
VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU,

In republica africa centrală
în continuarea vizitei pe care o 

întreprinde în unele țări din Africa, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a sosit la 
16 martie într-o vizită oficială de 
stat în Republica Africa Centrală, 
răspunzînd invitației președintelui 
acestei țări, general de armată 
Jean Bedel Bokassa. Este prima 
oară cînd șeful unui stat de pe 
continentul european face o vizi
tă oficială în această țară. Este un 
moment politic de mare însemnă
tate în dezvoltarea relațiilor de

prietenie și colaborare dintre două 
țări și popoare pe care le apropie 
sentimentele de stimă și respect ce 
și le nutresc reciproc, aspirațiile 
spre progres, pace și bunăstare.

La sediul palatului prezidențial 
din Bangui, capitala Republicii 
Africa Centrală, au început vineri 
convorbirile oficiale dintre preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și pre
ședintele Republicii Africa Centra
lă, general de armată Jean Bedel 
Bokassa. într-o atmosferă caldă, 
cordială au fost abordate probleme

ale relațiilor româno-centrafricane, 
exprimîndu-se dorința reciprocă 
de a le dezvolta în continuare, în 
folosul celor două popoare, al ca
uzei colaborării și păcii.

Vineri la prînz, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, însoțit de preșe
dintele Republicii Africa Centrală, 
a sosit în localitatea Bobangui, si
tuată la 80 de kilometri de capi
tală, pentru a depune o coroană 
de flori la Monumentul lui Barthe-

(Continuare în pag. a 4-a)

0 NOUĂ ETAPĂ DE DEZVOLTARE
A PRIETENIEI ROMÂNO-ALGERIENE

Timp de șase zile, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreuna cu tovarășa Elena Ceaușescu și per
soanele oficiale care îi însoțesc au fost oas

peții Algeriei, prima etapă a călătoriei pe care se
cretarul general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat a| României, o efec
tuează într-o serie de fări din Africa.

Grație televiziunii, ca și din relatările ample ale 
presei și radioului, am fost zilnic martorii vibrante
lor manifestări de prietenie și stimă cu care a fost 
întîmpinat de către președintele Houari Boumediene, 
de conducătorii țării și poporului algerian, înaltul soi 
al României socialiste, conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru, în vizita întreprinsă în această 
țară africană în plină dezvoltare.

De la țărmul Mediteranei, de-a lungul a multe 
sute de kilometri, pînă în inima deșertului Saharei, 
cordialitatea și căldura cu care au fost întîmpinați 
pretutindeni oaspeții români au demonstrat sentimen
tele de prietenie dintre popoarele român și alge
rian, prestigiul internațional de care se bucură as
tăzi țara noastră, aprecierea față de succesele obți
nute de poporul român în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate, prețuirea 
acordată personalității și prodigioasei activități a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în pofida faptului că o distanță de mii de kilo
metri separă ca teritoriu România de Algeria, aflate 
pe două continente diferite, între cele două popoare

există multe afinități, izvorîte din istoria lor, din as
pirațiile lor spre dezvoltare și progres social. Poporul 
român a fost ferm solidar cu lupta eroică de elibe
rare dusă ani de-a rîndul de poporul algerian, sub 
conducerea Frontului Național de Eliberare, dînd o 
înaltă apreciere victoriei dobîndite împotriva colo
nialismului. De atunci, au fost urmărite cu multă sim
patie strădaniile poporului algerian pentru consoli
darea independenței, pentru făurirea unei economii 
prospere. Poporul nostru s-a bucurat sincer pentru 
fiecare dintre succesele realizate în țara prietenă, 
în toate domeniile de activitate, inclusiv acela al 
dezvoltării educației fizice și sporturilor.

Vizita în Algeria a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a prilejuit convorbiri fructuoase între președinții ce
lor două țări vizînd stadiul actuol și perspectivele 
dezvoltării relațiilor dintre țările noastre, ca și asu
pra unor probleme internaționale. în această pri
vință, Declarația comună româno-algeriană, publi
cată în presa noastră, sintetizează aceste convorbiri 
duse într-o atmosferă de înțelegere, prețuire și prie
tenie, exprimînd satisfacția celor două părți față de 
bunele relații dintre România și Algeria, dorința lor 
de a augmenta aceste relații, extinzind pe planuri 
multiple o colaborare rodnică. în acest context a 
avut loc și semnarea unui acord referitor la crearea 
Comisiei mixte guvernamentale romăno-algeriene, în

(Continuare în pag. a 4-a)
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Patru filme sportive 
românești 

la Festivalul international»

de la Reims
In ultimii 

bucură de o 
mai mare, el constituind un efi
cient mijloc de popularizare a fru
museților sportului, a foloaselor pe 
care le aduce această activitate, a 
însușirilor deosebit de prețioase pe 
care le dezvoltă ea : curaj, ambi
ție, forță 
ță fizică 
tere.

Și iată 
începute 
FILMUL 
sale cele 
de vedere tematic și tehnic, pre
zentate de cinematografia din di
ferite țări, va cunoaște momentele 
festive ale unei gale internaționale 
de mare amploare.

Este vorba de cel de-al IV-lea 
Festival internațional, care se va 
desfășura între 25 și 30 aprilie în 
orașul Reims, sub patronajul de 
onoare al primului ministru ai Fran
ței, Jacques Chaban Delmas. Sub titu
latura C.I.D.A.L.C., „Comitetul in
ternațional de difuzare a artei și 
literaturii prin intermediul cine
matografului", festivalul filmului 
sportiv de la Reims reunește fil
me de scurt și lung metraj reali
zate cu înalte mijloace artistice, în 
toate țările lumii.

Cu satisfacție aducem la cunoș
tința iubitorilor de sport că la a- 
cest mare festival ROMÂNIA VA 
PARTICIPA 
SPORTIVE.

La Reims, 
trecere, în 
siguri, filmul sportiv românesc va 
figura la loc de 
prilejul pentru a 
bruarie 1970. la 
sportiv românesc 
liul național pentru educație fizică 
și sport „LUPTA LA SEMICERC" 
a primit Premiul „C.I.D.A.L.C.".

ani, filmul sportiv se 
apreciere din ce în ce

de concentrare, rezisten- 
și morală, grație și pu-

că, pe linia unei tradiții 
în urmă cu cițiva ani, 
SPORTIV, prin peliculele 
mai sugestive din punct

CU PATRU FILME

va fi o adevărată în- 
cadrul căreia, sîntem

frunte. Folosim 
aminti că, în fe- 
Grenoble, filmul 

realizat de Co.nsi-
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Partida care a asigurat „deschi

derea" programului hocheistic de 
ieri seara ne-a oferit o plăcută sur
priză, furnizată de selecționata se
cundă a țării noastre. Aceasta a 
învins formația E. V Fiissen cu 6—1 
(1—0, 3—1, 2—0), după un joc des
tul de rapid, dar — din păcate — 
plin de iregularități. O curioasă și 
semnificativă coincidență ne face 
totuși să apreciem perspectivele ju
cătorilor din formația secundă: ei 
au întrecut echipa vest-germană cu 
un rezultat simetric față de scorul 
realizat de prima garnitură, vineri 
seara, în fața aceluiași adversar. în 
acest fel, secunzii au demonstrat că 
atunci cînd vor și, mai ales, cînd se 
hotărăsc să joace disciplinat, 
punct de vedere tactic, pot i 
îezultate meritorii. Acest i 
^nsă nu trebuie amplificat 
mult, avînd totuși în vedere i 
rea scăzută a adversarilor.

Punctele au fost înscrise de: Her
ghelegiu (2), Axinte, Mihăilescu, 
Scheau și Moiș pentru învingători,

, din 
obține 
succes 

prea 
valoa-

Boldescu

o **•

(primul din dreapta) inițiază un nou atac pentru echipa sa: 
România (tineret) in

respectiv 
bu și M.

Evident superioară față de meciul 
din ajun, comportarea formației 
sovietice Zvezda Sverdlovsk în 
meciul de aseară, in care a întil- 
nit lotul A al țării noastre. Numă- 
rînd în rîndurile lor cițiva jucători 
ai echipei Ț.S.K.A., campioană a 
U.R.S.S., oaspeții au cîștigat cit 
11—1 (1—0, 2—0, 8—1). Hocheiștii

meciul cu F.V. Fiissen.
Foster. Au condus O. Bar- 
Presneanu 1_

români le-au dat o replică onora
bilă în primele două reprize, după 
care combativitatea lor a scăzut 
brusc.

Au marcat: Kotov (5), Trunov 
(3), Moiseev (1), Loghenov (1) și 
Vladnik (1). Notăm că primii pa
tra jucători aparțin lui Ț.S.K.A. 
Pentru noi a înscris Fodorea. Au 
condus Florian Gubernu și Cornel 
Sgîncă.

PARTIDELE ETAPEI A XVII-a
Cinci echipe sînt avantajate în 

etapa de azi a Diviziei A și anu
me cele care n-au jucat miercuri 
în optimile Cupei, dacă acest a- 
vantaj mai poate fi evocat atunci 
cînd prestigiul divizionar A a fost 
atît de șifonat prin eliminarea din 
competiția K.O. . Totuși, Politehni
ca, Steagul roșu, Farul, „U“ Cra
iova și Petrolul — pentru că de 
ele este vorba — au avut răgaz 
să se pregătească mai atent și să-și 
vindece eventualele „răni" desco
perite cu prilejul jocurilor oficiale 
precedente, fără să fie nevoite să 
depună efortul pretins de un meci 
de cupă. Alte nouă echipe, în 
schimb, par dezavantajate din a- 
cest punct de vedere, pentru că 
ele au jucat miercuri și unele 
chiar cîte 120 de minute (Crișul, 
„U“ Cluj) și s-ar putea să resimtă 
azi acest plus de solicitări. Deși, 
la drept vorbind, cunoecînd din 
timp calendarul competițional, el* 
puteau să-și planifice pregătirile 
—mai ales cea fizică — In raport 
cu datele meciurilor, Incit să re
ziste la efort și într-un program 
cu trei meciuri pe săptămlnă. Dar, 
la noi nu se prea obișnuiește așa 
ceva- De aceea, trebuie să luăm 
lucrurile cum se prezintă. Șl tn 
acest caz, rămîne de văzut dacă 
cele cinci echipe amintite vor ști 
să fructifice acest avantaj sau ce-, 
lelalte să anihileze dezavantajul. 
Reamintim partidele care vor răs
punde la această întrebare i

București (Stadionul Republicii, ora 16) :
Giulești) 
Cluj . 
Brașov : 
Tg. Mureș 
Oradea : 
Bacău : 
Iași :

RAPID
C.F.R.
STEAGUL ROȘU 
A.S.A.
CRIȘUL 
SPORT CLUB 
POLITEHNICA

: (jocul de tineret la ora 11, în
— F.C. ARGEȘ Pitești
— UNIVERSITATEA Craiova
— DINAMO București
— JIUL Petroșani
— PETROLUL Ploiești
— UNIVERSITATEA Cluj
— FARUL Constanța

laHorst STUMP: definitiv stabilit 
categoria semigrea

Vremea ne pune ghiocei la 
reche și boxul ne invită in sală. 
Nu-i nimic. Tot ne vom îndrepta 
cu plăcere pașii spre Aleea Circu
lui, pentru a asista la (probabil) 
cea mai elegantă gală pugilistică 
ce ne-a fost oferită vreodată. In- 
chipuiți-vă, numai, o reuniune a 
pumnilor înmănușați, cu paltoa
nele și pardesiurile depuse la gar
derobă. Mai bine, nici la Madison 
Square Garden nu se putea.

