile 
adversarului în mod mai eco
nomic și a trece imediat la 
atac.

Monzon, în drum spre Mon
te Carlo, a făcut o escală la 
Roma unde a declarat că îl 
va învinge pe Benvenuti în 
cîteva reprize.

In fotografie: Benvenuti 
„lucrează" la sac în sala de 
sport de la Milanello (Tele- 
foto i A.P.-Agerpres).
«MMMWSMHMMRHMSHMMKXWI
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SPORTIVILOR R.P. CHINEZE IN ORGANISMUL OLIMPIC
Ziarul sportiv 

„TEMPO'-Cracov ia 
următoarea știre provenită din 
Chicago .*

„Porțile Jocurilor Olimpice 
rămîn deschise în fața Chinei 
Populare" — a declarat pre
ședintele Comitetului interna-

polonez 
publică

acord de cele 
partidele de

CUPELOR EUROPENE

ATENA
noastră"

I
I
IJUVENTUSLEEDS

doilea gol in 
fluierul final.
finalei Cupei

poarta lui Manglitz, marcat de Anastasi cu cinci minute înainte 
Fază din meciul Juventus — F.C. KOln 2—0. din returul semi- 
europene a tîrgurilor, desfășurat miercuri seara la Torino.

Telefoto t A. P, — AGERPRES
4

de 
pe

cd atunci victoria 
ar fi fost șl mal valoroa
să facem tn finala din 
de pe Wembley, o figură

S-a încheiat și episodul dinaintea finalelor cupelor europene la 
fotbal. Marea bătăile va lua sflrșit tn curlnd : la 19 trial. Real Ma
drid — Chelsea la Atena, în Cupa Cupelor ; la 2 Iunie, Ajax Amster
dam — Panathinaikos la Londra în Cupa campionilor : iar în Cupa 
europeană a tîrgurilor, Leeds United șl Juventus vor susține o 
dublă întîlnire, datele urmind să fie fixate de comun 
două cluburi. Iată, acum, citeva amănunte despre 
miercuri seara.

Pregătiri pentru C. £:

țional olimpic, Avery Brunda
ge, în cadrul unui interviu a- 
cordat ziarului american 
„CHICAGO TRIBUNE".

„Dacă sportivii Chinei Popu
lare — a adăugat Avery Brun
dage — vor respecta prevede
rile și statutul Comitetului in
ternațional olimpic, ei vor fi 
admiși în cadrul organismului 
nostru". (N.R. Comitetul olim
pic al R. P. Chineze nu mai 
face parte din C.I.O. din anul 
1952).

După opinia ziarului ameri
can, poziția lui Avery Brun
dage constituie unul din rezul
tatele pozitive ale vizitei pe 
■care sportivii americani au 
făcut-o în R. P. Chineză.

In cadrul concursului atletic în-’ 
ternațlonal de la Des Moines 
(Iowa), sprinterul american Rod
ney Milburn a cîștlgat proba 
de 120 y. g. In 13,5. In cursa 
de 3 000 m obstacole, pe primul 
loc s-a clasat Jerome Llben- 
berg, în 8:46,4. Pat Matzdorf șl-ă 
adjudecat victoria în proba la 
înălțime cu 2,18 m.■
Cea de-a 31-a ediție a „Marelui 
premiu automobilistic de la 
Pau“, prima probă din cadrul 
campionatului Internațional al 
Franței formula 2. a revenit 
suedezului Relne Wlsell. Acesta 
a pilotat un „Lotus" parcurgînd 
192,200 km în lh 33:23,7. Au ur
mat în clasament francezii : 
Jabouille pe „Tecno* lh 33:40,4 
și Jaussaud pe „March" lh 33:54,3. 
Jean 
locul 
Hill 
sosit

Beltoise (Franța) a ocupat 
9 la 2 ture. Iar Graham 

(Anglia) pe „Brabham" a 
la 10 ture de învingător.

NOAPTE ALBĂ LA
ATENA, 29 (prin telefon). Și 

acum, după 24 de ore de la ter
minarea meciului dintre Panathi
naikos și Steaua roșie Belgrad, 
comentariile atenienilor privind 
acest joc sînt încă în toi. Atena 
n-a dormit în noaptea trecută, 
deoarece zecile de mii de specta
tori care au fost prezenți la meci 
s-au încolonat și au cutreierat 
ore în șir bulevardele capitalei, 
manifestîndu-și în acest fel bu
curia pentru calificarea echipei 
ateniene. Acestora II s-au alătu
rat alte mit de suporteri care n-au 
putut fi fericiți! posesori ai unuî 
bilet de intrare trebuind să ur
mărească partida prin Intermediul 
televizoarelor Instalate pe străzi 
și în vitrinele magazinelor.

