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PLENARA
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

Conferirea titlului
de „Erou al Republicii Socialiste România4 ‘ 
și a ordinului „Victoria Socialismului^

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a emis următorul d$e creț:

Pentru activitate îndelun
gată în mișcarea revoluțio
nară și aportul deosebit la 
eliberarea țării și edificarea 
orînduirii socialiste, pentru 
înalta contribuție pe care o 
aduce în fruntea partidului 
și a statului la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne 
și externe, la dezvoltarea 
prieteniei trainice cu toate

Semnează : Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Ștefan Petef fi, Vasile Vilcu, 
vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secret?o;ul Consiliului de 
Stat, Ion Anton, Gheorghe Bâlteanu, Aurel Bozgan, Constanța Ghontu, Ion Coman, 
Constantin Daicoviciu, Constantin Drăgan, Eduard Eisenburg^r. Suzana Gâdea’ 
Ion Gluvacov, Athanase Joja, Carol Kirăly, Roman Moldovun, Gheorghe Pană, 
Dumitru Petrescu, Ion Popescu-Puțuri, Cristofor Simioneuou, Ion Spătărclu' 
Gheorghe Stoica, Ludovic Takacs, membri ai Consiliului de țȘtat.

București, 6 mai 1971

Decret privind Ședința Consiliului de Stat
instituirea titlului

de „Erou al Republicii

Socialiste

Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România 
decretează l

Art. 1. — Se instituie ti

Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU

Decret privind 
instituirea ordinului 

„Victoria Socialismului"
Consiliul de Stat al Repu

blicii Socialiste România 
decretează:

Art. 1. — Se instituie ordi
nul „Victoria Socialismului".

Art. 2. — In ierarhia de
corațiilor, ordinul „Victoria 
Socialismului" ocupă un loc 
egal cu ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România".

Art. 3. — Ordinul „Victo
ria Socialismului" se confe
ră persoanelor care au fost 
distinse cu titlul de „Erou 

■' Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CLUițlStl

Azi, în^urul orei 10, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite <'e la Sala Palatului Republicii 
Socialist^ România adunarea solemnă consacrată aniveri 
sârii semicentenarului Partidului Comunist Român.

țările socialiste și a colabo
rării internaționale cu toate 
popoarele lumii, la cauza vic
toriei socialismului și a pă
cii, cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a Partidului Co
munist Român,

Consiliul de Stat. al Repu
blicii Socialiste România 
decretează:

România"
tlul de „Erou al Republici 
Socialiste România".

Art. 2. — Titlul de „Evciu 
al Republicii Socialiste Ro
mânia" este cea mai îr/a/ltă 
distincție a Republicii "So
cialiste România.

Art. 3. — Titlul de „Erou 
al Republicii Socialist'^ Ro
mânia" se conferă p'flrsoane- 
lor care au merite cR'osebite 
în înfăptuirea politicii in
terne și externe a Partidu
lui Comunist RomâXi, în a- 
părarea patriei și âa cuceri
rilor revoluționare .-ale popo
rului român, Î14 opera de 
construire a socialismului.

Art. 4. — Se -Aprobă Re
gulamentul priv/ind descrie
rea și modul <âe purtare a 
însemnului tit’^ului de „Erou 
al Republicii «Socialiste Ro
mânia".

al Republicii Socialiste Ro
mânia".

Acest ordin poate fi con
ferit și separat de titlul de 
„Erou al Republicii Socia
liste România" persoanelor 
care au adus o importantă 
contribuție la opera de con
struire a socialismului, de 
apărare a patriei și a cuce
ririlor revoluționare ale po
porului.

Art. 4. — Se aprobă Regu
lamentul privind descrierea 
și modul de purtare a ordi
nului „Victoria Socialismu
lui".

Articol unic. — Jse conferă 
titlul de „Erou r/j] Republicii 
Socialiste Romârij/a“ și ordi
nii] „Victoria .‘socialismului" 
tovarășului Niccd/ae Ceaușescu, 
secretarul general al Parti
dului Comuniști Român, pre
ședintele Con-^iului de Stat 
al Republicii . /Socialiste Ro
mânia.

î>«. ziua de 6 mai 1971 a 
avffit loc ședința Consiliului 
dej Stat sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Ș.tat.
; Consiliul de Stat a adoptat 
'decretul privind instituirea ti
tlului de „Erou al Republicii 
Socialiste România" și decre
tul privind instituirea ordinu
lui „Victoria Socialismului".

In unanimitate, Consiliul de 
Stat a adoptat apoi decretul 
prin care se conferă tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ

Solemnitatea luminării 
unor înalte ordine 

și a medaliei jubiliare 
„A 50-a aniversare 

a Partidului 
Comunist Român"

Cu prilejul glorioasei ani
versări a semicentenarului 
Partidului Comunist Român, 
la Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România a 
avut loc, joi după-amiază, 
solemnitatea înmînării unor 
înalte ordine și a medaliei 
jubiliare „A 50-a aniversare 
a Partidului Comunist Ro
mân".

La solemnitate au luat 
parte conducătorii de partid 
și de stat, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Mi
niștri.

In marea sală de marmură 
a Palatului Consiliului de 
Stat se aflau, de asemenea, 
veterani ai mișcării munci
torești din țara noastră, 
vechi membri ai partidului 
care în anii grei ai ilegali
tății au purtat cu cinste și 
eroism titlul de comunist, 
activiști de partid și de stat, 
generali, conducători ai ins
tituțiilor centrale și organi
zațiilor obștești, oameni ai 
muncii din mari întreprin
deri industriale și din agri
cultură, oameni de știință, 
artă și cultură.

Cei prezenți au primit cu 
puternice aplauze decorarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu titlul de „Erou al Repu
blicii Socialiste România", 
ordinul „Victoria Socialismu
lui" și medalia jubiliară „A 
50-a aniversare a Partidului 
Comunist Român".

înaltele distincții au fost 
înmînate secretarului gene
ral al partidului de tovară
șul Emil Bodnaraș.

Conducătorii de partid și 
3e stat îl felicită cu căldură 

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Prin decret al Consiliului 
3ff' Stat, pentru activitate

nia, titlul de „Erou al Re
publicii Sjbcialiste România" și 
ordinul „^Victoria Socialismu
lui", cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a partidului.

De ademenea. Consiliul de 
Stat a adoptat decretul prin 
care se conferă ordinul 
„Victoria Socialismului" to
varășilor Ton Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Chivu Stoica, 
Constantin Pîrvulescu, Ale
xandru Sencovici și Gheor- 
gbe Vasilichi.

în continuare, Consiliul 
de Stat a adoptat decretele 
prin care au fost conferite, 
cu prilejul celei de-a 50-a 

îndelungată în mișcarea re
voluționară, pentru contribu
ția deosebită la înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
Partidului Comunist Român, 
la opera de construire a so
cialismului, cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a Parti
dului Comunist Român, au 
fost conferite ordinul „Vic
toria Socialismului" și me
dalia jubiliară „A 50-a ani
versare a Partidului Comu
nist Român" tovarășilor: 
Ion Gheorghe Maurer. Emil 
Bodnaraș, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voi
tec, Chivu Stoica, Constantin 
Pîrvulescu, Alexandru Sen
covici și Gheorghe Vasilichi.

Cu același prilej, prin de
cret al Consiliului de Stat, 
au fost conferite titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" 
și medalia de aur „Secera și 
Ciocanul" și medalia jubiliară 
„A 50-a aniversare a Parti
dului Comunist Român" unui 
mare număr de tovarăși.

Luînd cuvîntul în încheie
rea solemnității, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus :

„Dați-mi voie ca, în numele 
Comitetului Central al par
tidului, al Consiliului de Stat 
și al guvernului Republicii 
Socialiste România, să adre
sez cele mai calde felicitări 
tuturor acelora care astăzi au 
fost distinși cu titlul de „E- 
rou al Muncii Socialiste" și 
cu ordine ale Republicii So
cialiste România; doresc, tot
odată, să felicit pe toți cei 
care, în aceste zile, vor fi 
decorați cu ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

Faptul că, cu prilejul aces
tui jubileu istoric al parti
dului nostru, s-au acordat un 

aniversări a Partidului, ti
tlul de „Erou al Muncii So
cialiste", ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia, precum și medalia 
jubiliară „A 50-a aniversare 
a Partidului Comunist Ro
mân" unor membri ai Parti
dului Comunist Român cu 
îndelungată activitate în 
mișcarea revoluționară, pre
cum și unui mare număr de 
muncitori, țărani, oameni de 
știință și .cultură, activiști 
de partid și din organizații
le de masă, cu merite deose
bite în construirea socialis
mului și înfăptuirea politicii 
interne și externe a parti
dului și statului.

număr mare de distincții 
unor vechi veterani ai miș
cării revoluționare și ai par
tidului nostru comunist, ai 
mișcării antifasciste Și patrio
tice, unor vechi veterani ai 
armatei noastre, precum și 
unui însemnat număr de 
muncitori și țărani, oameni 
de știință și cultură, activiști 
de partid, care în acești ani 
au desfășurat o muncă in
tensă în toate domeniile de 
activitate, constituie o expre
sie a înaltei prețuiri pe care 
Comitetul nostru Central o 
dă tuturor acelora care au 
servit cu devotament parti
dul, au servit poporul, și-au 
făcut din plin datoria față 
de cauza eliberării naționale 
și sociale a poporului român 
Aceasta este, totodată, o ex
presie a prețuirii activității 
depuse de activul nostru de 
partid în edificarea societății 
socialiste, în îndeplinirea pro
gramului de dezvoltare și în
florire a patriei, o apreciere 
dată tuturor muncitorilor, ță
ranilor, oamenilor de știință 
și cultură pentru activitatea 
pe care o desfășoară spre a 
da viață hotărîrilor partidu
lui și guvernului.

Putem spune că înmănun- 
cherea în această sală — și 
în alte locuri unde se înmî- 
nează asemenea înalte dis

In zilele de 5 șl 6 mai a.c. 
a avut loc ședința plenară 
a Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român. La 
lucrări au participat, ca in
vitați, membri ai Consiliului 
de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri ale Republicii So
cialiste România, președinți 
ai comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale, se
cretari ai Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sin
dicatelor și ai Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, conducători ai 
unor instituții centrale, ai 
unor organizații obștești, re- 
dactori-șefi din presa cen
trală.

Participanții Ia plenară au 
studiat și dezbătut proiectul 
planului de dezvoltare a eco
nomiei naționale in perioada 
1971—1975.

La dezbateri asupra proiec
tului de plan au luat cuvîn- 
tul tovarășii: Gheorghe Roșu, 
Marin Drăgan, Ștefan Boboș, 
Trandafir Cocirlă, Nicolae 
Agachi, Ioachim Moga, Mih- 
nea Gheorghiu, Traian Ispas, 
Traian Dudaș, Ion Crăciun, 
Ion Potoceanu, Bujor Almă- 
șan, Dumitru Coliu, Constan
tin Pîrvulescu.

Plenara a apreciat că pro
iectul planului cincinal co
respunde Directivelor Con
gresului al X-lea al P.C.R., 
asigură condiții pentru pu
nerea in valoare a noi re
surse ale economiei națio
nale. în concordanță cu in
dicațiile plenarelor anterioa
re ale C.C. al P.C.R., pentru 
dezvoltarea susținută a în
tregii economii naționale și 
ridicarea in continuare a ni
velului de trai al populației, 
pentru înfăptuirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Comitetul Central a apro
bat in unanimitate proiectul 
planului de dezvoltare a e- 
conomiei naționale pe pe
rioada 1971—1975 și a decis 
să fie supus legiferării Marii 
Adunări Naționale.

Plenara a hotărît să se 
treacă la elaborarea unor 
studii de prognoză cil privire 
Ia dezvoltarea ecqnpjnică so
cială de perspectivă a Ro
mâniei. în acest scop a fost 
constituită o comisie centrală 
de partid și de stat, alcă
tuită din membrii Prezidiu
lui Permanent ai C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Con

tincții ale Republicii Socia
liste România — a vetera
nilor cu oamenii tineri de 
astăzi constituie un simbol al 
vieții și tinereții veșnice a 
partidului nostru comunist 
(Vii aplauze).

Doresc să exprim convin
gerea conducerii noastre de 
partid și a mea personal că 
toți cei care au fost și vor 
fi distinși în aceste zile cu 
ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România vor 
vedea în aceasta atît o ex
presie a prețuirii pe care 
conducerea de partid și de 
stat o acordă muncii pe care 
au desfășurat-o pină acum, 
cit și un simbol al încrede
rii că, și în viilor, fiecare la 
locul său de muncă, va ac
ționa cu și mai multă hotă- 
rîre pentru a transpune în 
viață politica partidului. 
Cred că aceasta va constitui 
pentru toți un puternic im
bold — inclusiv pentru vete
rani și pentru cei care as
tăzi, nu mai desfășoară o 
muncă activă, dar care to
tuși, prin prezența lor și în 
felul în care propagă cuvîn
tul partidului, iși aduc în 
continuare contribuția Ia în
făptuirea politicii de con
strucție a noii orinduiri în 
patria noastră.

Doresc să vă urez tuturor 

siliului de Miniștri, alți 
membri ai Comitetului Cen
tral al Partidului, conducă
tori ai unor organe centrale, 
specialiști din economie, in
stitute de cercetări și pro
iectări, profesori, oameni de 
știință și cultură. La propu
nerea tovarășului Manca 
Mănescu, președinte al Co
misiei a fost desemnat tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Plenara C.C. al P.C.R. a 
hotărît să recomande Consi
liului de Stat instituirea ti
tlului de „Erou al Republicii 
Socialiste România" și a or
dinului „Victoria Socialismu
lui".