Valoarea galei de astăzi 
insă nu numai in aspectele 
de suprafață, ci mai ales în
ținutul sportiv al confruntărilor. 
In ringul magic, capabil să devi
nă timp de două ore și mai bine 
focarul miilor dc priviri, se întil- 
nesc, în acest 
cei mai buni 
— în sfîrșit, 
fără calcule 
hotărască pe
cel mai sportiv, ce| mai 
cela al probei directe.

Cei 22 de combatanți 
miza galei sînt cele 11 
echipa națională, aflată 
turneului de-a dreapta
stingă Bosforului. Dar, din ferici
re pentru spectatori și pentru sta
rea de spirit a boxerilor, majori
tatea concurentilor de astăzi di
mineață vizează și mai departe, 
spre miraculoasele, fermecătoare
le pașapoarte olimpice. Puțin lu
cru e să știi că peste cinci luni 
te vei întrece cu cei mai buni 
pugiliști amatori ai lumii, intr-o

excepțional matineu, 
boxeri ai țării, puși 
îără 

de laborator
ași după

menajamente, 
să 

criteriul 
moral, a- 
in arenă, 

știu că 
locuri în 
înaintea 
și de-a

AZI, LA CIRCUL DE STAT

MAREA GALA
A PRIMĂVERII

Miza: 11 locuri in echipa națională!

Azi, de la ora 10, arena Circului 
de stat va găzdui cea mai impor
tantă gală a primăverii. 22 de bo
xeri se vor înfrunta pentru a in
tra în posesia tricoului echipei na
ționale, care va întîlni de două ori, 
la începutul lunii aprilie, repre
zentativa de box a Turciei.

Vom urmări 11 meciuri de mare 
atracție în care vor evolua cei mai 
buni pugiliști ai țării. Confruntă
rile, ce se anunță de o excelentă 
calitate și spectaculozitate, îi vor 
determina, cu siguranță, pe specia
liști să refacă clasamentele la toate 
categoriile.

Vă reamintim programul : semi- 
muscă : Aurel Mihai (Farul) — Ște
fan Boboc (Dinamo), muscă : Con-

stantin Gruiescu (Steaua) — Anton 
Cojan (Constructorul Galați), cocoș: 
Adrian Moraru (Dinamo) — Vasile 
Ivan (C.P.M.R.), pană : Gabriel Po- 
metcu (Rapid) — Eugen Gorea (Di
namo), semiușoară: Antoniu Vasi
le (Dinamo) — Gheorghe Ciochină 
(Steaua), ușoară: Calistrat Cuțov 
(Dinamo) — Paul Dobrescu (Dina
mo), semimijlocie : Victor Zilber- 
man (Steaua) — Ion Vornicescu 
(Electroputere Craiova), mijlocie mi
că: Ion Covaci (Dinamo) — Ion Mo- 
canu (Metalul Bocșa Română), mijlo
cie : Alee Năstac (Steaua) — Ion 
Gyorffi (Dinamo), semigrea: Horst 
Stump (Metalul) — Alexandru Co- 
roianu (Voința Satu Mare), grea : 
Ion Alexe (Dinamo) — Anghel Ian- 
cu (Muscelul Cîmpulung Muscel).

stă 
sale 
con-

u- ambianța care răscolește temporar 
opinia publică mondială ?

Afișul zilei are în frunte o par
tidă extrem de dramatică, pe pian 
sportiv și spectacular. Cum poate 
fi calificat altfel meciul dintre cei 
doi dinamoviști care domină cate
goria ușoară nu numai in țară, ci 
și în arena europeană ? Doi bo
xeri extraordinari au neșansa de 
a aparține aceleiași generații și 
aceleiași categorii. Departajarea nu 
o poate decide decît lupta in ring, 
prietenească 
toare dar 
susținea că 
românească 
zier, 
cu.

dar dirză, necruță- 
cavalerească. Cineva 
vom vedea versiunea 
a meciului Clay-Fra-

în proiecția Cuțov—Dobres- 
Exagerarea aceasta ne ono

rează.
Programul e însă mult prea bo. 

gat pentru a merita să fie redus 
Ia o singură intilnire. Cine poate 
pretinde că va fi mai puțin inte
resantă confruntarea noului cu 
vechiul, în ipostaza repetată (după 
finala de anul trecut) Ciochină— 
Antoniu Vasile? La fel de palpi
tant este 
apelează 
tentativă 
Senatori
sau Constantin Gruiescu 
putea dormi liniștiți in fața unor 
asalturi juvenile ș.a.m.d.

Un matineu pugilistic, cu valoa
re de serată.

și testul Năstac la care 
Gyorffi în riscanta lui 
de a schimba categoria, 

de drept ca Aurel Mihai 
nu vor

Victor BĂNCIULESCU

Gheorghe 
ritură de

CI CHINA 
coardă.

ultima să- 
inaintea durei 

confruntări cu Antoniu Vasile
Foto: Paul ROMOȘAN

VOLEIBALIST!!
DE LA PROGRESUL

ÎNVINGĂTORI

DINAMO Șl RAPID
ÎNVINGĂTOARE

LA BASCHET

85— 54 
două 
sala 
gaz
ai tă

BHA- 
După 
rapi- 

forma 
Nico- 
arun-

Campionatele diviziei A de 
baschet au programat aseară 
in Capitală — în uvertură la 
etapa a XVI-a (masculin) și 
a XlV-a (feminin) — două 
partide :

DINAMO — VOINȚA 
(38—25). întîlnirea acestor 
formații, desfășurată în 
Dinamo, a opus echipei 
dă. campioana țării, o
formație bucureșteană. Voin
ța. Victoria a revenit, la un 
scor confortabil dinamovlști- 
lor. Au marcat : Chivulescu 
(16), Haneș (13), Novac (12), 
Cernea (10), Zisu (10). Săuca 
(10). Diaconescu (9), Visner 
(3), Bradu (2) pentru Dinamo, 
respectiv Buzum (16), Kiss 
(9), Teodora (8). Berceanu (2). 
Giurgiu (4), Sterian (3), Cap-

sail (2), Duță (2). Vasilescu 
(2). Au arbitrat bine D. Chi- 
riac și C. Negulescu.

RAPID — VOINȚA 
ȘOV (f) 57—31 (22—18). 
un început echilibrat, 
distele beneficiind de 
bună a lui Roșianu și 
lae (foarte precise în
cările la coș). Pun stăpinire 
pe joc șl obțin o victorie la 
scor. Au marcat : Nicolae
(13). Roșianu (14), Buga (8), 
Nicola (6), Prăzaru 
liman (4), Racoviță 
(2), pentru Rapid, 
Mareș (13). Simon 
(5). Vasillu (4). Gurszka 
Dumitriu (2). Au arbitrat bine 
M. Tănăsescu ș( C. Dîrjan.

Dumitru NEGREA

(6), su
ia), Tal 
respectiv 
(5), Sala

(2).

Tinărul Zisu va 
inscrie încă două 
puncte 
Dinamo in me
ciul cu 
București

Foto : 
N. DRAGOȘ

pentru

Voința

A

pe un tra- 
clubului de 
vecinătatea

DE A XVU-a EDIȚIE A CROSULUI BALCANIC
• Românii și iugoslavii la egalitate O Un traseu dificil mai ales pentru fete

ATENA 18 (prin telefon de la tri
misul nostru special).

Duminică dimineața 
seu ales Pe terenul 
golf din Glifada, din
capitalei Greciei, se vor desfășura 
cele cinci curse ale ediției a 
XVII-a a Crosului Balcanic. Ptnă 
înaintea primului start, din cursa 
junioarelor, programat pentru ora 
9,30, tn clasamentul general al ctș- 
tigătorllor titlurilor balcanice, In
dividual* șl p* echipe, pe primul 
loc, la egalitate, se găsesc alergă
torii români șl iugoslavi, cu cîte 
37 de victorii.

Traseul situat Intr-un parc cu 
pini și mandarini sălbatici, tntr-un 
decor exotic, prezintă destul de 
multe denivelări, una chiar foarte 
accentuată, care va da, Indiscuta
bil, destul de furcă alergătoarelor, 
al căror traseu prevede ca princi
palul urcuș să fie abordat pieptiș.

în afara gazonului, traseul cuprin
de porțiuni de pămînt bine bătăto
rit, în care cuiele pantofilor nu in
tră I O dificultate în plus pentru 
toți competitorii va fi și vintul 
destul de puternic care suflă dins
pre mare, traseul de la Glifad* a- 
flîndu-se chiar în imediata apro
piere a mării Egee. Să sperăm în
să că toate aceste dificultăți vor 
fl trecute cu bine de cei 117 concu
rent din cinci țări (Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, România și Turcia) 
care vor fi prezenți la starturile 
celor cinci probe.

Atleții români au sosit de vineri 
Ia Atena, in urma iugoslavilor, și 
sînt cazați la hotelul Holiday din 
Varkiza, o mică localitate situată 
la 33 de kilometri sud de capita
lă. spre capul Sounion. După amia
ză ei au făcut un ușor antrena
ment pe pista stadionului centrului 
federal Aghia Kosmas, din vecină-.

tatea vechiului aeroport Helenlkon, 
Pe țărmul mării. Vremea este plă
cută, dar sîmbătă cerul s-a înno
rat, chiar tn timp ce crosiștil s* 
antrenau pe traseul de la Glifada 
și există posibilitatea ploii.

Dintre concurent!! străini cu 
mari șanse de a se clasa pe locuri 
fruntașe reținem numele iugosla
vilor Vera Nikollcl, campioană la 
Helsinki pe 800 m și Dane Korlța 
— clștigător al crosului tn 1971, 
bulgarii Vasilina _ Amzlna, Mihail 
Jelev, Gheorghi 
mail Alcay, — 
list la maraton, 
șl Makridis.

Sîmbătă după 
ședința tehnică, 
salon al hotelului Glaros s-au des
fășurat lucrările Congresului Bal
canic extraordinar

Tihov, turcul Is- 
recunoscut speda- 
grecli Kontosoroa

amiază a avut loc 
Iar seara într-un

Hrjstachg NAUM

I
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Sala Giulești din Capitală a găz
duit ieri după amiază partida ami
cală de volei dintre echipele mas
culine Progresul București și Dy
namo Berlin. A fost un meci fru
mos. în care voleibaliștii oaspeți 
au făcut totul pentru a obține mă
car o victorie în București. Pro
gresul, cu Horațiu Nicolau și Po- 
rojnicu, în formă excepțională, 
n-au lăsat nici o speranță berline- 
zilor. Rînd pe rînd șuturile lor 
punctau în favoarea bucureșteniior.