Ziarele ateniene de azi (N.R 
Ieri) au comentat pe larg această 
întîlnire, pe care o consideră 
drept cel mal Important eveni- . 
ment din Istoria fotbalului grec. 
„Meciul secolului, cum a fost in
titulată semifinala dintre Panathi
naikos șl Steaua roșie, a consem
nat cea mal mare victorie a fot-

baiului din (ara 
scrie ziarul OMADA, care adaugă 
că Panathinaikos este prima for
mație din Grecia calificată într-o 
finali a Cupelor europene".

După această victorie <3—0). care
a asigurat calificarea gazdelor 
în finala C.C.E. antrenorul Puskas 
a declarat : „După succesele re
purtata ca jucător, aceasta este 
prima mare bucurie pe care o 
trăiesc ca antrenor, tl felicit în
deosebi pe Constantlnou pentru 
șuturile apărate,, pe Domazos 
pentru jocul Inteligent la mijlo
cul terenului șl pe Antonladls, 
care a marcat două goluri 
aur. Regret că n-am învins 
Steaua roșie cu Geald în forma
ție, pentru 
noastră 
si.

Sper
2 iunie.
onorabilă".

Opțiunile 
francezilor 

pentru C.E. de box
PARIS, 29 (Agerpres). — 

Federația franceză de box a 
stabilit ca la campionatele eu
ropene care vor avea loc între 
11 și 19 iunie la Madrid să 
prezinte o formație cuprinzînd 
8 pugiliști. Iată 6elecționabilii 
pentru această importantă 
competiție ■ Khaloufi (muscă), 
Cosentino (cocoș), Trioulaire 
(pană), Petit (ușoară), Giorda- 
nella (mijlocie-mică), Dufour 
(mijlocie), Moreau (semigrea) 
și Victor (grea).

Pe terenurile „Roland Garros* 
au continuat campionatele Inter
naționale de tenis ale orașului 
Paris. In optimile de finală ale 
probei de simplu bărbați, Stan
ley Smith l-a eliminat cu 6—1, 
6—2 pe Jaime Velasco, Fran
cois Jauffret l-a învins cu 6—3, 
6—4 pe Plnto Bravo, ’ ~
Barthes a dispus cu 
de Antonio Munoz.

iar Pierre
6—4, 6—4

In runda a 12-a a 
internațional masculin 
de la Vrnjacka Banja . 
via) a fost consemnată 
în următoarele partide :
— BenkS. Damianovici — 
viei, Ivkov — Zuckerman, Ostoici
— Barczay, Llubojevicl — Jano- 
sevici și Tringov — Stein. Va- 
ganlan a cîștigat la Farago. Tn 
clasament, Vaganian 
totalizează 8 p (1), fiind urmat 
de 
7V, P 
Steln

turneului 
de șah 
(Iugosia- 

remiz.a 
Vadas 
Saho

(U.R.S.S.)
Llubojevicl (Iugoslavia) 
(1), Ivkov (Iugoslavia) si 

(U.R.S.S.) cu cîte 7 p (1).

de sabie din cadrul cam- 
de scrimă 

încheiat cu 
Pawlowski,

10 RECORDMANI Al LUMII

Proba 
plonatelor naționale 
ale Poloniei s-a
victoria Iul Jerzl
care în turneul final a totalizat 
6 v. Pe locurile următoare s-au 
clasat Nowara și Maewski.

Jean VANDOROS
„Omada" Atena

SFERTUL DE ORĂ AL LUI AJAX
Calificarea echipei Ajax 

terdam în finala C.C.E.
Ams-

_________ _____ ____  nu a
fost lipsită de emoții. In me-

REAL MADRID

A AVUT EMOȚII

Cei 30 000 de spectatori de pe 
stadionul Bernabeu din Madrid 
au trecut prin mari emoții, de
oarece echipa lor favorită. Real 
Madrid, a obținut calificarea 
doar în ultimele minute ale jo
cului disputat pe un teren des
fundat. Pînă în min. 85, P.S.V. 
Eindhoven era calificată (scor : 
1—1, golul marcat în deplasare 
fiind considerat dublu), dar iată 
că Pirri a adus victoria la limi
tă a madrilenilor. Celelalte două 
puncte au fost înscrise de 
Zocco (min. 36) pentru Real, 
respectiv Van den Dungen (min. 
59).