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a propus plenarei să 
se confere titlul de „Erou al 
Republicii Socialiste Româ
nia", insoțit de Ordinul „Vic
toria Socialismului" tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Ple
nara a aprobat în unanimi
tate această propunere. în 
legătură cu aceasta, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer a 
spus : „Cred că cea mai fru
moasă și convingătoare jus
tificare a acestei propuneri 
se găsește in modul cum ea 
a fost primită de Comitetul 
Central. Cu toate astea, aș 
dori să spun că in mintea 
mea, ca și în mintea dum
neavoastră, a tuturor, propu
nerea aceasta se justifică 
prin calitățile secretarului 
nostru general, calități care 
au determinat o cotitură fe
ricită și importantă in mun
ca noastră, a tuturor, In 
munca partidului. Lucidita
tea și spiritul științific cu 
care abordează problemele 
pentru a le găsi soluții, cu
rajul cu care susține reali
zarea acestor soluții, iată ce 
justifică această propunere".

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : 
„Mulțumesc Comitetului Cen-
trai al partidului pentru ho- 
tărîrea pe care a luat-o de 
a mi se acorda această înal
tă distincție a Republicii So
cialiste România, Totodată, 
doresc să vă asigur pe dum
neavoastră, partidul și po
porul că voi munci în așa 
fel îneît să justific această 
încredere, că voi face totul 
pentru a-mi aduce contribu
ția, împreună cu întregul Co
mitet Central, cu întregul 
partid și popor, la realizarea 
programului de dezvoltare a 
României Socialiste".

multă sănătate și multă fe
ricire !“.

La sfîrșitul solemnită
ții, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, ceilalți condu
cători de partid și de stat 
s-au întreținut îndelung cu 
cei decorați.

Desfășurată într-o atmos
feră sărbătorească, solemni
tatea înmînării înaltelor dis
tincții a constituit o puter
nică manifestare de dragoste 
și atașament pentru Partidul 
Comunist Român, pentru 
conducerea sa, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o expresie vie a hotărîrii de 
a ridica pe noi culmi opera 
de construire a socialismului 
în patria noastră.

★
Prin decrete ale Consiliu

lui de Stat s-au conferit, cu 
prilejul celei de-a 50-a ani
versări a Partidului Comu
nist Român, 195 000 medalii 
jubiliare „A 50-a aniversare 
a Partidului Comunist Ro
mân", precum șl 6 800 ordine 
și 3 300 medalii ale Repu
blicii Socialiste România 
unor veterani ai mișcării 
muncitorești, activiști ai or
ganizațiilor de partid și 
obștești, lucrători din dome
niul economiei, științei și 
culturii Ldin întreaga țară.

(Agerpres)
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Partidele interbacureștene - 
„Capetele de afiș“ ale etapei 

« PALMARES < CLASAMENTE
Partidele Progresul—Rapid 

și Steaua—Dinamo domină a 
23-a etapă a campionatului, 
cu atît mai mult cu cît — ca 
întotdeauna, de altfel — re
zultatele lor vizează direct 
fruntea clasamentului. Chiar 
dacă va învinge, Progresul 
pe Rapid, tot de primele 
locuri este vorba, în prin
cipal.

Partida de sîmbătă este a 
25-a din ' istoricul întâlnirilor 
divizionare Progresul—Rapid. 
Prima dintre ele a avut loc 
intr-o primăvară ploioasă, cu 
15 ani în urmă, cînd echipa 
din str. Dr. Staicovici a cîș- 
tigat cu 3—1. Era „epoca 
Banciu", jucătorul care, a- 
proaple prin simpla lui pre
zență pe teren, învingea Ra
pidul, în fața căruia iși gă
sea o formă și o precizie în 
șut arareori întâlnită în alte 
meciuri. Primul joc ar fi pu
tut avea loc în 1055, cînd a 
promovat (pentru prima 
dată) Progresul în „A", dar 
în anul acela echipa din Ciu
lești oficia în „B"...

De-a lungul ânilor, Rapid 
s-a impus de 9 ori, față de 
numai 6 victorii ale albaștri
lor. Deci : 
RAPID 25 6

Duminică, 
mo se vor 
46-a oară față în față. De
butul, cu 24 de ani în urmă, 
în ediția 1947—1948 a divi
ziei naționale A, a coincis cu 
un rezultat alb, repetat și în 
returul aceluiași campionat. 
Dinamo s-a distanțat, însă, 
conducînd acum cu 19 victo
rii la 12, palmaresul 
STEAUA-^DINAMO

45 12 14 19 63—71.
Cum cele două partide con

tează în clasamentul inter- 
bucureștean pe 1970—1971. il 
prezentăm și |
1. RAPID
2. Dinamo
3. Progresul
4. Steaua

tii sfîrșit. iată 
her al al între’ 
reștene :
1. DliNÂMO
2. Rapid
3. Steaua
4. Progresul

PROGRESUL—
10 9 28—35.

Steaua și Dina- 
găsi pentru a

însă.

fiind :

pe acesta :
4 1 3 0 4-
4 12 1 5—3
4 12 1 3-4
4 0 3 1 2—5

i clasamentul ge- 
■ecerildr inier-bueu-

□
4
4
3

intfef-bueu-

76 36
76 30
76 27
76 10

15
21
19
25

87
81
73
63

Meciul va avea loc la o temperatură de + 40°

PRIMA ETAPĂ DIN CURSA PĂCII 
A REVENIT ITALIANULUI ONGARATO

MECIURI
POIANA CÎMPINA—PETRO

LUL 0—3 (0—2).
C1MPINA, 6. Meciul a fost 

în general, plăcut, cu nume
roase faze, de poartă. Au în- 
stris CiupiTu (min. 27 și 30) 
.și br’îfleâ (rriin. 80).

(.'. VtR.lOGIIÎE-coresp

AMICALE
SELECȚIONATA ZIARIȘTI

LOR SPORTIVI—SELECȚIONA
TA ARBITRILOR 3-1 (0-0).

CARAIMANUL BUȘTENI—DI
NAMO BUCUREȘTI 0—3(0—1).

BUȘTENI, 6. Diferența de 
clasă și-ii spus cuvî'ntul, di- 
namoviștii cîștigînd cu sco
rul de 3—0 prin golurile în
scrise de Iluttiitrache (min.

Săldeâiiu (min. 55) și Di- 
(min. 671.

V. SBARCEA-Cofes».

PITEȘTI, 6 (prin telefon). 
Jocul S-a disputat pe stadio
nul „1 Mai" din localitate, 
pe o ploaie torențială. Au 
marcat Or. Ioanițoaia (2) și 
V. Moraru pentru ziariști, 
respectiv Gelu Popovic) pen
tru arbitri.

Ilie l-HTEAMl-coresp.

STEAGUL ROȘU—CHIMIA 
FAGARAȘ 8—1 !

30),
nu

F. 
TAL

C. ARGEȘ--TEHNOME- 
BUCUREȘTI 1—0 (0—0).

PITEȘTI, 6. în ciuda ploii 
torențiale, cele două echipe 
au făcut o verificare utilă. 
A înscris Frățilq, (min. 73).

F. ILIE-coresp.

PRONOSTICUL NOSTRU 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT Nr. 19 DIN 9 MAI 

1971

într-un meci de verificare, 
Steagul roșu Brașov a dispus 
cu 8—l (5—0) de lideru] se
riei a VllI-a a diviziei C, 
Chimia Făgăraș. Cu această 
ocazie, a reapărut în formație 
Dumitriu îî, care a mani
festat multă poftă de joc, 
reușind să marcheze două go
luri. Celelalte goluri ale 
brașovenilor au fost realizate 
de V Tncescu (2), Drăgol (2), 
Neculi. «i Uadar. Pentru Chi
mia a înscris Boantă. din 
11 m.

CASABLANCA, 6 (prin te
lefon). Lotul de rugby al Ro
mâniei a sosit în localitate 
in vederea disputării meciu
lui din cadrul „Cupei Națiu
nilor — F.I.R.A." cu selecțio
nata Marocului și \jp ora cînd 
telefonez se pregătește să e- 
fectueze un antrenament de 
acomodate, lucru absolut fi
resc deoarece partida de du
minică este programată la 
ora 16 (ora 18 — Buciirești). 
pe o temperatură care după 
prevederile meteorologice va 
atinge +40 de grade. Antre
norii echipei române au pro
pus o altă oră de disputare 
a jocului, în nocturnă, dar 
gazdele au rămas fermi pe 
pozițiile lor. In orice ..caz, 
acumț cu două ore înainte de 
amiază, aerul este umed, rirea 
puțin propice unui antrehîr- 
ment util. Jucătorii romani 
nu vor rămîne însă pe leran 
decit o oră, urmînd ca sea
ra. cînd temperatura est4 
mai acceptabilă, să efectueze 
un al doilea antrenament. Do- 
rese să adaug că întregul lot 
se simte bine, inclusiv Dur- 
bac (hematomul provocat du
minică în meciul cu Selec
ționata armatei franceze s-a 
resorbit), așa că fundașul 
Stelei va putea apăra în ple
nitudinea forțelor buturile 
naționale. Trebuie să remarc
— în aceeași ordine de idei
— că rugbyștii noștri au su
portat bine călătoria de la 
București la Sofia cu trenul

și în continuare cu avionul 
(cu două escale obositoare la 
Atena și Alger) pînă aici pe 
coasta nord-vestică a Africii 
La sosire, gazdele ne-au fă
cut o primire extrem de a- 
mabilă, deși era ora două din 
noapte. La aeroportul din 
Casablanca s-au aflat dl. B m- 
jeloun, președintele fedeia- 
ției marocane de rugby și vi
cepreședinte al C( 
olimpic marocan, c 
locale, comporfenți 
pei gazdă, ziariști.

De la colegii de 
am încercat să aflu
pă va fi aliniată în după- 
amiaza zilei de duminică în 
loc de răspuns ne-a fost ofe
rit ziarul „Le petit maru- 
cain“, în care pe un spațiu 
larg, redactorul de speciali
tate își pune întrebarea : 
care va fi XV-le Marocului 
ce va fi opus echipei Româ
niei ? Există realmente multe 
semne de întrebare pe toate 
compartimentele. Nici de la 
dl. Gerard Tarrusson, antre
norul principal al lotului ma
rocan, n-am putut afla mai 
mult decit oferă ziarul sus
citat, și el păstrînd 
țrekerve. Amabil, m-a 
Să-i solicit răspunsul 
24 d? ore.

R.WU DEMIAN

ic al

breaslă 
ce echi-

multe 
rugat 
după

Iți această situație, 
stimați cititori, ca în 
pohddnța viitoare să vă pot 
oferi mult mai multe amă
nunte
------ 4—i-----------------------------

sper, 
cores-

C. GRtJXA coresp.

Cursa Păcii a debutat, joi, 
cu tradiționala festivitate de 
deschidere, după care a a- 
vut loc prima etapă a marii 
întreceri cicliste. Disputată 
pe străzile Varșoviei — pe 
un circuit de 108 km — ea a 
luat sfîrșit cu victoria 
tierului italian Franco On
garato în timpul

ru-

de 
2h 22:34. In același timp cu 
învingătorul a sosit un plu
ton masiv în care se aflau : 
2. Holik (Cehoslovacia) ; 3.
Fierens (Belgia) ; 4. Starkov

5. Szurkowski(U.R.S.S.) ;
(Polonia): 6. Knichtel (R. D. 
Germană) :
(U.R.S.S.) : 8. Balduzzi 
lia) ; 9. Van Steven (Belgia) ;

7. Belousov 
(Itn-

Echipa feminină de handbal 
p!eacă azi la Viena

Astăzi urmează să plece ele lâ 
Timișoara lotul reprezentativ de 
handbal feminin al României care 
va disputa duminică, la Viena, 
cea cle-a treia partidă cu repre
zentativa Uniunii Sovietice, con- 
tînd pentru calificarea în turneul 
final al campionatului mondial. 
Iată lotul ca_re face deplasarea : 
Irina Clini ovski și Maria Buzaș 
(portari). 
Rozalia !
Ibadula 1 
Petruța 
mitra, 
Mikloș, 
însoțit dc antrenorii Gabriel Zu- 
grăvescu și Simion Pompiliu.

Cristina Metzenrath, 
Sos. Aneta Schramko, 
Nadirc, Maria Magiari, 
Băicoianu, Constanța Du- 
Shnona Arghir, Magda 

Irene Oaneea. Lotul este

de ani de la crearea Comitetului
R.D. Germane

I. Steaua — Dinamo 1,X2
II. Steagul roșu — Petrolul 1

HI. Sport Club Dc. — Farul 1.x 
IV. F.C. Argeș — Jiul 1
V. C.F.R Timiș. — U.T.A. 2

VI. „U“ Ci^lova — Politehnica 1 
VII. .,U“ Cluj — C.F.R. Cluj X,2 

VIII. Poiana — Met. Buc. 1
IX. C.F.R. pașcani — Dunărea 

Giurgiu 1
A.s.A. Tg.- Mureș -- Metalul 
Tîrgoviște . 3
Olimpia S.M. — Politehnica 
Timișoara X.2
vagonul — COrvinul 1,X 
Olimpia Ord. —’Min. Anina 1

CORVINUL HUNEDOARA. 
A.S.
4—2

ARMATA TG. MURES 
(4-0).

X.

în
meci

vervă de joc lu acest 
amical, hunedorenii au 

înscris iii primele 45 de mi
nute de patru ori, prin Ște- 
fănescu (min. 15), Coîcules- 
cu I (19), Steiner (28), Cergi), 
(37). în repriza secundă, 

■oaspeții au redus din handi
cap prin Mureșan (65) 
Naghi (74 din 11 
VOICU — cores».)

și

Săritorii de la trambulină
Săritorii dc la trambulină 

Ion Ganea, Ion Ilieș, Melania 
Decuseară, Sorana l’relipcea- 
nu și Tatiana Dumitriu, în
soțiți de antrenorul Panteli- 
mon Decuseară, au plecat în 
U.R.S.S., pentru a participa 
sîmbătă și duminică in loca
litatea StăvropOl la un con
curs în compania selecționa
tei R.S.F.S.R. In următoare
le săptămîni, săritorii noștri 
vor lua parte la competițiile 
„Trambulina de aur" 
16 mai, la Rostok) și 
dunica primăverii” 
23 mai, la Riga).

★
Antrenorul Gustav 

se află la Karlsruhe, unde 
va prezenta în cadrul Comi
tetului internațional al an-

trenorilbr', un referat intitu
lat „Noutăți în piscinele și 
instalațiile de sărituri'’.