Cu excepția setului trei, pe care 
l-au pierdut — distrîndu-se. — ce
lelalte seturi le-au cîștigat 
drept de apel. Rezultat final : 
greșul București — Dvnamo 
lin 3—1 (7, 11, —10, 9).

fără 
Pro- 
Ber-

U VOLEI FEMININ
Aseară, în sala Dinamo, a avut 

loc întîlnirea derby a etapei a 16-a 
a campionatului feminin de volei din
tre echipele Dinamo și Medicina Au 
cîștigat cu 3—0 (12; 13, 5) studentele 
care s-au dovedit în finalurile pri
melor două seturi — de altfel foarte 
disputate — mai omogene, și mai 
prompte în atac. Dinamovistele care 
au condus de fiecare dată în aceste 
finaluri, în primul cu 12—11, iar în 
al doilea cu 13—12, au cedat datori
tă,_ în special, greșelilor inadmisibile 
atit la fileu, fit și în apărare. Ulti
mul'set revine clar studentelor, dar 
după un început ezitant (5—5). Au ar
bitrat foarte bine Em. Costoiu și Gh. 
Ionescu.

SAPTĂMINA SPORTIVĂ INTERNĂ
Organizațio revoluționară de 

tineret, Uniunea Tineretului 
Comunist, sărbătorește în 

aceste zile lemicentenarul existen
ței sa le, parte componentă a isto
riei. țării noastre aflată în aceas
tă jumătate de veac sub ampla 
deschidere a luptei șl ideilor 
marxist-lenlniste promovate de 
către Partidul Comunist Român 
cu abneșați* și eroism în anii 
ilegalității, cu dăruire deplină, 
consecvență revoluționară și ma
turitate istorică în anii edificării 
noii societăți socialiste, pe stră
vechile meleaguri ale patriei.

Tînăra generație își exprimă cu 
acest prilej festiv profundul sen
timent de gratitudine pentru grija

»i preocuparea permanentă a 
partidului față de tineret pentru 
îndrumarea continuă, părintească, 
a pașilor »ăi țn viață, pentru 
condițiile de muncă, învățătură 
și afirmare plenară o perionali- 
tdții, caro i «-au pus la dispoziție.

Fiecare organizațio a Uniunii 
Tineretului Comunist se simte an
gajată tn amplul proces de dina
mizare a activității în rîndul ma
selor de tineri, caro trebuie să 
fină cont de cerințele și preocu
pările lor specifice. Și pe această 
linie se
U.T.C.-ului 
activității sportive, turistice, 
pentru faptul formal că organi-

preocupareaînscrie
pentru impulsionarea

zația de tineret este responsabilă 
prin lege, alături de alte foruri 
îi organe, ci pentru că educația 
fizică și sportul constituie, prin 
caracterul lor formativ, mijloace 
adecvate creșterii și educării să
nătoase — pe plan fizic și mC- 
ral —- a tinerei generații.

Din multitudinea manifestărilot 
menite să cinstească semicentena
rul U.T.G (pe plan central și în 
fiecare județ) ne oprim doar la 
cîteva, care exprimă aportul ti
nerilor cetățeni la întreaga operă 
constructivă a țării, formele spe-

Nu Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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IDEI DESPRE EDUCAȚIA FIZICĂ, 
REFLECTATE ÎN REGULAMENTUL ORGANIC

La sfîrșitul anului 1831, sc vo
tează Regulamentul Organic pentru 
Muntenia și Moldova, regulament 
care pe lingă acordarea unor liber
tăți economice și sociale, stipulea
ză și unele aspecte In organizarea 
învătămîntului din ambele princi
pate.

Cu privire la procesul de instrui
re și educație a elevilor din școli
le secundare, în articolul I al Re
gulamentului Organic din cadrul 
secțiunii „PENTRU ȘCOALE", ca
re era același și pentru Muntenia 
și Moldova — cu mici deosebiri 
de formulare — se spunea :

„Buna creștere este cea mai din
ții trebuință a unui neam, ea este 
temelia și chezășia pentru paza 
tuturor așezămintelor obșteștL Lu
crarea ce buna creștere face pen
tru întemeierea fericirii fiecărui 
om în parte și a tuturor neamuri
lor de obște, este foarte mare șl 
netăgăduită ; de aceea meșteșugul 
de a împodobi pe om cu bune obi
ceiuri, a fost din toată vremea cea 
mai mare îngrijire a legiuitorilor 
celor mai luminați și o adincă gin-

dire pentru cei mal invitați filo
zofi".

Cu privire la educația tineretu
lui ca element important in viața 
socială. Regulamentul Organic pre
ciza că : „datoria unei conduceri 
de stat este de a înlesni tinerimii 
mijloacele trebuincioase pentru ea 
să-și dezvolte puterile înțelegătoare 
și morale și a Ie da povănxirc cu
viincioasă pe calea vieții in socie
tate. căci dacă buna creștere va 
rămine neglijată La o virstă ciad 
oamenii iși fac cele dinții sbirtiuri 
de care se simt ia toată viața, cele 
mai bune firești aplecări (iaciina- 
ții) vor rămine intr-o stare de a- 
morțire, sau se vor strica de tot ; 
atunci, buna creștere lipsind se va 
pierde și binele ee ar putea Lrvori 
dintre aceste firești înclinații, na 
numai pentru fiecare in parte d 
pentru toată sodetatea".

In finalul acestei secțiuni se a- 
rată că este necesar ca școala să 
contribuie pentru a jmbogițl — 
la tineret — mintea ea științe fo
lositoare ; a dezvolta puerile în
țelegătoare și morale, a îndrepta și

întemeia aceste puteri, prin deprin
derea de bună ehibzuire : pe scurt 
a se întări trupul și a li se dezvolta 
achst*.

în capitolul V. rezervat acțiuni- ! 
lor desfășurate In pensioane și In- | 
tomate. In cadrul secțiunii I para- \ 
graful 223 cu privire la recreată ' 
elevilor, fn regulamentul pentru i 
Colegiul _S£. Sara* din București, i 
se preciza : „Lecțiile de petrecere 
să se facă de obște in vremea de 
recreație, iar etnd copiii se vor ju
ca. se vor opri de a arunca cu 
piatra ; se rsr păzi de a se sui pe 
ziduri sau pe copaci, de a alena 
și a se juca pe scări și pe pal imo- 
re, cu bună chibruire insă li se vor 
da mijloace de a tace exerdții 
gimnastice, care le pot întări trupul 
și a-i face Îndrăzneți*.

Deși unele ide: despre educație 
fizică «iat enunțate desXzfi de lapi
dar in Regulamentul Organic con
siderăm că acest document a creat 
un precedent care și-a găsit o pre
cizare mal temeinică tn Legea In- 
vățăr-întulul din anul 1884. cînd 
ee pun bazele organizatorice ala 
educație: fizice pe multiple planuri.

rberie COtNEȘANU

Din inițiativa Centrului me
todic al C.J.E.F.S. Timiș — 
instituție care a reușit să rea
lizeze o serie de acțiuni pozi
tive tn sprijinul populariză
rii educației fizice ți sportu
lui — a apărut recent la Ti
mișoara o carto care va re
prezenta un bun prețios pen
tru profeooril de educație fi
zică din școlile generale.

Este vorba de lucrarea 
„Jocuri dinamice", al cărei 
autor este unul dintre cei 
mai străluciți reprezentanți 
ai vecnii generații de dascăli, 
tov. Iuliu Uca, conferențiar 
la Universitatea din Timi
șoara, unul dintre promoto
rii școlii bănățene de educa
ție fizică

AMnd o îndelungată și bo
gată activitate în domeniul , 
educației fizice școlare, conf. 
univ. Iuliu Ilca prezintă în 
cartea „Jocuri dinamice" ex
periența unui pasionat specia
list care are marele merit de 
a f: reușit să ne transmită re
zultatele muncii sale de peste 
40 de ani, într-o lucrare de 
mult așteptată și care umple 
un mare gol în literatura de 
specialitate.

IULIU ILCA : Jocuri di
namice, pentru clasele 
I—X. Timișoara, 1972: 
pag. 276.

Este o carte din care se 
poate afla importanța deose
bită a jocurilor și marea lor 
valoare pedagogică în opera 
de educație a copiilor.

Iată motivul pentru care 
această lucrare nu trebuie să 
lipsească din biblioteca nici 
unui profesor de educație fi
zică și mai ales a celor care 
predau la clasele I—IV.

Numeroasele desene și schi
țe ale prof. Doina Pențea 
sporesc mult valoarea practi
că a lucrării.

prof. Cărnii MORTLN

DIN NOU

,,ACASA“
Petru Emil a revenit la „U" Cluj! 
După un relache de cițiva ani. 

fostul echipier al Universității 
Cluj, Petru Emil, a revenit la clu
bul .,mvmă“ și a îmbrăcat din nou 
treningul,', negru cu potcoavă. De 
data aceasta, insă, nu pentru a in
tra la mijlocul terenului — spațiu 
pe care l-a dominat atiția ani — ci 
pentru a instrui o pleiadă de pitici, 
care să preia poimiine schimbul de 
la Anca și Lică.

tn catalogul grupei (cea mai mică 
din suita celor șase care funcțio
nează în cadrul centrului de copii 
și juniori „U" Cluj), dascătul Petru 
Emil a înmatriculat, pentru început, 
40 de nume, toate anonime astăzi, 
dar toate aspirină la postul lui 
Adam sau la gloria lui Zamora. 
„Pentru că la vîrsta lor (n.n.: 9—11

ani), fotbalul se reduce la două 
posturi centrale: vîrful de atac sl 
portarul, exact acelea unde omul 
cu mingea poate face minuni sau 
poate îngropa meciul", susține pro
fesorul care a descoperit preferin
țele și a sondat gîndurile micilor 
lui discipoli.

fn atari condiții. su-t ra 5 n/or 
s'oată un mijlocaș cum a foit 

... Petru Emil! (Nș. D.)

MICROFOILETON

MAI, CE S-A MAI DISTRAT!...
A olecat Intr-o excursie la sflr- 

șlt de săptămînă, cu trenul special, 
spre Valea Prahovei, unde s-a sim
țit „nemaipomenit". O spune tuturor.’ 
povestește cu lux de amănunte tot 
ceea ce a făcut. Vreți să știți și dv 
cum și-a petrecut timpul ? A înce
put să se distreze încă din compar
timent, cu... coniac. Trenul Înghițea 
k.Iometri, el și amicii lui stele. $1 
luptau disperați de parcă citiseră 
niscaiva instrucțiuni în care scria : 
„Vai de cei ce ajung în vreo locali
tate din Valea Prahovei, fără o can
titate de alcool corespunzătoare în
gurgitată". Vorbea, rîdea zgomotos și 
filozofa : „Să bem fraților, că vin 
munții Nu de alta, dar trebuie să 
urcăm sl alcoolul ne dă aripi".

Cu asemenea glume bune, ba chiar 
foarte bune, excursionistul nostru a 
ajuns la Predeal. Unde gara i-a fă
cut o bună impresie. Avea un stil 
deosebit, numai că se cam învîrtea 
ți-i amețea capul. Ce s-a mai dis
trat pe drumul plin de zăpadă însă. 
In drum spre cabană ! Venise în pan
tofi cu pălărie și valiză. Pe poteci, 
pină sus — vreo oră ți jumătate de 
mers pe jos — s-a amuzat pe seama 
ghidului, o femele. „Tovarășe ghid, 
opriți coloana că mi-am pierdut un 
pantof", „Cine are o slrmă sau o 
sfoară, că ml s-a rupt minerul la 
valiză*. Ceilalți excursioniști, — fără 
stele — se iritau fiind nevolți să se 
oprească mereu, afară era ger. Pînă 
la urmă f-au dat o căciulă, un fular 
gros, cîte ceva asemănător șt altor 
colegi la fel de bine echipați pentru 
munte șl. tlrtș, grăpiș, mai mult îm
pinși, au ajuns la cabană .