Francezul Kitandjian a con
dus echipele : REAL : Borja — 
Zunzunegui, Benito. Sanchis 
(Bueno), Grande, Fleitas, Zocco, 
Amancio, Pirri, Grosso (Velas
quez), Gento. P.S.V. EINDHO
VEN : Van Beveren — Van den 
Kuylen, Strick, Radovici, Voss, 
Thileburg, Stippen, Jansen, De- 
vrindt, Veenstra, Mulders.

ciul cu 
dezii au
1—0, prin 
Keizer (min. 9) 
pentru stabilirea __ ,____ .
avea ioc prelungirile regulamen
tare (tn — ............. .
cîștlgase __ _ ...
sfert de oră. Insă
atacat .. __ 1_, 1______
două goluri prin Suurbier (min. 
76), -dL zz ....
șl Neeskens (min. 80). Cel 65 000 
de spectatori au urmărit for
mațiile arbitrate de italianul 
Sbardella :

AJAX : Stuy — Suurbier, Huls- 
hoff, Vasovlcl, Blankenberg, 
Kynders, Neeskens, Mflhren, 
Swart, Cruyff, ~ ’

ATLETICO : 
Ovejero, Jayo 
Irureta, Luis, 
Salcedo.

Atletico Madrid, olan- 
condus multă vreme cu 

golul marcat de 
Si se părea că 

finalistei vor
primul meci, Atletico 
cu 1—0). In ultimul 

‘ gazdele au 
puternic, înscriind alte

printr-un șut de la 20 m.

Vaiovlc!, 
Neeskens, 

Keizer.
Rodri — Melc, 
Eusebio, Gulgue, 
Alberto, Uf ar te.

CHELSEA

ÎN FINALA „C.E.T."ft

Victorioasă în primul joc (1—0), 
Leeds United s-a mulțumit cu 
un scor alb în partida retur cu 
F.C. Liverpool. Scoțianul Warton 
a condus echipele : LEEDS UNI
TED : Sprake—Maddeley, Cooper, 
Bremner, J. Charlton, Huntes, 
Bates, Clarke, Jones, Giles, Gray. 
LIVERPOOL : Clemence—Lumbur, 
Yates, Smith, Lloyd, Hughes, Cal- 
lagan, Lawrence, Heyghway, To- 
shak, Hall.

★
Cealaltă finalistă a „Cupei eu

ropene a tîrgurilor" este Juven
tus Torino, care a dispus 
de B. C. Kdln cu 2—0 (1—0), 
prin golurile înscrise de Cap
pello (min. 2) și Anastasi (min. 
85). Francezul Machin a condus, 
în fața a 70 000 de spectatori, for
mațiile : JUVENTUS : Pilon—
Spinosl, Marchetti, Furino. Morlno, 
Salvadore. Haller, Causio. Anasta
si, Cappello, Bettega, F.C. KOLN; 
Manglitz—Thielen, Hemmersbach, 
Simmet. Blskup, Weber, Kappel- 
Imann, Flohe, Rupp, Kolmann, 
LOhr.

ÎNVINGĂTOARE Șl LA MANCHESTER

In piscina crystal palace
turul 
etapă 
între 
km),

ciclist al 
a compe- 

Colmar și 
a revenit

Cehoslovacia, Bulgaria, U.R.S.S.
I 
I
IADAMEC — CEL MAI BUN DE PE TEREN

PRAGA, 29 (prin telex). Jucătorii din lotul național ceho
slovac își continuă, în cadrul echipelor, pregătirile pentru me
ciul cu reprezentativa României, de la 16 mai (la Bratislava). 
Zilele trecute au avut loc și ultimele partide din etapa a 
23-a. Spartak Trnava, lider autoritar în campionat, a dispus 
de Banik Ostrava cu 4—2. Adamec a fost cel mai bun jucă
tor, regizînd acțiunile din mijlocul terenului și înscriind două 
goluri. La Trencin, echipa locală a învins pe Dukla Praga 
cu 1—0, printr-un gol marcat din lovitură liberă, de care 
portarul Viktor se face sută la sută vinovat. în urma rezul
tatelor din etapa a 23-a, situația fruntașelor este următoarea ; 
1. Spartak Trnava 34 p., 2. Sparta Praga 28 p., 3. VSS Kosice 
26 p., 4. Teplice 26 p.

Sîmbătă și duminică are loc etapa a 24-a, apoi la 8 și 9
mai etapa a 25-a, după care lotul se va consacra pregătirilor | 
pentru meciul cu echipa României.