Zilele 
torit 20 
Comitetului Oțfrnpic al R. D. 
Germane.

în comunicatul Federației 
de gimnastică .și sport a R.D. 
Germane, dat publicității cu 
prilejul acestei aniversări, se 
arată că pentru dezvoltarea 
sportului de masă și a celui 
de performanță, precum și la

acestea s-au 
de .ani de la

sărbă- 
crearea

PREZENjA MASIVA PESIE HOTARE
A SCRIMERIlOli ROMANI

(15 -
„Bîn-

(21 -

Fischer

Patru selecționate de scri
mă românești participă, în 
acest sfîrșit de săptămînă, la 
diferite competiții internațio
nale. O expediție mai 
roasă alcătuită din : 
Drîmbă. Olga Szabo, 
Vicol, Ecaterina Stahl,
Pascu (floretă feminin), 
Țiu. I. Falb, Șt. Haukler,

nume- 
Ileana 
Maria

Bănică, A. Ștefan (floretă 
masculin). Al. Istrate, A. 
Pongraț, I. Șepeși, C. Duțu și 
" Bărăgan (spadă) a plecat

Polonia unde spadasinii” 
un prim examen (turneul 
echipe „Cupa Frank" la

10. Voigtlander (R. D. Gsr- 
mană). \

Dintre alergătorii români, 
cel mai bun loc l-a ocupat 
Tudor Vasile (12), în ace
lași timp cu Ongarato.

Clasamentul pe echipe se 
prezintă astfel : 1. Italia 9h 
29:16; 2. Cehoslovacia; 3. 
Belgia ; 4. R. D. Germană J 

. 5. U.R.S.S. ; 6. România cu 
9h 30:16.

CAZUL
BOURGAREL

Conducătorii 
din

obținerea succeselor repurta
te Pe plan internațional de 
sportivii din această țară, fo
rul olimpic național și-a dat 
o substanțială contribuție.

La Jocurile Olimpice de la 
Mexic, sportivii R. D. Ger
mane au cucerit 9 medalii 
de aur, tot atîtea de argint 
și 7 de bronz. Astfel, în cla
samentul neoficial pe națiuni, 
R. D. Germană a ocupat un 
loc fruntaș în ierarhia mon
dială — se consemnează în 
comunicat.

IVANOV (U.R.S.S.)
ÎNVINGĂTOR

sportului 
Republica Sud-Afri- 

cană, îngrijorați de per
spectiva restrîngerii 
lațiilor cu sportivii 
alte țări, au 
facă anumite concesii 
politica de apartheid 
care o practică. Acum cî- 
teva săptămîni, agențiile 
de presă anunțau că R.S.A. 
intenționează să permită 
organizarea unor compe
tiții de tenis, atletism și 
natație la care să poată 
participa sportivi de pes
te hotare, indiferent de 
rasa acestora. Totodată, 
însă, primul ministru 
Vorster declara că în 
competițiile sportive in
terne nu va fi admisă par
ticiparea comună a albilor 
și negrilor, iar ministrul 
sportului, F. Waring, ame
nința că va supune dis
cuției guvernului orice 
tentativă a organizațiilor 
de cricket de a folosi 
sportivi negri. Deschide
rea porților se face numai 
pentru oaspeți — nota be
ne.

Discriminarea rasială 
practicată în sportul sud- 
african a revenit în discu
ție, zilele trecute, cînd s-a 
anunțat lotul rugbyștilor 
francezi ce urmează să în
treprindă un turneu în ța
ra de dincolo de Ecuator. 
Spre surprinderea cunos
cătorilor, din lot era omis 
numele lui Roger Bour
garel, cea mai în formă 
aripă franceză. însuși pre
ședintele 
Ferrasse, 
re într-un 
difuzat că 
în Iot a lui Bourgarel este 
lipsită de logică".

Care a fost cauza aces
tei „omisiuni" ? S-a con
siderat că, totuși, culoarea 
pielii lui Bourgarel nu 
va fi pe placul autorită
ților sud-africane (trebuie 
să precizăm că internațio
nalul francez este origi
nar din insulele Pacifi
cului). Și astfel, comisia 
tehnică a federației fran
ceze de rugby hotărîse să 
renunțe la acest valoros 
jucător pentru turneul din 
R.S.A.

Opinia publică a dez
aprobat, însă, vehement a- 
cest procedeu. Sindicatul 
profesorilor de educație fi
zică din Franța a dat un 
comunicat în care cerea să 
se renunțe chiar la tur
neu. Comitetul nerasist 
al Africii de Sud pen
tru sporturile olimpice (cu 
sediul la Londra), a luat, 
de asemenea, atitudine îm
potriva 
ționatei 
țară ai 
gri nu 
cei albi pe 
sport" — cum se spune 
textual în comunicatul a- 
cestei organizații.

în fața acestui curent 
de opinie, conducătorii 
sportului sud-african au 
decis să anunțe, în grabă, 
că nu obiectează asupra 
prezenței lui Bourgarel în 
XV-le Franței — așa cum 
s-a precizat într-o decla
rație oficială făcută la 
Capetown de președintele 
federației de rugby 
R.S.A., Danie Craven.

„Cazul 
rezolvat, 
cesie. Dar 
nu pot 
fondul problemei segrega- 
ționismului din sportul 
sud-african. x

Ion F. BACIU

re- 
din 

început să 
la 
pe

i’.

federației, A. 
avea să decla- 

interviu radio- 
„neincluderea

IN PENTATLONUL
DE LA WARENDORF

MUNCHEN, 6 (Agerpres).
— Cowwul internațional- de 
pentatlon modern de la Wa
rendorf (R.F'G.), s-a încheiat 
cu victoria sportivului sovie
tic Ivanov, care a totalizat 
5195 p. Pe locul secund s-a 
clasat, în mod surprinzător, 
italianul Medda — 4 981 p, 
urmat de maghiarul Bâko — 
4 888 p, vest-germanul
— 4 872 p, maghiarul
— 4 828 p etc.

Pe echipe, victoria 
venit formației 
14 50f 
natele 
R. F.
13 805 
R.F. a 
p, Suediei — 13 719 p, S.U-A.
— 13 344 Franței —
12 683 p.

C. 
în 
au 
Pe
Varșovia) și vor evolua apoi 
alăturj de floretiste și flore- 
tiști, la Gliwice, în turneul 
triunghiular (cu probe indi
viduale și pe echipe), dispu
tat de reprezentativele Ita
liei. României și Poloniei. în 
continuare. Iotul floretistelor 
va pleca direct la Como (Ita
lia) pentru a lua parte la 
tradiționala competiție „Flo
reta de argint".

Tot în acest sfîrșit de 
tămînă, tinerii spadasini 
la Eleclroputere-Craiova 
Mironov, D. Popescu, D. 
deanu, A. Cărămidă, M. 
nea) vor fi prezenți la 
lin, unde se desfășoară 
turneu internațional 
ceastă armă.

XII. 
XIII.

fală din me- 
deOlsiv (Arse- 
— Tottenham 
care a cons- 
victoria „tu-

XI.

Arsenal ciștigă din nou
campionatul

r
LA MARSILIAAU DOMINAT

Angliei

6 (Agerpres).

Daca vorbești de fotbalul en
glez nU poți omite numele Unei 

' formații celebre, care și-u cișli- 
gat popularitatea de multe dece
nii de-a rindul : Arsenal Londra. 
Intre cele două războaie mon
diale, Arsenal >a fost una din 
<;ele mai cunoscute formații din 
lume, nu numai pentru rezulta
tele ei pc plan internațional și 
din motivul că a cucerit de 
cinci ori campionatul Și de două 
ori Cupa Angliei, ci. în primul 
rind, pentru că celebrul antre
nor Herbert Chapman. a aplicat 
pentru prima oară la Arsenal 
sistemul W.M.. creat de el. Da
torită în bună parte acestui -sis
tem. care avea să revoluționeze

CULOKILE CLUBULUI : tri
couri roșii, cu mineci albe, 
chiloți albi.

FORMAȚIA DE BAZA : Wil
son — Race. McNab, Kelley, 
McLiiiWck, Simpson, 
frong, Graham, Hadtorfl, Ken
nedy, George.

ANTRENORUL ECHIPEI : 
Berile Mee.

STADIONUL CLUBULUI : 
Highbury — Londra (capacita
te 58 900 locuri).

fotbalul acelor timpuri, Arse
nal a cucerit o impresionantă 
suită de victorii in campionatul 
Angliei (1929, 1931, 1933. 1934, 1^35. 
1948 și 1953) cîștigînd clc trei ori 
și Cupa Angliei (1930, 1936 și 1950).

Așadar, după o întrerupere de 
18 ani, Arsenal ciștigă din nou 
mult invidiatul titlu dc cam
pioană a Angliei. Arsenal a fost 
ultima formație insulară care a 
renunțat la clasicul, <lar perima
tul sistem W.M. „Din acest mo
tiv — scrie comentatorul englez 
Leslie Vernon — Arsenal a apli
cat destul de târziu așezarea 
•1—2—4 cu variantele sale. A tre
buit să treacă o perioadă lungă, 
mai exact să tie schimbată o 
generație de -jucători pentru ca 
aceștia să învețe schemele t au
lice moderne, să ajungă din nou 
In vîrful piramidei." Astăzi atuul 
principal, al echipei este tirtere-

O 
ciul 
nai 
1-0) 
fințtt 
narilor" în carApl- 
onatul englez : 
atac condus de 
Armstrong — 
centru — este 
prit de portarul 
Jennings.

tea. Căpitanul echipei, MeLin- 
tock, este singurul mai în virstă 
(si a fost ales în acest an drept 
c‘bl mai bun jucător al campio
natului). iar echipierii cei mai 
eunoscuți Armstrong. McNab, 
Radford și Peter Marinello sînt 
cu toții fharte tineri".

Tn 1970, Arsenal a cîștîgat 
..Cupa europeană a tirgurilor". 
iar în acest an. după o luptă 
dramatică cu Leeds Uniteds, a 
cucerit pentru a 8-a oară titlul 
de campioană a Angliei. Este 
o performanță unică, deoarece 
recordul fusese deținut pînă 
acum de Manchester United și 
Liverpool, ci“ 7 ori învingătoare 
in campionat. Arsenal a l'ost în 
acest an cea mai bună 'echipă 
engleză, fapt confirmat și de ca
ii licarea el în finala „Cupei An
gliei" (fcăre se Vă disputa mîine 
p'e Wembley). în caz de Victorie 
în finala cu Liverpool, Arsenal 
va fi cea de a patra formație 
care realizează „eventul*1 după 
Aston Villa (in 1897). Prfeston 
North End (1899) și Tottenham 
Hotspur (1961).

LOTUL CEHOSLOVAC SE VA REUNI
DUPĂ ETAPA DE DUMINICĂ

Partida de la Bratislava considerata mai grea decit cea 
de la Swansea - apreciază presa celioslovacă

i. o.

Frings
Mocsar

ȘTIRI, REZULTATE
• In sferturile de finală 

ale cupei Greciei : P.A.O.K. 
Salonik — Panathinaikos 
3—2 (0—1) ’

• Meci de verificare, la 
Berlin : Sel. Ungariei — Dy
namo Berlin 1—1 (1—0).

• Preliminariile 
olimpic ; Spania.
3— 0 (0—0). Returul, 
mai, la Ankara.

• In jocul amical 
Lausanne încheiat cu 
priză (Polonia ■—
4— 2), golurile au fost
te de Szoityszik. Dejna, Ba
nas și Lubansky, respectiv 
Kiinzli și Ktțhn,

echipa• La 6 și 8 iulie
Greciei va juca la Ciudad de 
Mexico două partide cu se
lecționata Mexicului.

turneului
- Tweia 

la 19

de la 
o sur- 
Elveția 
in-atca-

• Cupa Balcanică :
Trnovo 
Kavaja

• în 
Franței 
Lyon, Marseille și Sochaux.4
• Cupa Europei centrale 

(semifinală) : C’sepel —" Aus
tria Salzburg 2—0 (2—0).

(Bulgaria) — 
(Albania) 2—0.

Eiar
Besa

cupeisemifinalele
s-au calificat Rennes,

• La Trieste, în meci de 
tinerel : Italia — Olanda 
5—2 (1-1),

FRAGA, 6 (prin telefon). 
După etapa de campionat 
programată mîine și dumini
că, antrenorul Ladislav No
vai* va convoca lotul națio
nal în vederea 
pentru meciul cu reprezen
tativa - 
mai, la Bratislava. în etapa 
desfășurată duminica trecu
tă s-au înregistrat scoruri 
record : au fost înserise în to
tal 31 de goluri și jucătorii 
internaționali au arătat o 
formă bună. Mijlocașul Stra
ta, de la Union Teplice, a 
fost cel mai bun în partida 
cu Tatran Preșov. Victoria a 
revenit formației din Teplice 
cu 4-0 și toate cele patru go
luri au fost înscrise de Stra
in, un jucător care se pier
de la mijlocul terenului, dar 
se face văzut în fazele de 
finalizare.

Echipa Spartak Trnava, 
cate conduce autoritar în cla
sament și candidează cu cele 
mai mari șanse Ia primul loc, 
a pierdut meciul cu Loko
motiv Kosice la limită (0-1). 
Arbitrul jocului a comis

pregătirilor

României de la 16
cu 

zia- 
vic-

însă o mare greșeală, nea- 
cordînd un penalty în fa
voarea lui Spartak. Adamec 
a fost faultat în careu la o 
fază de gol și, firește, trans
formarea loviturii de la 11 m 
ar fi schimbat soarta jocu
lui.

în preajma meciului 
România, comentatorii 
rclor nu supraevaluează
toria echipei Cehoslovaciei 
repurtată în fața Țării Ga
lilor, la Swansea. Dimpotri
vă, ei atrag atenția că aceas
tă victorie a fost obținută 
în condiții mai ușoare decit 
scorul egal realizat la Car
diff, de selecționata Români
ei. Motivul ? La Swansea 
n-au evoluat decît 4 jucători 
galezi care au fost prezența 
și în meciul cu România. 
Așadar, se poate spune că 
reprezentativa Cehoslovaciei a 
dispus de o echipă de rezer
ve a Țării Galilor, iar parti
da cu România va fi mult 
mai grea, deși are loc pe te
ren propriu.