Cel de care vă vorbim, cînd a dat 
de căldură, s-a cam moleșit In tim
pul mesei de seară, cînd cabana ră
suna de rlsete șl veselie, el picotea. 
Dar și-a revenit și cînd excursioniștii 
ceilalți au plecat să se culce — a 
doua zi unii voiau să urce pe munte, 
alții să schieze — el, plin de viață 
și inițiativă, a strigat i „Să vină 
magnetofonul*. Că a venit, nu-1 ni
mic dar a cîntat tare, de scula șl 
pietrele, pînă spre ziuă. Ce distracție 
a fost cu cei ce apăreau în pijama
le rugîndu-1 să înceteze. „Ce, sîntem 
la’ sanatoriu ?“ — striga el în aplau
zele amicilor care tropăiau. „Am ve
rt it să mă distrez". Și dă-i cu Anda 
Că'ugăreanu și Tom Jones în timp 
ce alții voiau să doarmă. Pentru o- 
mul nostru cabana era un fel de sală 
de petreceri, sau codru unde fie
care poate face ce vrea,

A doua zi dimineață s-a distrat 
cu., țuică fiartă (era ger...), cu ca
fele. prin cofetării. Pe la prînz, după 
ce a luat masa, a Început să se pre
gătească de plecare. Slnt de reținut 
printre altele t ștergerea pantofilor 
— nu poți ajunge oricum în Capi
tală, nu ? — cu covorul; demonta
rea unei clanțe de la o ușă cu care 
să și-o înlocuiască pe cea defectă d«

ia bala de acasă șl stropitul cu vin. 
al drumului, la întoarcere.

„Rău fac cei ce nu se duc la mun
te" spune el. „Rău fac unii că se 
duc" spun alții.

Modesto FERRARINI 
Emanuel FANTANEANU

P.S. Prezentul material este scris 
la sugestia Oficiului de turism al 
municipiului București și a gh zilor 
ce reclamă echipamentul necores. 
punzător al celor ce merg pe munte 
precum și consumul, neindicat, ex
cesiv, de alcool ; a Oficiului județean 
de turism Brașov care, prin ri.rec
torul său adjunct Mihai Teișanu. ne 
spunea că se cheltuiește mult cu în
locuirea geamurilor sparte, a clanțe
lor dispărute, a lenjeriei stricate :le 
excursioniști In plus, pentru • atra
ge atenția grupurilor că au datoria 
să facă liniște noaptea ți nu <4 pe
treacă, In dauna odihnei celorlalți. 
Așa cum au făcut — pentru a da ți 
exemple — grupurile de la Policli
nica Vitan ți Centrul metodologic de 
stomatologie cu prilejui excursiilor 
din 29 ianuarie a.c.

UN GOL NEOBIȘNUIT
Celor care nu-și mai reamintesc întîmplarea ciudată, dar perfect... 

regulamentară — le oferim imaginea alăturată, realizată de fotoreporte
rul ploieștean Ion POPESCU, în timpul meciului de handbal dintre repre
zentativele României și Iugoslaviei, desfășurat nu de mult în cadrul 
„Trofeului Carpați" : portarul român Penu înscrie un gol omologului său 
iugoslav Zivkovici !

Ei. veți zice, si ce-i cu asta, doar s-au mai văzut portari de handbal 
transformînd lovituri de la 7 metri, după cum Zombori sau Tonta și-au 
părăsit nu o dată buturile, spre a executa penalty-uri la fotbal...

Da, numai că secvența surprinsă pe peliculă — de care cu siguranță 
își amintesc spectatorii prezenți în sala „Victoria" din Ploiești — se dato
rează nu unei lovituri de la 7 m, ci unei faze cursive, în care Cornel Penu 
și-a părăsit propria poartă, a primit o pasă și — sesizînd faptul că jucă
torii iugoslavi „păzeau* fiecare cîte un handbalist român, în cadrul mar
cajului „om Ia om* — a sprintat spre poarta adversă, înscriind spec
taculos !

Se zice că, urmărind un asemenea moment inedit în desfășurarea unul 
joc de handbal, un spectator ploieștean, pătimaș al fotbalului, ar fi excla
mat cu năduf : „ei, dacă și Mișu Ionescu ar face așa ceva...*

I
LOVE STORY A FOST SCRISĂ DE ON... MARATONIST!

Receptată în maniera cea mai 
diversă, admirată pină la extaz de 
unii, cumplit -combătută de alții, 
povestea de dragoste a americanu
lui Erich Segal, nepretențioasă și 
lipsită ce trufie (însuși autorul re
cunoaște că „n-are valoare litera
ră*), a ir.serr.nat „best-seller-ul* 
uriurw timpurilor, iar filmul cu a- 
celasi nume a bătut toate recordu
rile afluenței de public, rivalirind 
cu ceea ce a fost, cu decenii tn ur
mă, marele eveniment cnematoțra- 
fic JPt aripCe vistului

Ie efipa tn care cartea a fost 
tradusă tn 2* de tknstx si într-m

cx ae — de IW sr~ xuaae de e-

ce constituie mobilul acestor rtn- 
duri — SPORTUL.

Întrebat de un gazetar ce crede 
că reprezintă în realitate, ce latură 
a personalității sale are convinge
rea că-1 definește cel mai fidel, 
profesorul de 
curgător nouă 
dată : Jsincer 
cm pe care îl 
maratonul !*

Interlocutorul a ridicat din u-

literatură, vorbind 
limbi, a răspuns pe 
fiind, singurul lu- 

cunosc perfect este.-

te DoapOe — tata 
‘.of feiuL care !~k

REFLECȚII FOTBALISTICE
• La flecare șut expedia: de eî. >e șehur.bâ F tabeU âe marc . 

Fără s-o mînuiască nimeni !
• Delicați adversari! Au văzut că esie oboeft r; l-au cul- 
. în careu !
• Nu e dumerit deloc. Dacă are viza medicului, de ae Lar mai

controlat și apărătorii adverși ?
• Golul este un loz tn plic pe care H tragi a» ț r. rui 1

cat.

Dumitra NEGREA

exe- încurcat, dar explicațiile a- 
bruDăeste ale Iui Erich Segal au 
arat darul sâ-I dumirească, roman- 
r.-?.-uI arr.intindu-i de cele 40 de 
întreceri de maraton ia care a luat 
parte. de satisfacțiile și amărăciu- 
mie «or, cea mai grea infringere — 
ocuparea locului 421 în tradiționa
la cursă de la Boston. în 1970 — 
fiind scuzată prin „lipsa timpulai 
necesar antrenamentului, timp pe 
cure l-am dedicat lai „Love Story*.

Despre ruta maratonului din 
Breton — la care a luat parte de 
14 ori — Segal declară că „o știe

pe dinafară, cu fiecare cotitură, cu 
fiecare colină", și că iubește con
cursul de acolo, deși acesta nu ira 
adus niciodată vreo satisfacție deo
sebită, greutatea ei — ironic de
nunțată în articolul „Iadul de la 
Boston", publicat în New York Ti
mes în aprilie 1970 — împiedieîn- 
du-1 să termine vreodată parcursul 
înainte de 2 ore și 42 de minute...

Am fi fost tentați să credem că 
amănuntele de mai sus slnt sim
ple Invenții, scorneli publicitare ale 
unui condei urmărind cu orice 
preț senzaționalul, dacă n-am fi 
întflnit — în alt interviu — un răs
puns al aceluiași Segal, vorbe care 
ne-au confirmat dragostea sa pen
tru sport :

— Orieit vi s-ar părea de ciudat, 
nu ziua în care a apărut „Love 
Story" a fost cea mai fericită din 
viața mea, ci aceea în care am ciș- 
tigat cursa de 33 de mile din Cali
fornia, cu un timp mulțumitor, 
4,00:57.

Așadar, nu e nici o exagerare : 
„Love Story" a fost scrisă de un 
profesor maratonist care consideră 
că „alergarea zilnică reprezintă 
mijlocul ideal de relaxare și rege
nerare a forțelor fizice și intelec
tuale*. de un specialist în Homer 
și Aristofan, al cărui vis este să 
acopere cu talpa distanța „cea a- 
devărată", pe care a străbătut-o 
cindva nefericitul soldat atenian, 
vestind victoria de la Marathon...

ADEVĂRU Rl TIRZII • ••

S-A STINS VOCEA 
CRAINICULUI

Recent, o veste tristă a îndoliat 
lumea pugilistică. La New York 
s-a stins din viață, la vîrsta de 69 
de ani, după o scurtă dar grea su
ferință, celebrul crainic al marilor 
gale de box de la Madison Square 
Garden, Johnny Addie. Cariera sa 
de speaker a început cu 25 de ani 
în urmă, odată cu senzaționala re-

venire postbelică în ring a lui Joe 
Louis.

Trista împrejurare ne sensibili
zează cu atît mai mult cu cît ulti
mele meciuri pe care Johnny Addie 
le-a prezentat în ring au fost cel 
profesionist dintre Ken Buchanan 
și Ismael Laguna pentru titlul 
mondial la categoria ușoară (dispu
tat la Madison Square Garden) șl 
meciul de amatori S.U.A.—Româ
nia, pe care cu atîta amabilitate a 
acceptat să-l recomande publicului 
în sala Coliseum din Latham (sta
tul New York). Iată-1, de altfel. în 
fotografie, pe treptele ringului (în 
dreapta), mulțumind redactorului 
nostru Victor Bănciulescu pentru 
ajutorul dat Ia descifrarea numelor 
românești, ce i se păreau destul 
de complicate.

PICĂTURI
în sporturile de echipă, personalita

tea traiii jucător imprimă farmec și cu
loare unei partide, dar eficiența nu 
poate fi dobîndită decit prin integrarea 
totală a vedetei in jocul de ansamblu.

★
In trecut, conducătorii de state spu

neau că totul se reduce la o singură 
formulă magică : bani, ba-ni, bani. As
tăzi, în toate sectoarele de activitate 
(decî și în sport) este nevoie de : pre
gătire, pregă tire, pregătire.

CAMPIONATUL DIN 1962. C-FR. Timișoara are med 1» 
Turda, in Divizia B, cu Arieșul. Ferovami pleacă spre Turda 
cu trenul. Pentru dteva minute. Surdan pierde, tnsăs trenu- 
Stngura salvare: motoddeta. Urcă Imediat pe o motocicletă 
șl epre Turda l-a fost drumul. Drum lung, așa că ab;a spre 
seară a ajuns la porțile Clujului. Pe Feleac, o mașină l-a 
orbit eu faza mare și Surdan s-a trezit rostogolind'.:-se M - 
toctc’.eta plecase în altă parte. Din fericire, n-a fost un. ac
cident grav. A doua zi. Simion Surdan înscria golul victoriei, 
cu patru minute înainte de final.

Golul acesta a însemnat pentru un dujean nu mai puțin 
de M OM lei. Dacă Surdan nu l-ar ti înscris, cetățeanul fio 
Napoca ar fi avut 12 rezultate exacte. Cum insă a trecut de 
puțin pe Ungă „marea suma* i-a scris Iul Surdan, la Timi
șoara. spunlndu-1 ce valoare a avut șutul său din acel mi
nut 86. „Dacă accidentul acela de pa Feleac s-ar fi petrecut 
după meci — spune șl azi Surdan — aș fi crezut că e vorba 
de revanșa pronosportistulul. .Așa însă..."