Jan SOKOL

I
I
I
I

I

La Manchester, mare surpri
ză I Echipa gazdă, Manchester 
City, a fost învinsă cu 1—0 (1-0) 
de Chelsea, care a reeditat, cu 
acest prilej, victoria din prima 
manșă. Singurul gol al partidei 
a fost marcat de Weller (min. 
43). Astfel, Manchester City, de
ținătoarea trofeului („Cupa cu
pelor”). nu-și mai poate apăra 
șansa în finala actualei ediții a

competiției. Arbitrul maghiar 
Zsolt a condus echipele :

CHELSEA : Phillips - Milli
gan, Harris, Coocke, Dempsey, 
Webb, Weller, Hudson, Smet- 
hurst, Boyle, Houseman.

MANCHESTER CITY : Hea
ley — Book, Connor. Towers, 
Booth, Jeffryes, Summerbee, 
Lee, Bowyer, Young, Johnson.

MECI DE VERIFICARE BULGARIA — U.R.S.S.
SOFIA, 29 (prin telefon). Pregătindu-se pentru viitoarele 

întîlniri din campionatul european, primele reprezentative ale 8 
Bulgariei și U.R.S S. s-au întîlnit la Sofia, într-un meci de. 
verificare. Scorul egal (1—1) reflectă in mod just raportul 
de forțe dintre cele două echipe, care n-au mulțumit întru- 
totul pe antrenorii lor. Ambele echipe au ratat victoria după. 
pauză, cînd au abundat fazele de gol din fața celor două . 
porți. Arbitrul român C. Bărbulescu a condus corect formațiile : ’ 
BULGARIA : Mihailov — Penkov, Gaidarski, Penev, Velicikov,, 
Zecev, Apostolov, M. Vasilev, Bonev, Jekov (A. Mihailov), I 
Mitkov. U.R.S.S.: Bannikov — Istomin (Sujenko), Șesternev, 
Kaplicinii, Koniev, Muntean (Provanski), Herșkovici (Bișe- 
vaț), Ivanov, Fedotov, Banișevski, Sevcenko.

Toma HRISTOV
I

Piscina Crystal Palace din 
Londra găzduiește în zilele de 
30 aprilie și 1 Mai (n.r. astăzi 
și mîine) cel mai important 
concurs internațional de înot 
al sezonului organizat de „Eu
rovision". La întreceri și-au 
anunțat participarea nume
roși recordmeni ai lumii prin
tre care Debbie Meyer, John 
Kinsella, Brian Job, Sue At
wood (S.U.A.), Roland Mat
thes (R. D. Germană), Gali
na Stepanova (U.R.S.S.), Gun
nar Larsson (Suedia). Shane 
Gould, Karen Moras, Gra
ham Windeatt (Australia), ca 
și alți înotători de valoare 
din 16 țări.

A luat sfîrșlt 
Alsaciei, Ultima 
tiției. disputată 
Strasbourg (97 
francezului Jean Claude Gross- 
kost, fratele rutierului profesio
nist Charly Grosskost. învingă
torul a parcurs această distantă 
în 2h 05:00. în clasamentul ge
neral, primul loc a fost ocupat 
de francezul Furnel.

Federația americană de natație 
a comunicat loturile care vor 
participa la Jocurile Panameri
cane programate Ia Caii (Colum
bia). Din lotul masculin fac 
parte, printre alții, David Ed
gar (100 m liber), Frank Heckl 
(200 m liber), Brian Job (100 m 
și 200 m bras), John Murphy 
(100 m spate) și Patrik Mllles 
(1 500 m liber), Lotul feminin 
cuprinde pe cunoscutele record
mane Sue Atwood (100 m șl 
200 m spate). Lynn Colella 
(100 m și 200 m bras), Alice 
Jones (100 m șl 200 m fluture) 
și Ann Simmons (400 m liber).

In ședința de aseară a Comisiei de disciplină a F.R. Fotbal

SANCȚIUNI DUPĂ ETAPA A XX! a
Comisia centrală de competiții și disciplină a F.R. Fotbal a 

analizat, în ședința ținută aseară, abaterile unor jucători în me
ciurile disputate duminica trecută.

Comisia a luat, printre altele, următoarele măsuri:

— jucătorii Dumitrache și Dinu (ambii de la Dinamo Bucu
rești) au fost suspendați pe cîte trei etape pentru injurii aduse 
arbitrilor ;

— jucătorul Stoica (Farul) suspendat pe o etapă pentru joc 
dur, periculos ;

— jucătorii Ghirca (Farul), Ștefan și Radu Nunweiller (am
bii de la Dinamo București) — sancționați cu mustrare pentru 
joc dur. ,I
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