Jan SOKOL

săp- 
de 

(Al, 
Po- 
Bu-
Tal- 

un 
la a-

a re-
Ungariei cu 

p, urmată de selecțio- 
U.R.S.S. — 14 420 p, 

a Germaniei (A) — 
p. Italiei — 13 777 p, 
Germaniei (B) —13 727 4

LA MOTOCROS A REVENIT LUI P. FRIEDRICHS
VIENA, 6 (Agerpres). — Nu

meroși spectatori au urmărit 
la Sittendorf (în apropiere de 
Viena) tradiționala competiție 
internațională de motocros 
dotată cu „Marele premiu al

........   - ——--------s.

I înotătorii australieni

I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MARSILIA,
In concursul internațional 

de natație de la Marsilia, aus
tralianul Brad Cooper a cîș
tigat proba de 100 m spate 
cu 1 :01,2. Proba feminină de 
200 m fluture a i-evenit com
patrioatei sale Maree Robin
son, în 2:26,00- Debbie Cain 
(Australia) s-a clasat pe pri
mul loc în cursa feminină de 
100 m spate cu 1 :08,4. In 
ștafetă 4x100 m liber femi
nin, primul loc a fost ocupat 
de echipa Australiei (Gould, 
Moras, Cain, Comerford) cu 
4 :08,3.

Austriei". La capătul unor 
întreceri spectaculoase, victo
ria a revenit lui Paul Frie
drichs (R. D. Germană) care 
a concurat pe o motocicletă 
„C.Z.". El a totalizat în cele 
două manșe ale concursului 
2 puncte, fiind urmat în cla
samentul final de sportivii 
vest-germani Adolf Weil pe 
„Maico" — 5 p, Willi Bauer 
pe „Maico" — 10 p, suedezul 
Jan Johansson pe „Husqvar
na" — 14 p.

turneului selec- 
franceze „într-o 

cărei cetățeni 
se pot întrece 

terenul
cum se

ne* 
cu 
de

Velensek a ramas
campion al Europei

gale desfă-In cadrul unei 
surate în Berlinul occidental, 
boxerul vest-german Conny 
Velensek, deținătorul titlului 
european la categoria semi
grea, a terminat la egalitate 
cu șalangerul său Chris Fin
negan (Anglia). Titlul a ră
mas în posesia lui Velensek.

din

Bourgarel"
Cu o nouă 

micile concesii 
face să dispară

s-a 
con-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
“Turneul masculin de baschet 
de la Katowice a fost cișligat 
de reprezentativa Poloniei care, 
in meciul decisiv, a invins cu 
9:1-71 o selecționată a orașului 
Vilnius. Anterior, baschetbalișlii 
polonezi au întrecut, cu 93—75 
reprezentativă R.D. Germane și 
cu 82—69 echipa celioslovacă 
Iskra Svit.

Reprezentativa de baschet a Spa
niei a învins cu scorul de 113 
—83 (46—39) formația americană
„Alt Stars Gilette", într-un meci 
desfășurat *■
.Disputată 
i miluirea 
landă—Jamaica.

tur

7—5 de italianul Franchitti. iar 
Tom Okker a câștigat cu G—3, 
7—5, in fata englezului 
Alte rezultate : — ■
viei 7-5, 5—7, 6—3 ;
El Shafei 6—7, 6—2. 
Majoll 6—2. 6—7. 6-4
Di Domcnieo 6—2, 6—3 
li—Pasarell c—4, 
Barth 3—6, t 
Rutteis - * ‘
4-6, 6—3,
6-1, 6-2 ;

■

Cox.
Ralslon-Iovano- 

Franulovici— 
6—2 ; Lutz— 

Roche- 
Zugarcl- 
Smith— 
Piltci—

6—4. 6—4
. 6—3. 6—1 ;

7—6, 6—4 ; Cox—Leschly 
' 6-4 ; Stolle—Palmieri

Taylor—Dent 6—2, 6—3

la

la 
de

Balaguer. s-a disputat întâlnirea

La Dunkerque, înotătoarea bel
giana Colette Hardy a stabilit 
un nou record al țării sale în 
proba de 200 m. bras cu 2 :57,0.

Kingston (Jamaica), 
tenis Noua Zcc- 

contind pentru 
primul tur al „Cupei Davis", 
s-a încheiat cu scorii] de 4—1 in 
favoarea jucătorilor neozeelan

dezi.

Pe terenurile ,,Foro Ttaiico", din 
Roma, au continuat campiona
tele internaiionale de tenis ale 
Italiei. Marii favoriți au obținut 
victorii scontate. Rod Laver l-a 
învins cu 6—1. 3—6. 6—2 pc ame
ricanul Tom Gorman. Arthur 
Ashe l-a întrecut cu 7—5. 6—4
pe italianul Panaita. John New
combe a dispus cu u—4, ®—7,

La sofia _ _
amicală de volei dintre selecțio
natele masculine de tineret ale 

Victoria 
3-1 (15—

și Bulgariei, 
oaspeților cu 
15—18, 15—8).

U.R.S.S. 
a revenit 
10, 7—15,■
Etapa a 0-a a Turului _____ ...
Spaniei (Salo*—Barcelona) a re
venit belgianului Eddy Peelman, 
cronometrat pe 149 km cu 3 h 
28 : 09. In același timp a sosit 
un pluton masiv cin care făceau 
parte : francezul Guimard, .belgi
enii W. Godefroot și Raes. olan
dezi Karsten șl Pijnen, spaniolii 
Perurena, Saez și Tamames. In 
clasamentul general individual 
continuă să conducă Pijnen (O- 
landa). urmat de Caslellon 
(Spania) — la 51 gec.

ciclist al

Turneul de polo pe apă de la 
Sczecztn a fost cîștigat do echi
pa locală Arltonla, care în ulti
mul meci a întrecut cu 8-3 for
mația cehoslovacă T.E. Kupele

, Alte rezultate : G.A.K. Graz 
(Austria) - T.E. Kupele 6—5 ; 
Aiufbau Magdeburg - G.A. Graz 
9—5.

■
In concursul de natafie din cadrul 
Jocurilor sportive de la Tel 
Aviv, cele mai multe victorii au 
fost obținute de sportivii vest- 
germani. G. Schiller a cîștigat 
pe 100 m liber în 55,7, iar F. 
Buettner s-a clasat pe primul loc 
la 100 m fluture cu 1 :01,4. 
Competiția de floretă pe echi
pe (masculin) s-a încheiat cu 
victoria selecționatei Austriei 
Alte rezultate : handbal (m) o- 
ianda—Italia 19—7 ; Danemarca— 
Austria 13—14 : handbal (f) Israel 
—Danemarca 12—8 ; Danemarca— 
Olanda 10—4 : volei (mi : israel— 
Finlanda 3—1 (15—12. 6-15. 15—» 
15—8) : vo’ri (1) : n F.G -Hapeel 
Tui Aviv 3-0 (15-i, 15-8, 15—6).
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Campionatele naționale de box la ultima runda

Cu toată ploaia persistentă, fidelii boxu
lui nu au absentat de la serata secundă a 
semifinalelor, pentru a cunoaște mai de
vreme pe cei ce-.și vor disputa sîmbătă ti
tlurile naționale. Meciurile au fost din nou 
dirzc, mulțimea de verdicte cu 3—2 demon
strând nu numai indecizia arbitrilor ci și —

în majoritatea cazurilor — echilibrul de 
forțe în cursul partidelor. Din nou au fost 
vedete care au revenit pe primul plan (ca 
senzaționalul Antoniu Vasile), alții care au 
cobori t (ca Pușcaș) și nu au lipsit nici ti
nerii demni de atenția noastră (ca Remus 
Cosma sau Costîcă Bumb).

OE SiMBATĂ SI DUMINICĂ>

DE PE STADIONUL REPUBLICII
i
i

Cluburile și asociațiile sporti
ve din Brașov au organizat di
ferite întreceri în cinstea Semi
centenarului P.C.R. Unele din
tre el* au luat sfîrșit, altele 
sint in curs de desfășurare. De 
pildă, asociația Electrica a or
ganizat un concurs de popice (la 
care au ieșit învingători tipo
grafii) ; asociația Poligrafie a 
inițiat 9 competiție intersecții 
la 4 discipline (popice, baschet* 
tenis de masă, fotbal) ; clubul 
Voința, o suită de întreceri 
pentru miile de cooperatori bra
șoveni. S-.au bucurat de succes 
în special cele de tir și popice ; 
asociația Dezrobirea a organi
zat acțiuni turistice pentru spor
tivii și salariații Fabricii de za
haroase ș.a.m.d.

C, GRUIA — coresp.

La Suceaval a luat sflrșit o 
competiție dș handbal rezerva
tă echipelor masculine de se
niori din întreprinderile și in
stituțiile orașului. După 3 săp- 
tămini de îhtreceri cea 
bine pregătită s-a dovedit a fî 
echipa Uzinei de reparații auto, 
care a acumulat 12 puncte ; 
locul 11 — ’la egalitate de punc
te — C.E.J.L. Suceava ; locul 
III : echipa Institutului Pedago
gic din localitate.

C. ALEXA — coresp

pentru Educație Fizica

mal

300 DE ECHIPE ÎN ÎNTRECERE 
LA BACĂU

Consiliul municipal al sindi
catelor din Bacău a organizat 
in cinstea Semicentenarului Parti
dului o mare competiție la 
disciplinele șah, tenis de masă, 
popice și volei. La întreceri au 
fost prezențl peste 1 000 de par
ticipant!, constituițl în 300 de 
echipe, reprezentind asociațiile 
sportive din municipiu.

Iată rezultatele : șah
Letea : tenis de masă — A. S. 
Victoria ; volei (m) — Aurora 
panificație ; volei (() Orizontul 
I.P.J. ; popice — Viitorul Con
strucții. Cupa pentru cea mai 
bună mobilizare a fost decer
nată asociației sportive Prole
tarul.

„ALPINIADA LILIACULUI ■
S-a desfășurat în Cheile Me

rci — ca o competiție dedica
tă Semicentenarului P.C.R. ai- 
piniștii participanți au escaladat 
traseul direct din Turnul Bega- 
lui și traseul comorilor — cu 
gradul maxim de dificultate 5B.

Clasamentul „Alpiniadei 
cului" pe asociații : 1. I 
nica-Timițoara, 2. C.S.U.—) 
București, 3. Victoria 
Timișoara. Pe echipe, 
Politehnica Timișoara 
Tiponuț, Nlc. Balmez, 
senberg) ; locul II : 
Guban-Timișoara : locul 
I.P.G.G.-București.

i
P. ARCAN — coresp.

lilia- 
politeli- 

-I.P.G.G, 
Cuban — 
locul 1 : 

(Virgil 
Dan Ro- 

Victoria 
III :

A.S. 
A. CONCURSURI DE VOLEI LA 

LUGOJ Șl TIMIȘOARA

Municipiul Lugoj 
Timiș a lost gazda 
petiții voleibalistice 
dedicată gloriosu’ui

S. NENIȚA, coresp.
(

7 ECHIPE DE POLO 
SE ÎNTREC LA ORADEA

din jud. 
unei com- 

feminine 
Semicente

nar al P.C.R. Au participat 
mațiile : Vulturii și Voința 
Lugoj, Medicina Timișoara, 
sip. Caransebeș și Șc. sp. 
goj.
sp.

municipal București
colaborare cu cluburile din Capitală și fede-

Consiliul 
și Sport, în 
rațiile de specialitate, organizează pe stadionul Republi
cii un bogat program de manifestări, închinat Semicen
tenarului Partidului.

SÎMBATA 8 MAT, incepînd de la era 14, va avea loc 
întîlnirea de atletism dintre reprezentativele masculine 
ale orașelor București și Praga. în continuare, de la ora 
15,15, este programat meciul de fotbal de divizia A din
tre echipele Progresul — Rapid. în pauza meciului spec
tatorii vor asista la o demonstrație de călărie (ștafetă 
cu obstacole).

DUMINICA 9 MAI, de Ia ora 16,00, va avea loc defi
larea a 3000 de sportivi, iar în jurul orei 16,20. pe sta
dion, va sosi „Ștafeta Semicentenarului P.C.R. 1921— 
1971“. Apoi se va desfășura o ștafetă aplicativă M.F.A. 
și cursa de 1500 m din cadrul 
reprezentativele masculine ale 
Praga. De la ora 17 va începe 
vizia A dintre echipele Steaua 
la I.E.F.S. vor susține (în pauza meciului) o demonstra
ție de gimnastică acrobatică și artistică.

★
Pentru manifestările și competițiile programate sîm

bătă și duminică, pe stadionul Republicii, biletele de 
intrare s-au pus în vînzare la casele obișnuite. Duminică 
nu se vor mai vinde bilete la casele de la stadionul Re
publicii. Permisele sînt valabile în ambele zile de com
petiții.

întîlniri! atletice dintre 
orașelor București — 

meciul de fotbal de di- 
— Dinamo. Studenți de

I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I

In organizarea C.S. Crișul 
Oradea, timp de trei zile, bazi
nul acoperit din localitate a 
găzduit o competiție de polo 
dotată cu „Cupa Semicentena
rului". întrecerile, la care au 
participat 7 echipe, au consti
tuit un bun prilej pentru veri
ficarea 
înaintea începerii 
diviziei B.

In urma rezultatelor obținute, 
clasamentul se prezintă astfel: 
I. Crișul Oradea 10 p ; 2. Voința 
Cluj 
8
5.
«

stadiului de pregătire 
campionatului

for- 
din 
Șc. 

Lu- 
Șc. 

. . - prof.
Titus Stanimirescu), 2. Medicina 
Timișoara, 3. Vulturii Lugoj. O 
altă interesantă întrecere 
leibalist-ică feminină s-a 
fășurat t.imp de două zile, 
egida C.J.E.F.S. Timiș, 
derna 
șoara. 
cipat ; 
Medicina Timișoara, 
tnlșoara și

Clasament

Clasamentul final : 1.
Caransebeș (antrenor

\o- 
des- 
sub 
mo- 

sală Olimpia din Timi- 
La competiție au parti- 
Universrttatea

în 
din

Șc. sp. 
final ;

Timișoara, 
Șc. sp. Ti- 
Caransebeș.