★
TOAMNA LUI m. Septembrie. Jiul a Juaat sîmbfxâ Si 

duminică, antrenorul său. Eugen lordache, merge la Brașov 
să vadă tn medul Steagul roșu — „U" Cluj pe adversarul 
din etapa următoare — teamul de sub TImpa. în teren, ar
bitrul partidei de la Brașov, bucureșteanul C. Dlnulescu.

★
LA ULTTMîT-3 DOUA FINALE ALE CUPEI ROMÂNIEI, 

Mreea Fezesca. câartac.11 U.T.A.-e:. a făcut peinsoere cu un 
eroc-car ia pr. rezultatului final. Și de flecare dată.
Mlrcea Fetii-r- a dnut sticla de oranjadă, luind Steaua, 
fas-a sa echipă. Anul acesta, la Timișoara, în 16-imile 
C-peu ccl fer aa Sn nou prinsoare. De data asta. Pe
tes.—j a luat tnsâ ec- pe sajdenților. Și a cîștigat din nou. 
acum însă o cri de rin. Ziaristul a cerut revanșa pentru 
mecul cu Taetecmam de la Arad. Mircea Petescu, căpitanul 
U.TA-» a cdșngzt K acest pariu...

Mircea BATRINU

VASILS CONSTANTIN. GRUPUL 
IND. CHIMC RM. VTLCEA. „Am ticul 
un pariu cu un coleg c* la conducere» 
echipei naționale de fotbal pentru me
ciul Portugalia-Românla (pierdut de 
noi cu 3—9) din preliminariile C. M. 
IM, n-a fost Angelo Nlcuieaeu, cum 
susțin» «i. ct Constantin Teageâ*. AU 
pierdut leglnd da numele lui Teașcă 
rezultatul de ia Lisabona. Nu arau su
ficiente tefrîgerea cu «-• din fața Spa-

nlel 
tida T

1 aceea cu același scor din par- 
___ Budapesta-Bucureștl, de acum 
câțiva ani ? Ați vrut să l-o puneți O 
circă șl pe asta ? ...

NICOLAE MAGDA, ALBA IULIA. 
Constăt cu bucurie că rubrica pe car» 
a redactez a aevenit o rubrică a tu

turor vîrstelor. Doar cu copiii aflați 
tocă tn leagăn șl cu cititorii trecuțl de 
7» de ant, n-am avut Încă plăcerea să 
corespondez. Dar nu-1 timpul trecut ! 
Iml permit să reproduc clteva rtadurl 
din scrisoarea dv; „Mult m-am fră- 
mlntat, pini să vă scriu această scri
soare. Deși slut tn virstă de «5 de 
ani șl sint pensionat, am o mar» pa
siune pentru sport. Pare curios, cind 
majoritatea Inimilor bat pentru 'fotbal, 
pe mine mă pasionează tenisul, mai 
ales de etr.d Năstase șl Tiriac s-au 
Impus printre cele mai bune rachete 
ale lumii. De aceea, mă gindesc că 
Iliufă al nostru șl Tiriac cel tenace, ar 
trebui să-șl găsească timp șl să În
treprindă. clteva luni, turnee de popu
larizare. tn țară”. Clteva slnt prea mul
te. Cei doi au ajuns la valoarea de 
astăzi, tocmai fiindcă au avut șl au o 
bogată activitate competlțională. care 
se concretizează te plusuri de expe
riență te creșterea continuă a măies
triei aportlve sau măcar te menține
rea ei. Dar. dteva săptămlnl. da!

I. GIURGIU, BUCUREȘTI. Am reți
nut cele „culese de pe gazon” de dv : 

Degajare la adversar 
excesivă

Corner direct tn gol 
timp

Centrare cu boltă — 
Proteste Ia deciziile arbitrului 

toaaș, In once caz. dar in nici un caz, 
cu ... prăjituri, "*

VIRGIL NUȚU. SLOBOZIA. Ați eoe- 
fecțlonat un fanion al clubu’ul Srae-a 
șl... cineva vl l-a confiscat | Ku pc t 
crede altceva decit că persoana V 
cauză este un suporter șl mal paste 
nat al Stelei I Oricum. trebXe să v.- 
lnapoieze.

CORNELIU TATU, CÎMPENL Proba
bil că ați citit. Intre timp, rezulta:.', 
tragerii la sorți a celor două cupoane 
ciștigătoare. care ofereau cite o ex
cursie la Miinchen, la J.O. de vâri 
Ați citit șl... 1-ațl Invidiat Pe ce", 
doi norocoși. Asta am făcut-o șt t 
după ce crezusem că mă voi b-ncura 
de grațiile Fortunei 1 în încheiere, mri- 
țumtadu-ml pentru răspunsurile date 
cititorilor (vă mulțumesc și eu pentru 
compliment !). mă întrebați : „de ee 
nu vreți să vă dezvăluiri adevărata 
Identitate 1 Atîta mi-ar trebui, după 

am supărat nu sriu dți cititori, 
răspunsurile mele Ironice I

NU 
dar 
din

generozitate 

economie de

loz tn pilc

noastră de hochei merge slab, 
pretind că dețin adevărul perfect, 
părerea mea este că tn jocurile 
această ediție a campionatului, hoche- 
lștll noștri au marcat un progres față 
de edițiile trecute, tn apropiatele me
ciuri din cadru] Campionatului mondial 
(grupa B). ei vor demonstra ce știu și 
ee pot*. Ce bine ar fi ț Nu vă puteți 
închipui cu cită plăcere ș!-ar face zia
riștii autocritica I

RADU ALENA REȘIȚA. Chiar dacă 
.—.-am lăsat păcălit o dată, de acel a- 
r.onim care semna Jon Reșlțeanu" nu 
vreau să mă las păcălit a doua oară, 
inserted replica dv., asupra căreia păs
trez rezerve, din moment ce nu spu
neți clar cine statețl. adresa sau locul 
de muncă.

llustrajii i N, CLAUDIU

D. MORARU-SLIVNA

Prin 1925, mă număram și eu 
printre atacanții echipei AMEFA 
din Arad. Înaintarea avea urmă
toarea formulă: Auer, Braun, Stofa, 
Teleki, Auer II. (Eu eram cel mai 
tinăr, căci nu aveam mai mult de 
20 de ani). Ei, ce mult aș mai dori 
să-i am și acum, dar viața e o par
tidă fără „tur-retur“. Stofa, dimpo
trivă, era „bătrin”. Era mai mare 
ca mine cu vreo zece ani. Ce să-i 
faci, așa era pe atunci. In echipă 
jucau, uneori, oameni din două ge
nerații, ba am văzut și cazuri cînd 
bunicii jucau alături de fiii ji ne
poții lor... Era unul Chila, din 
Pimeava, care juca „bec". Băiatul 
lui, de 33 ani, era mijlocaș, iar ne
potul, de 14 ant, aripă dreaptă... 
Cine-l lovea pe mezin incasa ime
diat două cotonoage t una de la ta
tii lui, a doua de la... bunic.

Cum spuneam, eu eram pe-atunci 
„bobocul" In atacul AMEFA și 
bineînțeles, „ciuca“ tuturor repro
șurilor. Greșea Teleki, era luat în 
primire... Braun, greșea Stofa, tot 
Braun „Incasa" papara. Trăgea 
Auer peste bară, la cine se răstea 
Stofa? Tot la bietul Braun, săr
manul. ..

— De ce nu i-ai pasat mai iute, 
mucosule ?

Eu tăceam mile și-nghițeam tn 
sec... N-aveai voie să miști tn front 
cînd vorbea unul mai vîrstnic din 
echipă, sau antrenorul. Acum, nu 
prea mai este așa... Azi auzi vor
bind mai mult jucătorii... Antre
norul, uneori, abia dacă mai are și 
el loc să se-nscrie la... „diverse".

.. .Jucam deci într-o zi cu Glo
ria, în derbyul Aradului. La scorul 
de 0—0, Stofa vrea să deschidă la
teral aripa dreaptă, dar lovește 
prea tare balonul și acesta o ia raz
na. .. Eu alerg după el, dar Stofa 
îmi strigă:

— Nu mai fugi, coropișniță, că-1 
prinde portarul.

Dar mingea, capricioasă, se potic
nește într-un smoc de iarbă... A- 
veam lacrimi tn ochi de ciudă, Ra

tasem o mare ocazie de gol. Dacă 
continuam să alerg aș fi prins ba
lonul și drept în plasă l-aș fi pus. 
zău așa...

Ce să fac ? Am bodogănit eu 
ceva tn cînd, am strins din dinți și 
am continuat să joc cu și mai mul
tă înverșunare__

La un moment dat, norocul îmt 
face cu ochiul... Prind o minge ne
sperată și deși n-aveam un unghi 
favorabil (eram aproape lipit de 
linia de corner) am șutat, spunîn- 
du-mi: fie ce-o fi.

Și ce crezi dumneata că face a 
naibii bășică? Se izbește de Albu și 
de portarul Kiss, și drept în poartă 
poposește. Bineînțeles, c-am sărit 
în sus de bucurie și am alergat 
spre Stofa :

— Soni baci, gol.
Dar ce crezi dumneata cd face 

„bătrînul" Stofa ? lși pune mtinile-n 
șolduri și după ce mă-njură ca la 
ușa cortului, zbiară :

— Nenorocitule. Trebuia să-mî 
pasezi mie I

Asta m-a scos complet din sărite. 
N-am zis nimic dar după meci l-am 
reclamat pe Stofa conducătorilor, 
acuzîndu-l că mă persecută... Stofa 
s-a mai muiat, iar a doua zi, la an
trenament îl văd că vine spre mine. 
Zice:

— Degeaba țl-a sărit țîfna ieri. 
Arată-mi și mie de unde ai mar
cat golul acela...

— Uite, de-aici, zic eu.
— Bine. Poftim mingea. Trage la 

poartă de aici și marchează dacă 
mai poți.

Am încercat de vreo sută de ori. 
într-adevăr, din unghiul acela im
posibil, NU SE PUTEA MARCA 1

— Al văzut ?, zice .JSoni baci", 
nu era bine dacă-mi pasai mie ?

Cu acest argument m-a convins 
că are dreptate I...

Marcasem din... greșeală.
•> Din volumul „Fotbal tn gluma*, tn 

eurs ds apariție la Editura .Stadion",



»
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RUGBY IN PAPUCI
TENIS

Pe un teren plin de noroi 
•se juca meciul da rugby dintre 
Iotul de juniori al țării și e- 
chipa Steaua. In afara jocului 
propriu-zis. se mai făceau re- 
mârcați cu acest prilej... bo
cancii tinerilor rugbyști, multi 
dintre ei departe de ceea ce se 
poartă de obicei în picioare 
ți poartă acest nume. Nedume
riți, Ia _ sfîrșit, ne-am adresat 
unuia dintre antrenorii lotului :

— N-au alte ghete ?
— Nu, fiindcă federația a 

stabilit ca jucătorii să vină la 
lot cu bocancii de Ia cluburi, 
iar cluburile /nu sînt de acord, 
spunînd că bocancii trebuie 
dați de federație. Și astfel ne 
aflăm în situația precară in 
care ne vedeți. Deși, pentru a- 
cest turneu, ne-ar fi necesare 
cite două perechi de fiecare 
jucător: cu crampoane mari, 
ți mici.