1. Unlversi-

9 
P : 4.
C.S.M. 
p :. 7.

I.

p : 3. Politehnica Cluj
Vagonul Arad 6 p ;

Cluj 5 p ; 6. Crișul II 
Olimpia Oradea 0 p.
GHIȘA — coresp.

Sportul la

„Expo ’71“ Cluj
tn Pavilionul rezervat cul

turii și artei din cadrul Ex
poziției realizărilor economice 
și social-culturale ale județu
lui Cluj — deschisă in cins
tea Semicentenarului P.C.R. 
— sportul de masă și de 
performanță se bucură de o 
excelentă reprezentare.

Trofee, medalioane, fanioa
ne reprezintă importantele a- 
cumulări realizate de județ 
tn domeniul bazei materiale, 
precum și succesele obținute 
in marile confruntări inter
naționale de către sportivii 
clujeni

FINALELE

„CUPEI U. G. S. R."
întrecerile finale ale celei cle-a 

III-a ediții a popularei competi
ții de popice, „Cupa U.G.S.R." se 
vor disputa sîmbătă și duminică 
la Focșani (pe arena cu 4 piste 
a asociației sportive Confecția, se 
vor întîlni fetele) și la Km. Vilcea 
(pe arena cu 4 piste a asociației 
sportive C.I.L., vor concura băie
ții). La acest ultim aot al compe
tiției (rezervată jucătorilor șt ju
cătoarelor pînă la 23 ani) parti
cipă perechi din numeroase jude
țe ale țârii.

SdluDtezi r Au fost desemnați
campionii

de juniori pe 1971 la libere
de

tatea Timișoara (antrenor D. Ji- 
taru), 2. Șc. sp. Caransebeș. 3. 
Șc. sp. Timișoara. 4. Medicina 
Timișoara. Revelația celor două 
turnee
Șc. sp.
nată de Inimosul prof. T. Stani- 
mirescu, în care au evoluat Ma
ria Antonescu (lotul de tineret 
al R.S.R.) și Crista Liuba (lo
tul de junioare al R.S.R.).

I. JIANU, coresp.

a fost tînăra echipă ■ a 
din Caransebeș, antre-

PARTIDE ATRACTIVE ÎN COM
PETIȚIA VOLEIBAL1ST1CÂ

in Capitală, se desfășoară 
competiția de volei feminin or
ganizată 
București 
întreceri 
nine din 
cipantefe 
spectatori 
disputate

Intiln’ri ale sportivilor 
cl vechi membri de partid

Clubul ploieștean Petrolul a 
organizat două interesante ac
țiuni consacrate Semicentena
rului Partidului Comunist Ro
mân : 359 de sportivi s-au în
tâlnit, în cadrul unui colocviu 
evocator, cu comuniștii ilega
liști D. Alexiu și Al. Ionescu, 
iar 80 de membri ai clubului 
au făcut o excursie la Muzeul 
Doftana.

I
I
I
I

Folosind mai bine alonj.t, 
mai cu seamă în primele 
două reprize, cind tirul a 
funcționat cu precizie, semi- 
musca. Șt. Boboc (Dinamo), 
l-a eliminat pe clujeanul R. 
Cosma. 
Coarna. 
Mihai 
mare lucru, in primele două 
reprize ale meciului cu Șt. 
Eăiatu (C.P.M. Buc.). Lucid 
și prompt in riposte, bucu- 
reșteanul l-a stopat pe cam
pion cu cîteva excelente di
recte de dreapta, dar în ul
timele trei minute, constau- 
țeanul a forțat, ad judeci n- 
du-și victoria la puncte. Mi
hai b.p. (5—0) Băiatu.

Prima semifinală a coco
șilor n-a încălzit asistența 
decît spre finalul partidei 
Pînă atunci, A. 
(Steaua) a căutat 
decisivă, în timp de 
(A.S.A. Cluj) deși a 
cîteva atacuri de

Boboc b.p. (3—2) 
Campionul țării, A. 
(Farul) n-a reușii

ARAD, 6 (prin telefon
Ia corespondentul nostru). Azi 
s-au încheiat în localitate în
trecerile campionatului repu
blican de lupte libere juniori 
la care au participat 174 
concurenți, mulți dintre 
fiind' elemente valoroase, 
special ■ la categoriile mici.

Iată campionii pe 1971
JUNIORI MICI : cat. 48 kg
Gh. Anghel (Progresul Buc.), 
52 kg — P. Ploscaru (Rapid 
Buc.), 56 kg — M.
(Progresul Brăila), 60 kg — 
Gh. Benedek (Comerțul Tg. 
Mureș), 65 kg — Al. Gyorl'i 
(Șc. sp. Odorhei). 70 kg — E. 
Laszlo (Șc. sp. Odorhei). 75 kg 
— FI. Arsene (Petrolul Ploiești), 
81 kg — P. Adam (Unirea 
Iași). 87 kg — I. Panu (Pro
gresul Brăila), +87 kg — A. 
Nagy (Mureșul Tg.
Clasament pe județe : 
hova 44 p, 2. București 
3. Harghita 33 p.

JUNIORI MARI : 48
Șt. Gheorglie
52 kg — P.
Constanța), 56 
mia (Dinamo

(Vulturii Lugoj). 65 
Dorobanțu (Rapid 

kg — T. Seregely

de 
ei 
în

Voicu

Mureș).
1. Pra-

42 p,

kg —
Buc.)(Rapid

Blindu (Șc. sp. 
kg — Gh. Ere- 
Buc.), 60 kg —

C. Zanier
kg - N.
Buc.), 70 „
(Comerțul Tg. Mureș). 75 kg 
— I. Limbă (St. r. Brașov), 
81 kg — A. Bălăianu (Rapid 
Buc.). 87 kg — D. Nyilas 

• (C.F.R. Timișoara), +87 kg —
I. Cornuta (Șc. sp. Brașov).
Clasament pe județe : 1. Bucu
rești 47 p, 2. Brașov 35
3. Timiș 19,5 p.

Vineri încep intrecerile 
greco-romane (juniori),

la

in duelul cu Cosma

Dumitrescu 
lovitura 

I. Ciocoi 
încercat 
aproape, 

n-a reușit să le finalizeze. în 
ultima repriză, invitați de ar
bitrul Cazacu. cei doi s-au 
decis, în sfîrțit, să acționeze 
mai energic, clujeanul ata- 
cînd insistent și reușind sâ-și 
găsească adversarul, de cile- 
va ori, descoperit. Riposta 
stelistului, mai ales în fina
lul meciului (cind cu cîteva 
rafale rapide și precise l-a 
pus în derută pc clujean), a 
fost determinantă în obține
rea victoriei. Dumitrescu b.p. 
(3—2) Ciocoi. Deși a făcut 
multă risipă de energie, V. 
Ivanovici (S.C. Bacău) a co
borât treptele ringului învins, 
intrucît A. Moraru (Dinamo), 
deseori din defensivă, a țin
tit calm și precis. Moraru 
b.p. (4—1) Ivanovici.

Irezistibil a fost dinamo- 
vistul Antoniu Vasile, la ca- 
tegoria semiușoară, în me
ciul cu V. Bumb (Tractorul). 
Anloniu b.p. (5—Oi Bumb, 
în schimb, celălalt meci al 
categoriei (Gh. Pușcaș—Gh. 
Ciochină, ambii de la Steaua) 
n-a satisfăcut, duelul fiind

Boboc (dreapta) 

deseori,1 confuz. Ciochină b.p. 
(3—2) Pușcaș.

Numărat în repriza secun
dă Și avertizat în ultima, de 
către arbitrul Chiriac, pen
tru lovituri cu mănușa des
chisă, V. Filip (Farul) a reu
șit, totuși, să obțină victoria 
la puncte, în fața ieșeanului 
C. Melinte, care și el a fost 
avertizat și numărat. Fîlip 
b.p. (4—1) Melinte. La a- 
efeași categorie seini mijlo
cie), V. Zilberman (Steaua) 
l-a învins pe I. Hodoșan 
(Metalul), după o dispută e- 
chilibrată, din care, din pă
cate. spectacolul a 
Zilberman b.p. (5—(1)
/dosan.

In ultima repriză 
de la „mijlocie",

netă inferioritate pe C. Co
jocarii (Oțelul Galați), care 
a fost numărat de arbitrul 
Rișat, și apoi trimis la colț. 
Năstac b.ab. 3 Cojocaru. In
tr-un duel de mare tensiune 
și foarte echilibrat, H. Stump 
(Metalul) a tranșat in favoa
rea sa disputa cu Gh. Chi- 
văr (Steaua), datorită unui 
plus de claritate. Stump b.p. 
(3—2) Chivăr. Al.
(C.S.M. Sibiu) a 
donat in primul 
că Sănătesc.u s-a 
finale. Sănătescu
hor. în cealaltă semifinală a 
categoriei grea, I. Alexe (Di
namo) l-a eliminat, intr-un 
meci fără istoric, pe musce- 
leanul A. lancu. Alexe b.p. 
(5—0) lancu.

Prohor 
fost aban- 

rund, astfel 
calificat în 

b.ab. 1 Pro-Ide Consiliul municipal 
al Sindicatelor. La 

participă echipe femi- 
diviziile A și B. Parti- 
au oferit numeroșilor 

partide interesante, 
spectaculoase. Iată 

cîteva din rezulta
tele înregistrate : 
Dinamo — 
hlăul P. 
3—2, Rapid 
Informația 
C.P.B. — 
roșie 3—0. 
na — Spartae 3—0 
(N. M.).

șl

B w

I
I

lipsit.
Ho-

ciului
Năstac (Steaua) l-a pus

a me- 
A. 
în

Cea- 
Neamț 
— ITB

3—0, 
Flacăra 
Mșdici-

Atac reușit al vo
leibalistei llă'.măgca- 
nu de 
partida 
roșie.

Za C.P.B. în
cu Flacăra

Foto :
Dragoș NEAGU

leri dimineață, Ia sediul In
stitutului de educație fizică și 
sport din Capitală s-a deschis 
expoziția ”—~ 
tgmiatul 
educației 
închinată 
tenarului .

în cuvînlul de deschidere, 
tovarășul prof. univ. dr. Leon 
Teodorescu, rectorul I.E.F.S., 
a arătat câ expoziția cuprin
de o serie de exponate care 
înfățișează realizările obținu
te de cadrele didactice și stu- 
denții-sportivi în anii lumi
noși ai construcției socialis
mului. reliefînd, în calde cu
vinte, grija nețărmurită a parti
dului pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a calității 
mijloacelor și metodelor de 
predare a educației fizice.

Lucrările teoretice, aparate
le ajutătoare — creații origi
nale ale cadrelor didactice din 
institut —. medaliile, cupele 
și diplomele, — obținute în 
diverse competiții interne , și 
internaționale — stau mărtu
rie faptului că aici, în inima 
mișcării sportive studențești, 

se depun toate eforturile pen
tru a dovedi înalta recunoș
tință pentru condițiile optime 
de studiu si cercetare științi
fică. (Em. F.)

„Realizări din învă- 
superior in domeniul 
fizice și sportului”, 
aniversării semicen- 
partidului.

de

I

I
I

Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat.

Galați).
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat.
Primul

PROGRAMUL ULTIMEI GALE R. CALARAȘANU

(Dinamo)—A, Mihai (Farul).semimuscă : Șt. Boboc
Muscă : C. Gruiescu (Steaua)—C. Ciucă (Steaua), 
cocoș : A. Dumitrescu (Steaua)—A. Morarii (Dinamo). 
Pană : G. Pomefau (Rapid)—O. Amăzăroaje (Oțelul

semiușoară: A. Vasile (Dinamo)—Gh. Ciochină (Steaua), 
ușoară : C. Cuțov (Dinamo)—P, Dobrescu (Dinamo), 
semimijlocie : V. Zilberman (Steaua)—V. Filip (Farul) 
mijlocie mică : I. Gy'irffi (Dinarno)—1. Covaci (Dinamo), 
mijlocie : A. Năstac (Steaua)—H. Stump (Metalul), 
semigrea : I. Monea (Dinamo)—P. Pîrvu (Farul), 
grea: I. Sănătescu (Oțelul Galați)—1. .Alexe (Dinamo), 

gong, la ora 19.

turneu internațional in CapitalăUn atractivI
I

I

Turneul internațional de polo 
dotat cu „Cupa orașului Bucu
rești", ale cărui prime întreceri 
sînt programate astăzi în 
nul Dinamo din Capitală, 
neșt.e trei formații de valori a- 
proximativ egale, Italia. R. D. 
Germană și România, împreună 
cu mai puțin experimentata e- 
chipă a Bulgariei. Tn perspecti
vă deci, o pasionantă dispută

bazi- 
reu-

IN JUDEȚUL SĂLAJ-EFORTURI §1 PREOCUPĂRI
PENTRU

Sălajul, județ tînăr pe har
ta României socialiste, trăie
ște intens atmosfera marilor 
prefaceri, printre care se în
scriu și cele de ordin cultu
ral. în fapt, în județul nos
tru, fiecare al cincilea locui
tor este cuprins într-o formă 
de- învățămînt de stat.

Fenomenul cultural include 
în sfera sa 
de educație 
dinamică tinde să depășească 
parametrii stabiliți inițial. A- 
cest aspect se reliefează tot 
mai viguros acum, după ela
borarea hotărârilor Colegiului 
Ministerului din 29 ianuarie 

îmbu- 
edu- 

școlile

și învățămîntul 
fizică, a cărui

hotă-

a.c., care preconizează 
nătățirea activității de 
cație fizică și sport în 
de tpate gradele.

în contextul acestor
rîri, Inspectoratul școlar ju
dețean, îndrumat permanent 
de Comitetul județean de 
partid, a trecut — în cola
borare strânsă cu organele și 
organizațiile cu 
domeniul 
sportului 
Comitetul 
Consiliul 
telor) la 
suri concrete, cu o eficiență 
practică.

Prima dintre aceste mă
suri vizează asigurarea unui 
minim de amenajări sportive 
pe lingă fiecare școală, condi-

atribuții în 
educației fizice și 
(C.J.E.F.S., C.J.OP., 

județean U.T.C., 
județean al sindica- 
aplicarea unor ma

a BRĂILENII

CONDUC

ÎN ..CUPA
" "(‘dpNST/kNȚA

ORAȘELOR"

DEZVOLTAREA SPORTULUI
ție obligatorie pentru desfă
șurarea unei 
nue, cît mai 
terializarea 
măsuri, care 
înțelegere și 
tivă, ne bucurăm de sprijinul 
consiliilor populare din co
mune și orașe, al unor direc
tori de școli care dovedesc o 
lăudabilă mobilitate- în cele 
trei luni care au trecut de la 
hotărâre, în multe din șco
lile sălăjene au apărut, ca 
rod al unui splendid efort 
colectiv, adevărate microcom- 
plexe sportive ca de pildă în 
comunele și localitățile Ro- 
mânași, Nușfalău, Bălan, Gîl- 
găul Almașului, Jibou, Cehul 
Silvaniei, Șimleul Silvaniei și 
.Zalău. In alte așezări ale ju
dețului s-a mers mai depar
te, fiind amenajate 
de sport (Recîș, 
Sălățig, 
Șimleul 
dată 
ces, 
tot
Și
pentru a concretiza deplin o- 
biectivul ce ni l-am propus, 
ca TOATE unitățile școlare 
ale județului să dispună de 
un minim de amenajări spor
tive.

Sporirea rețelei de baze 
sportive simple a determinat 
materializarea unei alte hotă-

activități conti- 
rodnice. La ma- 
unei asemenea 
presupune și 

spirit de iniția-

chiar săli
Năpradea, 

Ileanda, 
etc.).

Sărmășag,
Silvaniei 

declanșat acest 
el va continua 

cursul trimestrului 
în vacanța de

O 
pro- 

în 
III 

vară

ETAPĂ CALMĂ ÎN DIVIZIA MASCULINĂ A

Ieri s-au disputat jocurile 
din cadrul etapei a XXIII-a 
a campionatului republican 
de handbal masculin, divizia 
A. Din cauza timpului nefa
vorabil, ploaie și frig, me
ciurile nu s-au ridicat la un 
înalt nivel tehnic, solicitînd 
jucătorilor multe eforturi în 
plus. în partida disputată în 
Capitală, Steaua a primit o 
replică dîrză din partea Vo
inței care, pierzind acest joc

cu 6—8 (3—6) este condam
nată la retrogradare. în ce
lelalte întîlniri s-au înregis
trat următoarele rezultate: 
Dinamo Brașov — S. C. Ba
cău 13—8 (6—3), Politehnica 
Timisoara — Politehnica Ga
lați 13—8 (7—3), Știința Lo- 
vrin — Universitatea Bucu
rești 10—15. Meciul Univer
sitatea Cluj — Dinamo Bucu
rești a fost amînat, din cau
za ploii, pentru astăzi.

rîri a Colegiului Ministerului 
învățămîntului. cea cu refe
rire la dezvoltarea activității' 
sportive de masă. în momen
tul de față se află pe cale 
de experimentare un sistem 
competițional la nivelul fie
cărei școli la disciplinele cele 
mai îndrăgite de elevi. Ur
mărim însă ca din cadrul a- 
cestui sistem competițional să 
nu lipsească atletismul și 
gimnastica, discipline mai pu
țin dezvoltate în județul nos
tru. Organizarea de campio
nate pe clase și școală, sistem 
divizie creează peste tot emu
lație, interes pentru sport, 
face să înflorească mugurii 
performanței. Sălajul are, de
ocamdată într-o formă inci
pientă, cîteva nuclee de per
formanță (echipe participante 
la diviziile școlare și de ju
niori: la Zalău 
fete și volei băieți, la Ileanda 
— handbal băieți).
însă lucizi. Sprijinind dorin
ța de afirmare, de detașare 
valorică a unor sportivi e 
levi (în acest sens ne-am bu
cura dacă Ministerul Invăță- 
mîntului ne-ar acorda credi
tul moral necesar pentru a 
inaugura, din toamnă, un li
ceu cu program de educație 
fizică, pentru început cu sec
ții de atletism și volei) rămî- 
nem credincioși ideii gene
roase de a asigura cuprinde
rea întregii mase de elevi in 
practicarea exercițiului fizic, 
inițierea fiecărui școlar cel 
puțin într-o disciplină spor
tivă.

Atracția pentru exercițiul 
fizic se poate forma și prin 
introducerea gimnasticii zil
nice în fiecare școală. Ope
rația a debutat promițător, în
deosebi în școlile 
din Zalău (nr- 1, 
Sîrbu și „Simion 
prof. Ez. Remitan), 
formate nuclee de 
voluntari chiar din 
țevilor. Vom introduce trep
tat gimnastica zilnică, asigu
rând condițiile necesare: o în
drumare practică a învățăto
rilor și spațiu de lucru co
respunzător.

baschet

Sîntem

generale 
prof. N. 

Bărnuțiu’1, 
unde sîni 

instructori 
rândul e-

ȘCOLAR
■ Hotărârile Colegiului Minis
terului învățămîntului vizea
ză totodată procesul de pre
gătire și perfecționare a ca
drelor didactice. Pentru Să
laj, județ care nu dispune de- 
cît de 45 de profesori de spe
cialitate, împlinirea unei a- 
semenea cerințe îmbracă un 
caracter acut. în acest sens 
am și realizat o primă in
struire a învățătorilor, în 
probleme privind moderniza
rea învățămîntului de educa
ție fizică, acțiune de anver
gură înfăptuită cu sprijinul 
C.N.E.F.S. (personal al tov. 
conf- dr. Emil Ghibu), urma
tă de o gală de filme sportive 
cu un bogat conținut metodic, 
aplicativ. în viitorul apropiat 
vom introduce lecții deschise, 
practice, la cercurile pedago
gice cu învățătorii în cadrul 
comisiilor metodice pe co
mune. într-o perspectivă mai 
largă, ne gîndirn, de aseme
nea, să organizăm cursuri 
practice de educație fizică și 
cu educatoarele, în ideea de 
a dezvolta gustul copiilor 
pentru mișcare, nevoia de a le 
forma deprinderi. încă 
perioada preșcolară.

Prezentînd cîteva aspecte dg 
fond ale activității de educa
ție fizică în școlile din jude
țul nostru, aș vrea, în în
cheiere, s”i evidențiez aportul 
adus la reușita tuturor acțiu
nilor semnalate, precum și la 
altele de ordin administrativ, 
de către o serie de directori 
de școli ca Oct. Chcța-Gîl- 
găul Almașului, C. Cioplea— 
Nușfalău, Gh. Rusu — Sur- 
duc, P. Pitică — Liceul Ji
bou, Aug. Mocanii — Lie. 
Șimleul Silvaniei, V- Pop — Șc. 
gen. Șimleul Silvaniei, cola
boratori prețioși în înfăptui
rea unui vast program de 
măsuri destinate să dea con
ținut, să transforme în cer
titudini învățămîntul de edu
cație 
tivă 
Iară

între formații cu stiluri de joc 
aproximativ asemănătoare. al 
cărei rezultat final este greu 
de întrevăzut.

Italienii au în Pizzo, vedeta 
polorului peninsular, și De Ma- 
gistris, punctele’ lor foite; for
mația din R.D. Germană mizea
ză mult pe omogenitate, cpt 
din cei 11 jucători aparțînînd 
echipei Dynamo Magdeburg. Si
tuația este oarecum asemănă
toare și pentru reprezentativa 
țării noastre, alcătuită în ma
rea majoritate din jucătorii de 
I«a Dinamo1 București. Iată și 
ultima declarație a căpitanului 
naționalei române, Gh. Zamfi- 
rescu : „Ne vom mobiliza la 
maximum pentru a cîștiga toa
te cele trei partide. Echipa I- 
taliei este redutabilă și are sa-n- 
se incontestabile ; pentru mine 
însă cea mai dificilă adversa
ră va fi selecționata K.D. Ger
mane, o formație robustă cu 
mari posibilități

PROGRAMUL
VINERI, de la 

nia — Bulgaria 
K.D. Germană ;

SÎMBATA. de 
R.D. Germană - 
Italia

DUMINICA, de la ora 
Bulgaria — Italia și România — 

Germană.

robustă 
tehnice".

TURNEULUI
17 : Româ-ora

și Italia

orala
Bulgaria

România ;

17 :
Și

17 î

___ 6 (prin lele- 
fon de la trimisul nostru). 
Ih manșa a doua, disputată 
p- șoseaua Constanța"-Ne- 
grii Vodă.' cicliștii au avut 
de înfruntat o ploaie rece 
și un vînt puternic. In proba 
juniorilor victoria a "revenit 
lui Valentin Hoța, care i-a 
întrecut în sprintul final pe 
Gh. Hianu (Brăila), N. Voi- 
can (București), A. Dumi
trescu (Brăila) și A. Ghergu 
(Ploiești), 
curs 60 de 
cu o medie 
pe primul 
ploieșteanul N.fcolae Andro- 
nache, talonat îndeaproape 
de colegul său de echipă C. 
Ciobanu și brăileanul Ștefan 
Rusen. După prima etapă în 
clasamentul general indivi
dual la seniori conduce Șt. 
Rusen (Brăila) ?h27:08, ur
mat de A. Zaroshi (Bucu
rești) 2h27:18 și N. Andro- 
nache (Ploiești) 2h27:28, PE 
ECHIPE : 1. Brăila 4h54:46, 
2. București 4h5-l:56, 3. Plo
iești 4h55:22, JUNIORI : in
dividual : 1. N. Voican (Bucu
rești) 11133:43, 2. A. Dumi
trescu (Brăila) 11133:53, 3. C. 
Hirzescu (Brăila) 11134:03. PE 
ECHIPE :
2. București 
șov 3h08:2G.

pe

Seniorii au par- 
km în lh32:34, 

orârfi de 39 km, 
loc clasindu-se

1. Brăila 3h07:56,
3h07:56, 3. Bra-

Emil IENCEC

rezultatele anterioare fiind edifi
catoare în această privință.

din

fizică și activitatea spor- 
din fiecare unitate șco- 
din județul nostru.

prof. EMIL TREF
Inspector general al inspe, t 
râtului școlar al județului 

Săla.1

al diviziei feminine A. echipele 
clasate pe primele locuri (Poli
tehnica. Rapid. I.E.F.S. din 
București și Crișul Oradea) își 
dispută turneul final al compe
tiției. eveniment important 
oferă protagonistelor 
a face, prin întreceri 
șl spectaculoase, o 
pagandă pentru acest 
Sperăm că fruntașele 
nostru nu vor dezminți așteptă
rile șl vor demonstra că au fo
losit cum se cuvine perioada de 
pregătire. >

Azi, în prima zl a turneului, 
sînt programate două partide în 
care favoritele Rapid și Pollteh-

MECIUL STEAUA

care 
prilejul de 
de calitate 

bună pro- 
joc sportiv, 
baschetului

CLASAMENTUL ÎNAINTEA 
TURNEULUI

1. Politehnica
2. Rapid
3. I E.F S.

4. Crișul

27 25 2 2019-1586
27 22 5 180J-1408
27 22 5 1802—1470

27 14 13 1686-1686

PROGRAMUL DE AZI

52
<19
49
41

Sala Floreasca, ora 16,30 : Ra
pid—Crișul <74—46. 81-50. 62—60)
ora 17,45 : Politehnica—I.E.F.S
(61—46, 66—72, 76- 61).

DINAMO, PUNCTUL DE ATRACȚIE
AL CONCURSULUI PRONOSPORT DE DUMINICĂ

Programul concursului Pro
nosport nr. 19 de duminică 9 
mai 1971, 
întîlniri 
brațe. în 
Steaua - 
ca să se 
din vreme 
de o participare numeroasă.

In rest, programul mai cu
prinde încă șase partide din 
cateagoria A și șase întîlniri 
din campionatul diviziei 
Dar iată cum 
acest program 
Dinamo : II : 
Petrolul : III : 
Cău — Farul : 
ge.ș " 
șoara 
niversitalea 
tehnica țași ; 
tatea Cluj — 
VIII : Poiana Cimpina

prezintă numeroasa 
interesante și echili- 

frunte cu meciul
Dinamo. Un motiv 
depună buletinele 
deoarece se preve-

B.
arată integral 

: I : Steaua — 
Steagul roșu — 
Sport, Club Bă- 

IV : F.C Ar- 
Jiul : V : C.F.R. Tfmi- 
- U.T. Arad ; VI : U- 

Craiova — Poli- 
VII : Universi- 
C.F.R. Cluj ;

ALe-

talul București ; IX : C.FR.
Pașcani — Dunărea Giurgiu ; 
X : A.S.A. Tg. Mureș — Me
talul Tîrgoviște ; XI : Olim
pia Satu Mare — Politehnica 
Timișoara : XII : Vagonul A- 
rad — Corvinul Hunedoara ; 
XIII : Olimpia Oradea — 
nerul Anina.

• Tragerea Loto de astăzi 
avea loc Ia București în 
la Clubului Finanțe Bănci 
str. Doamnei nr. 2. cu 
pere de la ora 18.45. Tragerea 
va fi transmisă și 
iar rezultatele vor 
zale.

înaintea tragerii 
începere de Ia ora 
avea loc tragerea 
celor 2 autoturisme : 1 ..Flat 
1800” și 1 „Flat 850 Spori”, 
atribuite la concursul special 
Pronosport din 25 aprilie 1971.

Mi
va 

sa- 
din 

înee-

prin radio, 
fi televi-

Loto.
18,"9 

la S’

C.FR


Pentru a putea reprezenta cu cinste poporul vom putea obține ia Olimpiada de la Miinchen

și mai rmilte medalii inclusiv de aur decit

am obținuttțîn Mexic. Noi sîntem convinși ca tine-

retul român poate dobîndi și în domeniul spor

tului rezultatei superioare".