Aceasta fiind situația la ora 
actuală, propunem ca echipa 
să plece la Roma în papuci de 
tenis. Oricum, astfel, dintr-un 
asemenea punct de vedere, 
ne-am clasa pe locul I între 
8 echipe europene.

„Mwnjsw 
LA IAȘI

Timpul I : La ora 6,30 dimi
neața (12 martie) a coborîț in 
gara Iași, Rene Chiriac, arbi
tru al întîlnirii din ziua aceea 
dintre „Poli" și Grivița Roșie, 
în cadrul Diviziei A. L-au în- 
tîmpinaț din partea gazdelor : 
un ger de —10 grade, liniștea 
specifică orașului într-o dumi
nică dimineața și cam atît Așa 
că arbitrul a avut ocazia să se 
plimbe, pe ger și vînț, pînă la 
ora începerii meciului.

Timpul II : Stadionul Tine
retului din Iași — unde se joa
că rugby — are o împrejmuire 
metalică Ia 5—8 m de tușă. Fi
indcă nu sînt tribune, specta
torii intră în incinta terenului 
ajungind pinâ la marginea lui. 
enervînd cu apostrofările lor 
jucătorii ambelor echipe, pe 
arbitru sau chiar lovind — ca 
duminică — pe rugbyștii oas
peți.

★
Și ce bună gazdă pentru ar

bitri. delegați și echipa oas
pete este clubul Politehnica 
Iași. La... fotbal însă ! (M. FR)

O FRUMOASA TRADIȚIE LA ȘC.

Sportul
LA DRUMEȚIE CU ELEVII DIN BAIA MARE

71

„PE CĂRĂRILE GUTÎIULUI
Dintre numeroasele acțiuni spor

tive, inițiate pentru marea masă 
a elevilor și școlarilor din Baia 
Mare, cea mai populară este aceea, 
sugestiv intitulată „Pe cărările Gu- 
tîiului".

Organizată de CJEFS Maramureș, 
tn colaborare cu Consiliul județean 
al pionierilor și eu Inspectoratul 
școlar, această activitate turistică a 
devenit tradiționali, an de an elevii 
din capitala maramureșeană fiind 
prezenți tn număr tot mai mare 
la drumețiile de pe muntele Gu- 
tiiul. Interesant este faptul că ac
țiunea se desfășoară de-a lungul 
întregului an, in toate anotimpu
rile, fiind împărțită pe etape — in 
timpul vacanțelor sau la sfîrșit de 
săptămină. Cea mai atrăgătoare 
etapă este, firește, cea din timpul 
verii, mai lungă, mai bogată in 
peripeții și mai... aventuroasă. 
Ea se numește „Lunga vară turis
tică" și se desfășoară pe următorul 
circuit: Baia Mare — Creasta Co
coșului (26 km), Creasta Cocoșului 
— Izvoarele (18 km) și Izvoarele — 
Baia Mare (25 km). Circuitul durea
ză 25—30 de zile și cuprinde, pe 
parcurs, tabere de popas (copiii 
poartă cu ei corturi și tot ce este 
necesar unei drumeții mai lungi/, 
concursuri de orientare turistici, 
acțiuni de colecționare a plantelor 
pentru ierbare și nelipsitele jocuri 
sportive. La ediția de anul trecut.

programul a fost îmbogățit cu ele 
mente de radioamatorism in ca
drul întrecerii sportivo-aplicative 
„La vinătoare de vulpi".

In vacanța de iarnă, acțiunea ,J>e 
cărările Gutîiului" capătă o altă

la capătul fiecărei zile făctndu-se 
cite un popas în comunele de la 
poalele muntelui. Intr-una din zile, 
excursioniștii au înnoptat la o stină, 
gusttnd și mai mult din plăcerile 
muntelui. întrecerile pe schiuri

La Baia Mare, primăvara a sosit de... astă toamnă ! Excelent prilej, deci, 
pentru o mini-excursie

la ordinea zilei fiind 
sporturilor de sezon. A- 
40 de elevi, echipați cu

înfățișare, 
practicarea 
nul acesta 
hanorace fi schiuri, au urmat, timp 
de 7 file, tin traseu ales cu atenție,

PREGĂTIRI PENTRL DIBLA

iNTÎLNIRE CU REPREZENTATIVELE UNGARIEI

Astăzi, se reunesc loturile din 
care vor fi alcătuite cele două e- 
chipe care, la sfîrșitul săptămînii 
viitoare, vor întîlni. pe arena din 
Mangalia, reprezentativele Unga
riei. Din cele două loturi fac parte, 
pe lingă maeștri emeriți ai sportu
lui, prezenți de câțiva ani pe arer.a 
internațională, și o serie de ele
mente tinere, evidențiate In cam
pionat. Astfel, au fost selecționați 
I. Stefucz, L. Kiss — la bărbați, 
Ildiko Grozăvescu, Rozalia Stefucz, 
Margareta Bordei și Erica Szasz — 
la femei. Nu lipsesc dintre selec-- 
ționați „veteranii" I. Micoroiu, P. 
Purje și C. Vinătoru. La femei, 
sînt prezente experimentatele Cor
nelia Pptrușca, Elena Trandafir, 
Florica Neguțoiu și Ana Petrescu.

Reprezentativele României și Un
gariei s-au întîlnit pînă acum de 
10 ori. La bărbați, popicarii noștri 
au cîștigat de șase ori, iar la femei 
victoriile au fost împărțite.

La Lugoj, formația locală Voința 
a întîlnit pe Voința Tg. Mureș, in 
cadrul ultimei etape a campiona
tului. Victoria a revenit lugojeni
lor cu 4908—1808. Cele mai multe 
popice le-au doborît Micoroiu — 
857 pentru lugojeni ți, respectiv. 
Szabo — 849.

REZULTATELE ULTIMULUI TUR LA BĂIEȚI

PREMIERA CAMPIONILOR
De cîțiva ani, la Șc. Sp. 2 Bucu

rești s-a împămîntenit o frumoasă 
tradiție: serbarea de premiere a
campionilor. Cu puțin timp în ur
mă, în sala Liceului „Mihai Vitea- 
zu“, plină pînă la refuz de spor
tivi, părinți și antrenori, am asis
tat și noi la una dintre aceste e- 
moționante festivități, destinată 
campionilor de anul trecut.

în cuvîntul cu care a deschis 
serbarea, directorul școlii, antre
norul emerit prof. Constantin Po
pescu, a făcut o succintă trecere 
în revistă a rezultatelor obținute 
de sportivii Șc. Sp. 2 în 1971, ară- 
tînd că in palmaresul acestei in
stituții au intrat incă 119 titluri de 
campioni republicani și 20 de noi 
recorduri naționale.

A urmat festivitatea de premiere 
a laureaților, în care celor 280 de 
performeri li s-au oferit premii și 
distincții din partea conducerii 
scolii Din rîndul celor premiali 
i-am notat pe: Carmen Bucaciuc, 
Luminița Cizer și Cristina Sima 
(gimnastică modernă), Carmen Ce- 
hanzuc, Ilarion Svetz, Alexandru 
Noapteș și Camcli Uwe (înot), 
Florica Ceaușel și Cristinel Leoam- 
pâ (gimnastică sportivă).

Firește că n-au fost uitați nici 
antrenorii, profesorii care, prin 
munca lor de zi cu zi, au contri
buit la obținerea frumoaselor re
zultate: Alexandru Schmaltzer
(înot), Traian Alexandrescu (hand
bal), Ileana Iosif (gimnastică mo
dernă), Constantin Grigore (ci
clism) etc.

în final, demonstrațiile sportive 
(gimnastică modernă și acrobatică, 
box. Judo, dans modern etc) îm
pletite cu un frumos program ar
tistic, au conferit serbării un ca
racter plăcut și atrăgător. Iar a- 
plauzele cu care spectatorii au 
răsplătit, atît pe campioni, cît și 
pe „artiști", au dovedit că iniția
tiva Școlii Sportive 2 București 
este cu adevărat lăudabilă.
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MULTE
RECORDURI

Ia sfirșit de săptămină.
(ștafete, orientare turistică și „mini- 
slalom") nu i-au făcut insă pe te
merarii drumeți maramureșeni să 
uite săniuțele, care au zburat și ele 
pe coamele Gutîiului. Și pentru a 
nu omite un aspect atit de impor- 

j tant cum este numele etapei de 
iarnă, consemnăm că ea se intitu
lează „Fulgi de nea".

Primăvara, în etapa „Ghioceii pă- 
I durii- și toamna (..Floare de colț"), 

complexa și originala expediție tu 
ristică a elevilor din Baia Mare 
este continuată cu aceeași plăcere 
și același interes ca și in restul a- 
nului. Iar jurnalul de călătorie al 
expediției, voluminos și interesant 
după trei ani de drumeții, dove
dește că in Maramureș sportul șco
lar fi-a făurit o nouă tradiție

Noria ALEXANDRESCU

LA CAMPIONATELE JUDEȚENE
Sala „Clujeana" a găzduit e apa 

județeană a campienEtul j: republi
can individual al juniorilor la hal
tere. în cadrul concursului. Ștefan 
Kreicik (C.S.M.) a îmbunătățit la 
cat auper-grea două recorduri na
ționale de juniori cat. I. El a rea
lizat la smulg 107,5 kg, iar la cele 
trei stiluri a totalizat 370 kg. Mai 
putem aminti de cele trei recorduri 
județene obținut# de Caaba Mathă 
(Clujeana) la juniori II (cat mij
locie), precum ți de valoroasa per
formanță realizată de Vasile Daniel 
(C.S.M.): 345 kg la total (cat ușoa
ră) ia juniori cat. I.

Amintim că finala pe țară a cam
pionatului juniorilor este progra
mată la Cluj, între 24—26 martie.

Paul RADVANYI-coresp.
★

Sala de forță ă secției de haltere 
Minerul Lupeni a găzduit etapa ju
dețeană a campionatelor republica
ne individuale de juniori și seniori. 
Cu acest prilej, au fost stabilite nu 
mai puțin de 10 recorduri județene, 
multe dintre ele constituind și re
corduri personale

Cele mai bune rezultate le-au 
realizat Ștefan Pintilie, Gheorghe 
Dumitru, Aritel Moldovan și Atila 
Nagy (juniori).

Iată rezultatele. Juniori: Cat. co
coș : Ion Incze 190 kg. Cat. ușoară: 
Constantin Șandru 182,5 kg. Cat. 
mijlocie: Atila Nagy 272,5 kg. Se
niori: Cat. scmi-mijlocie: Pavel Bu
jor 280 kg, Cat. mijlocie: Ștefan 
Pintilie 420 kg, Cat. semi-grea: Du
mitru Gheorghe 380 kg, Cat. grea: 
Aritel Moldovan 360 kg.

De notat că noul antrenor al sec
ției, Dumitru Gheorghe, a selecțio
nat o serie de juniori talentați, cu 
care speră ca In viitor să obțină re
zultate bune.

S. BALOI-coresp.

Divizia națională a juniorilor fi școlarilor
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PENTRU A FACE DIN STADIOANELE NOASTRE ADE
VĂRATE TEATRE ÎN AER LIBER
CINCI PROBLEME ALE FOTBALULUI PUSE ÎN DISCU
ȚIE Șl O... NEDUMERIRE A NOASTRA I
CUM UN CITITOR DIN SIBIU NE CERE SĂ REDAC
TĂM DIN NOU, DE DRAGUL LUI, ZIARUL „SPORTUL' 
Șl REVISTA „FOTBAL'

fiecare sezon competițio-
— ne scrie din Tg. Mureș, SI- 

numărul 
echipele

nai
MION POTCOAVA - 
partidelor susținute de 
noastre din primul eșalon crește. 
Nu se mai poate realiza o pregăti
re corespunzătoare cerințelor fot
balului actual fără antrenamente 
multe și intense, fără două-trei me
ciuri amicale pe săptămină in pe
rioadele precompctiționale. Astfel 
prezentindu-se lucrurile, e firesc să 
te întrebi : în ce condiții se fac 
pregătirile ? Pe ce terenuri joacă 
divizionarele A, și nu numai ele, în 
decembrie, ianuarie, februarie, 
martie ? Răspunsul este unul sin
gur : cum pot

Iunul consider că nu 
ciente eforturi pentru

I
I
I

și pe unde pot ! Eu 
se fac sufi- 
ca echipele, 

măcar cele din Di- 
să aibă condiții bu-

dacă nu toate, 
viziile A -și B 
ne de pregătire. De multă vreme, 
mă intreb și altceva. Dc ce terenu
rile echipelor din „A“ nu dispun 
de prelate cu ajutorul cărora să fie 
protejate pe timp nefavorabil ?... 
Ca să nu mai amintesc de o serie 
de instalații moderne care, oricum, 
sini mai greu de procurat..."

— într-o măsură mal mică sau 
mal mare, primele cinci probleme 
au fost dezbătute de F.R.F., stimate 
tovarășe Constantinescu. Unele 
chiar în perioada ianuarie-februa - 
rie a acestui an, printre care s-au 
aflat și cele privitoare la arbitraje 
și îmbunătățirea activității antre
norilor echipelor divizionare și ai 
centrelor de copii și juniori. S-au 
publicat concluziile dezbaterilor. Si
gur că și „statutul jucătorului" și, 
mai ales, „regulamentul de transfe
rări", aflate în vigoare, comportă 
încă multe îmbunătățiri. Ca să nu 
mai vorbim de conducerile clubu
rilor și asociațiilor (intr-adevăr o 
problemă de prim ordin) alcătuite, 
în majoritatea cazurilor, din oa
meni fără competența cerută, unii 
fără nici o tangență cu... fotba
lul. lata ’ 
domeniu, 
bă optica 
le. Numai 
făptui că, 
vescu ău devenit vicepreședinți ai 
cluburilor Rapid și respectiv Farul, 
că -de mai bine de un an Remus 
Cîmpeanu, jucător incă, a fost co-

însă că și în 
încet-încet. se 

ăe a privi 1 
așa ne putem explica 
recent, Greavu și Tîl-

i acest 
schim- 

lucruri-

Nici chiar așa, cititorule!
Desen de Al. CLENClU

de ed. fizică Hm. Vîlcea și 3—2 cu L!c. 
„Frații Buzești” ; Liceul „Frații Buzești- 
C raiova : 3—1 cu Lie. Rm. Viicea, 3—0 
cu Șc. sp. Făgăraș șl 3—2 cu Lie. D. 
GcR-scu C. Lung ; Liceul cu program 
de e«L fizici Rm. Vîlcea : 3-' 
sp. Craiova și cu Șc. sp. Fă 
cu Lie. ~____. — _ _______
C. Lung Muscel — Șc. sp. Făgăraș 3—0.

SERIA • TT-a : Școala «portlrâ Ca
ransebeș : 3—0 cu Lie. Buzlaș, Voința 
Arad, Llc. Oțelul Roșu șl 3—1 eu Șc. 
sp. Tr. Severin șl cu C.F.R. Timișoara ; 
C.F.B. Timișoara : 3—0 cu Șc. sp. Tr. 
Severin și 3—1 cu Voința Arad, Liceul 
Bvziaț ți Llc. Oțelul Roșu ; Șc. sp. Tr. 
Severin : 3—1 cu Lie. Oțelul Roșu. 3—0 
cu Voința Arad și 3—2 cu Liceul Bu- 
ziaș ; Uc. Oțelul Roșu : 3—0 cu Voința 
Arad ți 3—1 cu Lie. Buzlaș ; Voința 
Arad ~ 146» Buzlaș 3-0.

SERIA a Vn-a : Școala sportivă Bra
șov : 3—0 cu Brașovia, Liceul Tîrnă- 
veni. Liceul Blaj. 3—2 cu Șc. sp. Tg. 
Mureș și 3—1 cu Lie. Gherla ; Șc. sp. 
Tg. Mureș : 3—0 cu Lie. Tîrnăveni, 3—1 
cu Lie. Blaj șl cu Brașovia, 3—2 cu Llc. 
Gherla ; Lie. Gherla : 3—0 cu llc. Ttr- 
năveni și eu Lie. Blaj și 3—1 cu Bra
șovia : Șc. sp. Brașovia : 3—1 cu Lie. 
Ttrnăvenl : Lie. Blaj : 3—0 cu Brașovia; 
Lie. Tîmâveni — Lie. Blaj 3—0.

D. Golescu ; Lie. D
u Șc. 

„ș, 3—2 
Golescu I

I
— Printre problemele care pre

ocupă, an de an, Federația de fot
bal se află și aceea a terenurilor, 
a bunei lor gospodăriri. Dac, clu
burile și asociațiile au ele, 
mul rînd, obligația de a-și 
ne stadioanele într-o stare 
tă. Pentru că sînt ale lor, 
federației. Numai că, multe 
ții și cluburi merg, în acest sens, 
pe linia minimei rezistențe, nu ma
nifestă acea grijă asemănătoare ce
lei acordate... apartamentului pen
tru jucătorii transferați, să zicem, 
în al doilea rînd, în unele orașe, 
marile baze sportive sînt adminis
trate de întreprinderi speciale care 
nu se prea omoară nici ele cu fi
rea pentru a face din stadioanele 
noastre adevărate teatre în aer li
ber, în care să vii cu plăcere și să 
pleci cu regrete. Ani de zile, presa 
a scris despre faptul că stadionul 
„23 August" are nevoie de o prela
tă. Cu chiu cu vai, ea a fost con
fecționată. Indiscutabil că asemenea 
accesorii sînt strict necesare și sta
dioanelor din Cluj, Brașov, Craio
va, Arad etc. Tot așa cum, cluburi- 
asociatii — întreprinderi de ad
ministrare a bazelor sportive — 
F.R.F„ vor trebui să se preocupe 
mai mult, pe viitor, nu numai de 
asigurarea unor condiții excelente 
de joc fotbaliștilor (capitol la care 
mai sînt încă multe de făcut), dar 
și suporterilor sau spectatorilor oca
zionali, văduviți în mare măsură 
de ele. Tocmai pentru că numărul 
meciurilor, amicale sau oficiale, ju
cate în decembrie, februarie, mar-

> a crescut și va crește în cor- 
tinuare.

• Avocatul pensionar VIRGILIU 
CONSTANTINESCU, din București, 
consideră că „dezvoltarea fotbalu
lui românesc depinde, în mare mă
sură. de discutarea și rezolvarea 
următoarelor probleme : 1. condiția 
existenței antrenorului, 2. statutul 
jucătorului. 3. conducerea cluburi
lor, 4. regulamentul de transferări, 
5. arbitrajele. 6. situația crainicilor 
R.T.V. și a cronicarilor sportivi!..."

optat în conducerea lui „U“ Cluj. 
Și iată-ne ajunși la... situația crai
nicilor și cronicarilor sportivi! N-a 
figurat și nu va figura vreodată pe 
agenda de lucru n F.R.F. Pentru 
că nu-i aparține. Și dacă nu-i a- 
parține, de ce ar dezbate-o? Con
siderați cumva că atît crainicii 
R.T.V., cît șl cronicarii sportivi sînt 
o piedică în calea dezvoltării fot
balului nostru? Ar fi absurd să 
gîndească cineva așa ceva.

• FELIX BAREN din Sibiu este 
în mare criză de timp. Bănuim 
că-i șl destul de... comod, 
de ce : „Vreau să-mi dați 
la următoarele chestiuni: 
lovituri de la 11 in s-au 
In tur ? 2. cine a marcat, 
ratat ? 3. trimiteți-mi un 
sinoptic al echipelor din A 
eu să completez scorurile,
este echipa campionatului după 16 
etape ? 5. care este echipa echipe
lor etapelor ? 6. vreau un clasa
ment, după fiecare etapă, al între
cerii A+T, 7. o sinteză cifrică e- 
xactă a realizărilor clubului Rapid, 
8. o trusă cu fotografiile și insig
nele celor 16 echipe din „A“, 9. 
două fotografii 18 pe 24 din meciul 
Dinamo — Rapid, fazele din care 
Neagu a marcat, 10. fotografia cînd 
același Neagu a înscris la Guadala
jara, In

— Cu 
din nou 
„Fotbal" 
Ce-ar fl 
și să vă scoateți singur datele ? 
Știm, e mai puțin comod, dar altă 
soluție nu există...

I In pri- 
menți- 
perfec- 
nu ale 
asocia-

prezentăm aMâzi
reeistrate de echipele de băieți in ul
timul tur al campionatului juniorilor 
și școlarilor, ediția 1371-1375.

SERIA I : Școala sportivă Buzău : 
3—0 cu Șc. sp. Bacău. Lie. M. Eminescu 
Botoșani. Lie. Fălticeni. Sc. sp. P. 
Neamț șl Lie. Militar C. Lung Moldo-

Unul din plăcu
tele momente ale 
programului: an
samblul cu stea-

SP. 2 BUCUREȘTI

Astăzi, la Zărnești,

CONCURS REPUBLICAN DE DESCHIDERE

Șc.

SERIA a VIU-a : Școala sportiva Ora
dea : 3—0 cu Explorări B. Mare și cu 
Olimpia s. Mare. 3—1 cu Lie. Dej și 
3—2 cu Șc. sp. Cluj ; Lie. N. Bâlcescu 
Cluj : 3—« cu Olimpia S. Mare, 3—1 cu 
Șc. sp. Cluj șl 3—5 cu Șc. sp. Oradea ; 
Lie. Dej : 3—1 cu Șc. sp. Cluj, 3—0 cu 
Lie. N. Bălcescu Cluj și 3—2 cu Explo
rări B. Mare ; Explorări B. Mare : 3—1 
cu Olimpia S. Mare șl cu Șc. sp. Cluj, 
3—ș CU Lie. N. Bălcescu Cluj ; Șc. sp. 
Cluj : 3—• cu Olimpia S.Mare ; Olimpia 
S. Mare — Llc. Dej 3—2.

Pentru turneul final de !a Ploiești 
«—13 aprilie) s-au calificat formațiile 
Sc. sp. BuzAu, Viitorul Buc., Șc. sp. 1 

sp. 
sp.