(Din cuvîntu! rostit

T

libera

dacă ultimul său 
numește Arthur

la această 
cauză pentru 
să trăiești și

Reșița, înotătorul 
_____  realizează un ex

celent rezultat la 800 m liber, 
8:53,5, cu 26 de secunde supe
rior vechiului record, iar Mir-

ZIUA CEA MAI FRUMOASĂ

Iprw®'

zultate cît mai bune, antrenorii, conducerea sper

tului trebuie să asigure pregătirea permanentă, an

de an, lună de lună, a, sportivilor. Numai astfel

rn!-a

I profund

V

Cale
TUTUROR FIILOR PATRIEI dezvoltării

DREPTURI EGALE

r

IZVORUL MARILOR SATISFACȚÎI

al

ÎMPLINIRILE VIEȚII MELE1

MODESTULLE DATOREZ PARTIDULUI

absolvenți
educația

șl experiența, 
că dintre sar- 
care m-am rea- 
mal dragă Îmi 
de a fi contrl-

Mureș, îm- 
experiența 
care s-au 

sport

ai 
fizică

in , rîndurile membrilor^ 
partidului căruia îi dato
rez toate succesele spor
tive.

în toate județe- 
de organizații 

schimbarea con
federațiilor spor-

poate cu 
cutezanță,

nostru, pentru a putea participa la întreceri cu re-

(Din cuvîntu! rostit de tovarășul , NICOLAE CEAUȘESCU la solemnitatea 
defce)|nării da or dine și medalii sportivilor și antrenorilor români care s-au distins 

\ cu prilejul Jocurilor Olimpice din Mexic), j

OMAGIU ȘI UECUNOȘTINȚĂ
1

PARTIDULUI IUBIT
1

Țara întreagă s-a pregătit să celebreze mărețul Semicentenar al 
Partidului cu elan creator și remarcabile succese. In ritmul acesta 
viu. însuflețitor, cei ce practică sau slujesc sportul rtu făurit, și ei, 
semn al recunoștinței, o frumoasă salbă de performanțe. In toate 
județele țării au fost coristrulte șl amenajate baze ăsportive, orga
nizate numeroase competiții de masă sau de performia(nță, dotate cu 
„Cupa Semicentenarului", la care au participat zeci teii zeci de mii 
de tineri. |

Răsfoind numai colecțiile acestui an sintetizăm orțiagiul scris cu 
pasiune, talent și responsabilitate de sportivii țării pentru gloriosul 
Semicentenar. Din vastul tablou al performanțelor de I valoare, reali
zate in acest an jubiliar, am reținut cîteva, ele semi Tificind avîntul 
general și dorința unanimă a tineretului 
bătorescu) eveniment cu noi rezultate de

sportiv de a lîntimpina săr- 
prestigiu. t

9

• La începutul lunii Ianua
rie, echipa de hochei juniori 
reușește, la București, să cîș- 
tige campionatul european gru
pa B, obținînd Calificarea în 
prima serie a competiției. Din 
Innsbruck, la 16 Ianuarie, echi
pajul de bob al României al
cătuit din Panțuru, Zangor, 
Pascu și Focșeneanu trimite în 
fără o veste mare : cucerirea 
titlului european Ia bob 4 per
soane. La sfirșitul lunii, oa
menii înălțimilor pure, alpi- 
nișili anunță un „Simultan al
pin de Iarnă de-a lungul Car- 
paților in cinstea aniversării 
Semicentenarului Partidului”.

• Marla Alexandru deschide 
agenda lunii februarie, cîștigind 
proba de simplu a „internațio
nalelor” de tenis de masă ale 
Cehoslovaciei, învingînd în fi
nală pe campioana europeană 
Zoia Rudnova Peste Ocean, la 
Omaha, Hie Năstase fl surcla
sează în trei seturi pe celebrul 
jucător american Cliff Richey, 
anunțînd un sezon de-a drep
tul impresionant. Pentru O pri
mă confirmare ii învinge după 
cîteva zile si pe John Newcom
be, ajungînd în finala „open”-u- 
lui de la Richmond pe care o 
eiștigă, chiar 
adversar se 
Ashe.

Tn țară, la 
Eugen Aimer

SEMICENTENARUL 
NOILOR DESTINE

nijiată și cc^ntinuaiă cu perseverentă încă din anii ilegaliitâfii, aejiunea de sprijinire și îndru
mare a educației fizice și sportului a reprezentat pen fțru Partidul Comunist Român o

preocupare de seamă, înscrisă și legată structural de fiiacare etapă pe care poporul român 
a parcurs-o, >țnai întîi pe drumul eliberării, apoi pe aci al reconstrucției și al edificării

societății socialiste. Tn această jumătate de secol, ParticVil Comunist Român a stabilit cu 
înțelepciune sensurile reale ale educației fizice și sportului, punînd pe primul plan contri

buția directă pe care o are practicarea exerci fiilor fizice în ridilzarea gradului de sănătate a popu
lației, în dezvoltarea armonioasă a tinerelor generații.

Tn același timp, au fost create condiții male riale și morale pentru împlinirea multilaterală a 
năzuințelor tuturor celor ce au dorit să-și afirme talentul pe terenul de sport. S-au înălțat, astfel, 

noi și moderne baze sportive, a crescut numărul și calificarea cadrelor tehnice, s-au produs va
riate materiale sportive, s-ciu Înmulțit contactele internaționale, prezența reprezentanților Romq- 
Xiiei socialiste la marile confruntări europene și mondiale remăreîndu-se priri -valoarea tot mai 
crescută a rezultatelor. Pe aceste temeiuri și beneficiind totodată dLe înlesnirile create de creșterea 

n\m|ică a nivelului de trai, riumeroșr sportivi, antrenori, profesori siau activiști din acest domeniu, 
foa^i niulți dintre ei membri al partidului, au obținut nu numai performanțe sportive, ci și suc
cese profesionale, devenind cetățeni de nădejde ai societății sociali ista? Cîțiva dintre er ne-au îm
părtășit, în uliimele zile, gîpdurile și năzuințele lor.

Am debutat în reprezen
tativa de tenis a Româ
niei în 1966, cînd nu împli
nisem încă 29 de- ani. Am 
jucat in acest răstimp pe 
multe terenuri cu renume 
în lumea sportului alb.

De fiecare dată, in (luplă 
cu adversari puternici., sub

prlvirile unul public stră
in, atunci cînd ajung în 
momentele grele ale jocu
lui, un gind mă însuflețeș
te : știu că sînt un fiu al 
României, al Partidului 
Comunist Român, știu că 
pot ține fruntea sus în, 
fața oricui. Și aceasta îmi, 
sporește puterile, mă aju
tă in obținerea victoriei.

Aceste rezultate înalte, 
aceste victorii, nu sînt nu
mai ale mele, ci ale între
gului sport românesc, care 
a putut ajunge la un ase
menea nivel de dezvoltare 
doar prin grija șl sub în
drumarea partidului. Iată 
de ce acum. în preajma 
sărbătoririi Semicentena
rului, mulțumesc din ini
mă partidului nostru drag l

buit, tn cadrul col activului 
didactic al I.E.F.S.. ia for
marea a peste 4 500 de 
profesori de educație fi
zică și antrenori, capabili 
să aplice creator știința 
integratoare a etUucației 
fizice și sportului.

Tot partidul șl concepția 
lui științifică despre, lume 
și viață m-au ajutat să 
valorific experiența și cu
noștințele mele prin unele 
realizări originale în cer
cetarea științifică, consein- 
nate ca atare de foruri 
științifice internaționale. 
Adăugind șl cinstea de a

participa la conducerea pe 
plan național a activității 
de educație fizică și sport, 
mai pot oare să-mi doresc 
altceva decit să am și in 
continuare capacitatea de 
a confirma prin fapte re
cunoștința și devotamentul 
ce le port scumpului nos
tru partid 1

prof. unîv. dr.
LEON TEODORESCU

vicepreședinte
al C.N.E.F.S. 

rectorul I.E.F.S.

ILIE NASTASE 
maestru emerit 

al sportului

dinele șl Medaliile Repu
blicii Socialiste România — 
înaltă cinstire ce 
fost arătată — șl încerc 
un puternic șl — •
sentiment de recunoștință, 
știind că toate împlinirile 
vieții mele le datore»

partidului, din rlndurile 
căruia, spre marea mea 
cinste, fac parte de cițlva 
ani.

AUREL VERNESCU 
maestru emerit 

al sporiului

Gîndurile ml se îndreap
tă. acum, în ajunul marii 
sărbători, spre anii copi
lăriei,. spre casa părinteas
că de unde am pășit in 
viață. Pentru mine impor
tant a fost faptul că din- 
tr-o familie 
toți au reușit 
un rost In 
cît și frații 
condiții să 
anul acesta 
stltutul de ____... ____
și sport —, să practicăm 
fotbalul, această disciplină 
sportivă care ne-a atras 
și căreia i-am dedicat cei 
mai frumoși ani.

Dar, ziua cea mal fru
moasă pentru mine, rămî- 
ne aceea cînd am fost 
primit în marea familie a 
comuniștilor. Am trăit a- 
tunci un moment emoțio
nant, încercînd un puter
nic sentiment de mîndrie, 
dar șj de răspundere. Voi 
rămîne toată viața recu-

cu 7 copii, 
să-șl facă 

viață. Atît eu, 
mei am avut 
Învățăm — 

eu termin In- 
educație fizică

noscător partidului pentru 
grija ce o poartă tinerelor 
generații în împlinirea nă
zuințelor lor îndrăznețe,

ION NUNWEILLER 
maestru emerit 

al sportului

Joc popice de aproape! 
20 de ani și am trăit, gra
ție condițiilor din ce ini 
ce mai bune de pregă
tire ce ni s-au creat pnm 
erija Partidului Comunist 
Român, numeroase satjȘȚ 
facții la marile competițni 
internaționale. Cu echipai 
reprezentativă am cucerit 
In repetate rînduri titlul’ 
suprem, am fost de mar. 
multe ori laureată a di- 
verselor întreceri Indivi
duale, susținute peste ho
tare șl în țară, iar cu 
formația mea de club. 
Rapid București, am cîștl
gat ultimele două ediții 
ale campionatelor euro

pene feroviare.
Anul trecut, în ziua de 

14 Iunie, după ce repre
zentativa țării noastre. din 
care am făcut parte, cu
cerise la C.M. de la Bol
zano toate titlurile su
preme puse în joc. am 
trăit unul dintre cele mal 
Importante evenimente din 
viață : am foșt primită

Sînt mindru 
parte din rîndurile mem
brilor Partidului Comu

nist Român, care încă de 
la înființarea sa șl-a pus 
printre principalele o- 
blective de luptă dobîn- 
direa de drepturi egale 
tuturor naționalităților

conlocuitoare din Româ
nia. Eu, ca maghiar am 
avut, ca și ceilalți tineri 
de alte naționalități, con
diții egale, dintre cele 
mai bune, pentru muncă, 
pentru practicarea spor
tului preferat. Ca fiu al 
acestor meleaguri, am 
simțit mereu un îndemn 
lăuntric să pun toate cu
noștințele, tot talentul meu 
în slujba sportului. Cele 
două titluri de campion 
european la lupte libere 
pe care le-am cîștlgat au 
fost modesta mea contri
buție la afirmarea spor
tului din România pe plan 
internațional. Acum, fiind 
antrenor la clubul Mure
șul din Tg. ■' 
părtășesc din 
mea tinerilor 
dedicat acestui 
bărbătesc.

ELENA CERNAT 
maestrâ emerită 

a sportului

FRANCISC BOLA 
maestru emerit 

al sportului

avut cinstea
încă din primele zile du
pă Eliberare, să fiu che
mat, împreună cu alți to
varăși, de conducerea de 
Partid, care ne-a împu
ternicit să punem in 
practică rezoluțiile Con
gresului al iv-lea șl 
v-lea ale P.C.R., în do
meniul sportului.

Am trăit apoi momente
le marelui avînt al mișcă
rii noastre sportive : în
ființarea 
le țării
O.S.P., 
cepțiel

sportului
tive, participarea spor- 
vllor din Capitală și din 
orașele țării la primul 1 
Mai liber, legiferarea de 
către guvernul Dr. Petru 
Groza, la 7 martie 1946, 
a Organizației Sportul Po
pular, act prin care Parti
dul Comunist Român a 
deschis cale liberă dez
voltării șl afirmării miș
cării sportive românești.

tn anii care au urmat, 
beneficiind de acest per
manent șl susținut spri
jin, sportul românesc a 
cunoscut o înflorire mul
tilaterală. In acest cadru, 
înrioltor din toate punc
tele de vedere, Bucureș- 
tlul, cel mai mare centru 
sportiv al țării, a devenit 
un adevărat oraș al sta
dioanelor, pe care se în
trec zeci de mii de tineri 
și unde cei mai buni per
formeri români își desă
vârșesc măiestria sportivă. 
A contribui 
operă este o 
care merită 
să lupți !

TUDOR
membru al ________

Executiv C.N.E.F.S.,
președinte al C.M.E.F.S.

București

VASILE
Comitetului

MEU APORT

Hohoiu înoată I 200 m spate 
... — cea mțti bună per
formanță românea;(că din toate 
timpurile. Sînt înlji'-un fel re
zultate prolog la <H'a de-a 11-a 
ediție a internat banalelor <le 
înot în care spoițlivii români 
cîștigă 9 probe. în| timp ce la 
București se organizează exce
lent turneul interrtițional uni
versitar de tenis ci? masă, iar 
la Moscova atleta {Ileana Silai 
obține o victorie ) remarcabilă 
la 800 m, Ilie Năstase iși con
tinuă maratonul succeselor, sur- 
clasîndu-1 și pe <)rantes la 
Hawthorne. Cea mai? reușită e- 
diție a campionatelqc de atle
tism ale seniorilor, cnisputate în 
sală, cunosc un real asucces : 27 
de recorduri republicane. Sfîr- 
șitul lunii februarie^ înseamnă 
printre altele : Steartă în finala 
Cupei campionilor c*> ropeni la 
handbal masculin. Ml aria Ale
xandru triplă campioană inter
națională a Angliei 01a simplu, 
la dublu femei cu Eldtonora M_i- 
halca, la dublu mixSt). 
atletism 7 noi recordu 
în „Cupa de cristal" 
victorii (I. 
obținute la

• Martis 
la Torino, 
finală dramatică 
namo Moscova) flore Bistele de 
Ia Steaua (Drîmbă, Stațjhl, Szabo 
și Pascu) cuceresc „Qipa Eu
ropei*', Elena Bașa detfine cam
pioană balcanică la schi fond 
junioare, iar hocheiștsi ne tri
mit din Olanda primul buchet 
de lalele : cîștigă grtspa C și 
revin în eșalonul secuind al ho
cheiului mondial. Năstpse si Ti
riac fac furori pestfc Ocean, 
realizlnd o dublă victorie în 
turneul . indoor” de 
ton. înving la dublu 
renumit (Graebner—1 
Năstasa cișttgă ț' 
simplu, întrecîndu-1 
ner. La Berlin,. Arfca Groza 
reușește un nou recoi,id la 206 m 
delfin (2:36,7), Iar de la Sofia 
din campionatele euțropene de 
sală atleții ne aduc \două me
dalii de argint (Ilearm Silai și 
Carol Corbu) și 2 ;de bronz 
(Cornelia Popescu jși Vasile 
Săruean). Tintașii poștri iz
butesc la Mezibori, în: Cehoslo
vacia, cîteva rezultase remar-

1

cea 
în 2:17,8

Silai și Vd 
Berlin.

Primăva 
acolo und

iar Ia 
•i de sală 

și două 
Săruean)

arii începe
16? după o 

(9—5’ cu Di- 
**

"i^hl. Szabo

ta Hamp-
1 Iun cuplu 
-Kjoch), iar 

și ri'roba de 
-1 pie Graeb-

cabile: Edda Baia, campioanS 
europeană Ia pușcă cu aer com
primat, Anișoara Matei, me
dalie de argint la pistol și me
dalie de bronz pe echipe la 
pistol. Echipa României învin
ge categoric (10—1) Danemar
ca la box, Alexandra Nicolau și 
Margareta Teodorescn ocupă 
locurile 2—3 într-un valoros 
turneu de șah, la Belgrad, Ai
mer reușește în piscina de la 
Reșița cel mai valoros rezultat 
înregistrat vreodată la noi pe 
1500 m (16:34,2), iar Dumitra- 
che este ales în echipa lumii 
pentru meciul de adio a 
Iașin, în mai, la Moscova, 
rezultat de prestigiu 91—89 
Polonia la natație, însoțit 
8 no! recorduri republicane, 
cheie bilanțul lunii martie.

• Aprilie debutează cu un loc 
6 al echipei feminine la cam
pionatele mondiale de tenis de 
masă de la Nagoya și două 
locuri I (Gh. Berceanu și N. 
Neguț) în turneul do lupte de 
Ia Budapesta. La Nisa succese
le lui Năstase și Tiriac cohti- 
nuă. Maria Alexandru reușește 
în cuplu cu A. Stipancici (Iu
goslavia) să cucerească medalia 
de argint la mondialele din 
Japonia. Handbalul românesc 
iși confirmă valoarea și la 
Casablanca, unde echipa de 
tineret nu cunoaște înfrînge- 
rea și cucerește „Cupa țărilor 
latine**. Kugbyștii întrec cate
goric (32—6) Italia, la Bucu
rești, în timp ce la Monte 
io rachetele noastre de 
mai obțin o dublă victorie, 
tase reușind, la simplu, 
ia o rîvnită revanșă în fața lui 
Okker. Floretistele cîștigă pa
trulaterul de 
leana Drîmbă 
Jeanty”.

Un rezultat 
baschet 
Cehoslovacia, debut (2—1) cu 
Albania, în preliminariile olim
pice la fotbal, iar la Novi Sad 
prima reprezentativă de fotbal 
obține încă o victorie de preț. 
1—0 cu Iugoslavia. Trăgătorii 
români domină Balcaniada de 
tir de la Sofia. Ștafeta Semi
centenarului se îndreaptă spre 
Capitală. Argentina Menis reu
șește Ia 24 aprilie un excelent 
record republican la aruncarea 
discului : 60.04. După numai 7 
zile, la 1 mai, Olimpia Catara
mă obține cea mai bună per
formantă mondială a anului — 
60,50.

...La 8 Mai, sportivii țării vor 
raporta partidului noile succese 
și ca semn al unei sincere și 
profunde recunoștințe, se vor 
angaja ferm, entuziast, să ri
dice pe trepte și mai înalte 
prestigiul pe care 
mânesc, condus și 
Partidul Comunist 
cucerit în lume.

lui 
Un
cu

în- v

Car- 
aur 

Năs- 
să-și

Ia Paris, iar I- 
și „Trofeul Leon

de prestigiu la 
masculin. 95—84 cu

sportul ro- 
îndrumat de 
Român.Al a

Mircea M. IONESCU

A IV-a ediție a Crosului tineretului

500 de participanți

la finalele de la Craiova
S-au Încheiat, așadar, cele trei 

etape premergătoare ultimei faze 
a Crosului tineretului ajuns. în 
acest an, la a iv-a ediție. Mîine, 
pe un traseu din Parcul Poporu
lui din Craiova, se va da plecarea 
in etapa finală.

Uniunea Tineretului Comunist 
— organizatoarea acestei compe
tiții de masă, la care a partici
pat peste un milion de tineri — 
a închinat ediția din 1971 a Cro
sului, gloriosului semicentenar al 
Partidului Comunist Român,.

Cei aproape 500 de tineri, pre- 
zenți la startul finalei, consideră 
participarea lor la întreceri un 
omagiu adus aceluia căruia îi 
datorează viața sa fericită — Parti
dul Comunist Român. Tineretub 
care a răspuns prezent la toate

acțiunile menite să ridijee Româ
nia pe treptele cele mini înalte 

■ale civilizației, iși exprimă și cu 
acest prilej recunoștința cea mai 
fierbinte față de Partildul-p.ărinte.

Pentru a întimplna cu toată 
căldura pe sportivii care vor 
veni la Craiova, Comitetul jude
țean Dolj al Unlunji Tineretului 
Comunist, în colaborare cu cele
lalte organizații și instituții, a 
Întocmit un minuțios plan pen
tru ca șederea aici să le fie cit 
mai plăcută. Vor fl organizate 
vizite la muzee șl la alte monu
mente, întîlniri cu diferite perso
nalități. După terminarea întrece
rilor, în seara zilfel de 8 mal, 
concurențil vor fl invitații tineri
lor cralovenl la miarea serbare ce 
va avea loc cu ocazia sărbăto
ririi aniversării partidului.

Tineretul patriei se angajează

să obțină noi succese in activitatea

sportivă de

„Ștafeta
P.C.R.

4

masă și de performanță

Semicentenarului
1921-1971“

Ia in-CRAIOVA. Chiar de 
trarea pe teritoriul județului 
Dolj, în localitatea Filiași, 
„Ștafeta Semicentenarului 
P-C.R. 1921—1971“ a fost în- 
tîmpinată cu multă căldură de 
numeroși tineri și vîrstnici. 
Erau prezenți reprezentanți ai 
Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport, ve- 
niți să preia Ștafeta și să-i 
conducă pe purtătorii mesa
jului la Craiova. Aici, pe sta
dionul Central, Ia ora 16,30, 
a avut Ioc festivitatea de în- 
mînare a mesajului, de către 
gorjeni, doljenilor, în conti
nuare s-a desfășurat 
finală a 
rului la 
sportive.

jului, aiț, sosit în Piața din 
fața Comitetului județean al 
P.C.R. Alici, în prezența unui 
numeros public, au fost citite 
mesajele celor două județe. 
Imediat „Ștafete Semicentena
rului P.C.R. 1921—1971“ și-a 
reluat traseul- La ora 18 era 
prezentă în Piața 23 August 
din Brașov.

etapa
Cupei Semicentena- 

mai multe discipline

De pe traseul nr. 2
Semicentenarului 

aflăm că 
fost

BACAU. Din Vaslui — de 
unde a plecat miercuri — 
„Ștafeta Semicentenarului 
P.C.R. 1921—1971“ a străbătut 
localitățile Dragomirești, Se- 
cuienâ, sosind joi, la ora 17, 
pe stadionul 23 August. Tri
bunele pline de spectatori ve- 
niți să asiste la demonstrația 
de atletism, au întîmpinat cu 
entuziasm pe purtătorii mesa
jului sportivilor din județele 
prin care a trecut Ștafeta în 
drum spre Capitală, La festi
vități erau prezenți reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai altor in
stituții și organizații, elevi, 
precum și numeroși sportivi.

Tn ziua de 7 mai Ștafeta 
își va continua călătoria, tre- 
cînd prin Sascu't, Adjud, Mă- 
rășești și tot în aceeași zi 
se va opri la Focșani, orașul 
de reședință a ..............
Vrancea.

SIBIU.
al „Ștafetei
P.C.R. 1921—1971“ 
purtătorii mesajului au 
așteptați, în localitatea Mier-
curea-băi, de reprezentanții 
județului Sibiu. în continuare, 
în toate comunele prin care 
a trecut, Ștafeta a fost aș
teptată cu mult interes, cei 
prezenți pe traseu adăugind 
mesajul lor adresat Partidului. 
La ora 17,30, pe stadionul 
Metalul din Sibiu a avut loc o 
festivitate. Zece sportivi, că
rora li s-au alăturat zece pio
nieri — aducînd salutul celor 
mai tineri locuitori ai țării — 
au preluat ștafeta care, vi
neri, își va continua călătoria 
spre Capitală, oprindu-se la 
Rm. Vîlcea.

întotdeauna o perfor
manță bună mă bucură' șl 
nu pot spune că am luat 
vreodată startul fără să 
nu mă gîndesc la succes, 
tn iarna aceasta am dorit 
însă mai tult ca oricind 
să conduc bobul nostru 
către o victorie internațio
nală. Și la Igls, în Aus
tria, am reușit 1 Primul 

gînd al meu și al coechipie
rilor mei D. Pascu, D. 
Focșeneanu șl I. Zangor 
a fdst să închinăm vic
toria noastră șl titlul de 
campioni europeni Semi
centenarului partidului. 
Am considerat din prima 
clipă1' acest titlu de cam
pion <al Europei că pe un 
modes» aport adus la săr
bătorirea celor cincizeci 
de ani vie viață și de luptă 
ri partidului care mi-a 
creat posibilitatea, mie un 
simplu muncitor, să prac
tic acest sport rezervat în 
alte țări, .doar celor avuțl.

știu, dțeei. foarte bine că 
tot ceea' pe ,am realizat 
datoresc ^partidului, condi
țiilor careț. jne-au fost cre-
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In primul rind a Însem
nat nu numai realizarea, 
dar și depășirea celor mai 
îndrăznețe visuri ale noas
tre, ale celor cîteva sijte de 
profesjrț, din vechile pro-

moții de 
A.N.E.F. :
și sportul nu numai că au 
devenit un bun al între
gului popor dar au ajuns 
și o activitate de interes 
național. Apoi, aplicarea 
în domeniul educației fizi
ce și sportului a concep
ției științifice a partidului 
a condus la recunoașterea 
statutului sportului ca act 
de cultură, la integrarea 
lui în educația permanentă 
a tuturor cetățenilor.

Partidul a fost acela care 
m-a sprijinit în completa
rea și perfecționarea con
tinuă a pregătirii ideolo
gice și științifice și m-a 
cinstit cu încrederea de 
a-mi valorifica creator cu
noștințele

Desigur 
cinile prin 
lizat, cea 
este aceea

Mă gîndesc deseori la ti
nerețea. la viața mea. O 
fac, totdeauna, cu plăcere 
și bucurie, cu acel ome
nesc sentiment de trăire 
optimistă a multor împli
niri. La unele mă gîndeam. 
cîndva, 
multă 
nici nu le visam, 
că astăzi ele îmi 
viața, dăruindu-mi 
re. Aș putea aminti 
realizarea unui cămin lip
sit de orice griji, de con
dițiile materiale excelente 
pe cwre ie am împreună 
cu familia mea. Mă vei 
opri, însă, la împlinirile de 
sportiv și cetățean ne ca
re le consider profund 
semnificative pentru în
treaga mea existență. Am 
31 de ani și la această 
vîrstă am putut Include 
în palmaresul meu mai 
multe titluri mondiale și 
europene, zeci, chiar suta 
de victorii internaționale, 
ceea ce pentru un spor
tiv de performanță repre-

prea 
altele 

Și iată 
umplu 
ferlci- 

de

zlntă suprema satisfacție. 
Dar, în acești ani am reu
șit să-mi împlinesc și alte 
dorințe, una din ele fiind 
aceea de a deveni profe
sor de educație fizică.

Mă gîndesc, cum spu
neam, deseori la viața 
mea. Privesc casa în care 
locuiesc, vitrina cu strălu
citoare trofee sportive, Or

ate și de aceea 
precupețit nici un efort 
pentru a învinge, pentru 
a putea arăta astfel 
cunoștința mea.

ION PANȚURU 
maestru emerit 

al sportului

SF. GIIEORGHE — BRA
ȘOV. în ziua de 6 mai Șta
feta pornită din județul Har
ghita a parcurs două etape. 
Prima a fost la Sf. Gheorghe, 
reședința județului Covasna. 
Opt autoturisme, purtînd pe 
cei 24 de membri ai ecb'.pa-

județului

BRĂILA. După o lungă că- 
și pe șo-lătorie pe Dunăre ți 

sele, „Ștafeta Semicentenaru
lui P.C.R- 1921—1,971“ (traseul 
nr. 5) a sosit joi ]a Brăila. 
Pe partea dinspre Brăila a 
malului Șiretului, la granița 
cu județul Galați, Ștafeta a 
fost întîmpinată de reprezen
tanți ai Consiliului județean 
pentru educație fizică și 
sport. Apoi purtătorii mesa
jului au fost conduși pe sta
dionul Progresul unde, la ora 
17. a avut ioo festivitatea.