Șc. 
Șc-
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Și iată 
răspuns
1. cile 
acordat 
cine a 

tabel 
în care 
4. care

meciul cu Cehoslovacia.. " 
alte cuvinte, să... apară 
ziarul „Sportul" și revista 
pentru dv., tov. Baren, 

totuși să răsfoiți colecțiile

I
I

ÎN FAȚA
• După cum M mai anunțat, 

echipele masculine ale prunei divi
zii vor participa la o competiție în
ființată cu scopul prelungirii activi
tății competițior.ale escoptatâ in acest 
an prin disputarea returului sub for
mă de turnee, pentru a se crea timp 
suficient de pregătire a lotului națio
nal în vederea turneului de calificare 
la J.O.). Este vorba de „Criteriul 
Primăverii", la care sînt angajate 
toate cele 12 echipe participante la 
recent încheiatul campionat, fără 
jucătorii din lotul național. Competi
ția se desfășoară tur-retur. după sis
temul etapelor săptăminale, echipele 
fiind împărțite in 3 serii: Steaua, 
Dinamo, Progresul ți I.F.FJ». (seria 
I), Rapid, Viitorul Bacău, Politeh
nica Galați și Unirea Tricolor Bră
ila (II), „U" Cluj, Tractorul Brașov, 
Universitatea Craiova ți Politehnica 
Timișoara (III). Prima etapă a tu
rului este programată duminică 19 
martie. Echipele care dau jucători 
reprezentative! Iș! pot completa efec
tivul cu juniori, indiferent de apar
tenența de club.

FILEULUl
Tg. 
de

30

Icate 
tie, 
fim

I

FETELE MAI BUNE DECÎT

I

• Comitetul municipal U.T.C.
Mureș organizează, prin comisia 
sport, o interesantă competiție volei- 
balisticâ Închinată Semicentenarului 
U.T.C. La întreceri s-au aliniat
de echipe masculine și feminine. (I. 
PAUȘ — coresp. județean).

• Arbitrul de categorie republi
cană Ion Almâțteanu a fost desem
nat ca președinte al Colegiului de 
arbitri în comisia județeană Dolj.

A NOULUI SEZON DE MOTOCROS 
t

românești, juniori și clasa pînă la 
500 cmc seniori. Și-ad anunțat par
ticiparea alergători din Brașov, 
București, Cîmpina, Moreni, Tg. Jiu 
și Ploiești. Cu acest prilej vor fi 
folosiți, în diferite posturi, noii ar
bitri locali, care au absolvit cursul 
încheiat recent la Zărnești.

★
în ultima sa ședință, Biroul 

federal a analizat comportarea ne
disciplinată a unor membri ai lo
tului republican de motocros, luînd 
următoarele măsuri: Constantin Go
ran (Poiana Cîmpina) și Francisc 
Szinte au fost eliminați pe timp de 
trei luni din lot, iar Ștefan Chițu 
(Poiana Cîmpina) a primit un ultim 
avertisment

După aproape două luni de pre
gătiri, cei mai buni alergători de 
motocros din țară sînt invitați a 
lua parte la concursul de deschi
dere a noului sezon competițional.

Competiția inaugurală va avea 
loc, în organizarea asociației spor
tive Torpedo Zărnești, pe un traseu 
ales pe dealul Brebina, din Toha- 
nul Vechi. în program figurează 
probe pentru posesorii de motorete

I
I BĂIEȚII ÎN CONCURSUL

DEMONSTRAȚII PENTRU 
CADRELE DIDACTICE

DE LA KIROV

e Echipele de oină, de toate ca
tegoriile, continuă pregătirile în 
vederea startului in prima compe
tiție oficială a anului : ,,Cupa Ro
mâniei-. întrecerile vor începe la 
1 aprilie, urmînd ca finala pe țară 
să se desfășoare în prima decadă 
a lunii iunie.

• în atenția cluburilor șl asocia
țiilor sportive : Biroul federal a 
stabilit ca perioada de transferări

anul în curs să se încheie la 31Pe 
martie.

• în ziua de 
gramată la Slobozia o demonstra
ție la care își vor da concursul 
cunoscutele echipe Dinamo Bucu
rești, Turbina Doicești și Celuloza 
Călărași. Acest program demons
trativ este organizat pentru cadrele 
didactice care predau educația fi
zică în județul Ialomița.

8 aprilie este pro-

ATLETISM i Sala „23 Au
gust", ora 9: „Cupa semicen
tenarului U.T.C." ț traseul din 
str. Maior Coravu, ora 9: 
„Cupa primăverii" la marș.

BASCHET: Sala Dinamo,
de la ora 9: I.E.F.S. — Poli
tehnica București (A.m), Steaua 
— Universitatea Timișoara 
(A.m), Politehnica — I.E.F.S. 
(A.f). I.C.H.F. — Rapid (A.m).

BOX : Circul de stat, de la 
ora 10: gală de se'.ecție pen
tru reprezentativa tării : Sala 
Casei de cultură a sect. 6. ora 
10 : gală de box, contînd pentru 
campionatul juniorilor bucureș- 
teni. n

CICLISM : Șoseaua Olteni
ței, hm 7, ora 9,15 : start în 
cursa de fond „Cupa Olimpia

FOTBAL : Stadionul Repu
blicii, ora 16: Rapid — F. C. 
Argeș- (div A) ; stadionul Giu
lești, ora 11 : Rapid - F C. 
Argeș (tineret) ; stadionul Po
litehnica, ora 11 : Sportul stu
dențesc - Metalul 
(div. B) ; stadionul 
ora 11 : Progresul 
Cîmpina (dîv. B) | 
Voința, ora 11.30 :

Tîrgoviște 
Progresul, 

— Poiana 
stadionul 

Voința

Chimia Tr. Măgurele (amical).
Teren Giulești, ora 14,30 : 

Rapid — Dacia (feminin).
LUPTE : Sala Progresul, de 

la ora 10 : Progresul—Dinamo— 
Metalul Tîrgoviște (divizia A 
la lupte libere)

RUGBY : Teren Parcul co
pilului, de la ora 9,30, Grivita 
roșie — C.S.M. Sibiu (div A) ; 
Teren 23 August II, de la ora 
10,00, Lotul national de juni
ori — Farul II, ora 11,30 Di
namo—Farul (div. A) ; Teren 
Gloria, de Ia ora 10, Gloria 
— Universitatea Timișoara și 
Sportul studențesc — Rulmen
tul Bîrlad (div A).
. VOLEI: Sala Giulești, de la 
ora 8 : A.S.E. Buc. — Orizon
tul Bacău (B. f), C.P.B. — 
C.S.M. Sibiu (A. f), Rapid — 
Farul Constanța, I.E.F.S. — 
Universitatea Timișoara (A. f), 
Aurora Buc. — Electra Buc. 
(B. m) ; sala Progresul, ora 
8,30 : jocuri tn cadrul compe
tiției „Criteriul Primăverii" 
pentru echipele masculine de 
divizia A : Dinamo — Progre
sul, Rapid — Politehnica Ga
lați, Steaua — I.E.F.S.

SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ INTERNĂ
DUFA 14 ANI

cifice de activitate sportivă și re
creativă în rîndul tineretului. în ju
dețul Suceava, de pildă, 10000 
de tineri vor contribui prin muncă 
patriotică la amenajarea unui 
strand. Aici, ca și în atîtea alte 
locuri din țară, tineretul — crea
tor și beneficiar al roadelor — 
construiește beze sportive pentru 
a se destinde după orele de mun
că și învățătură. Și răspunzînd 
pasiunii tinerilor pentru mișcarea 
în aer liber, pentru cunoaștere 
prin călătorie, Biroul de turism 
pentru tineret a inițiat două ac
țiuni „Tineri, să ne cunoaștem 
patria socialistă !' și „Floarea de 
colț". Excursia și drumeția, iată 
mijloacele care îngemănează cu
noașterea, educarea și recrearea. 
Toate trei, deopotrivă de nece
sare tinerei generații.

Săptămîna de care ne ocupăm 
a decernat primul titlu de cam
pion național la jocuri sportive. 
Echipa masculină de volei a clu
bului Dinamo a avut 
cinste. Voleibaliștii din 
Ștefan cel Mare reintră, astfel, 
după o perioadă de 14 ani, în po
sesia titlului de campioni. Și pen
tru a compensa această absență 
îndelungată din palmaresul de 
onoare al voleiului național, ju
cătorii de la Dinamo au realizat 
o suită neîntreruptă de victorii de 
la start la finiș — fapt unic în 
istoria campionatului nostru divi
zionar — și un senzațional set- 
averaj : 66 :6 I

Valoarea acestui succes trebuie, 
însă, validată în competițiile in
ternaționale. la care voleiul ro-

aceasta 
șoseaua

mânesc urmează să participe în 
acest sezon, știut fiind faptul că 
sextetul de bază dinamovist con
stituie osatura echipei naționale. 
Așteptăm cu încredere califica
rea României la J. O. de la Miin- 
chen și sperăm ca această pre
zență să însemne pasul de elan 
pentru detenta dorită (cam de 
mult I) a voleiului nostru în ie
rarhia mondială.

UNA CALDĂ UNA RECE...

Grenoble și Torino au constituit 
etape tranzitorii și necesare (ce-i 
drept, nu chiar pentru tofi can- 
didații...) în vederea Olimpiadei. 
Campionatele europene de atle
tism indoor desfășurate la Pa
latul de gheafâ din Grenoble, ca 
și Cupa campionilor europeni, 
urmată de Trofeul Martini la flo
retă fete, găzduite la Palazzo

dello Sport din Torino, au depă
șit tn acest an interesul obișnuit, 
competitorii avînd un prilej ni
merit de verificare și măsurare 
a forțelor în presezonul olimpic. 
Chiar și absența unor atleți de 
la Grenoble, păstrați. zice-se 
pentru Munchen la adăpostul 
pregătirilor incognito, sînt grăi
toare pentru febrilitatea care cu
prinde, treptat, elita sportului 
mondial o dată cu apropierea O- 
limpiadei.

Reprezentanții noștri au fost 
prezenți la ambele confruntări, 
ațleții și atletele punîndu-ne pe 
gînduri prin nescontata discre
panță dintre rezultatele anterioa
re și cele de la europene" (con
secvenți doar Corbu și Silai), în 
schimb, floretistele de la Steaua 
(ce se confundă aproape cu echi
pa reprezentativă) s-au situat din 
nou în fruntea scrimerelor conti
nentale.

Cum s-ar spune „una caldă, 
una rece". Dar pînă la punctul 
de fierbere mai • timp...

• Uh grup de
a participat, alături de' alergători 
din R. D. Germană, Ungaria, Polo
nia și U.R.S.S., la concursul inter
național desfășurat pe pista din 
orașul Kirov. întrecerile au avut 
loc Ia o temperatură de minus 10 
grade, cu un vînt de 8—10 m pe 
secundă. Rezultate: feminin, 500 m: 
1. Tatiana Șelehova (U.R.S.S.) 46,8 
...15. Maria Tașnadi 49,8... 20. Crista 
Tracher 51,8; 1900 m: 1. Nina Stat- 
kevici (U.R.S.S.) 1:32,0... 17. Maria 
Tașnadi 1:44,3... 19. Crista Tracher 
1:47,7; 1500 m: 1. Nina Statkevici 
2:26,0... 17. Maria Tașnadi 2:40,8... 
19. Crista Tracher 2:44,4; 3 000 m: 
Nina^Statkevici 4:58,3... 17. Maria 
Tașnadi 5:42,0... 19. Crista Tracher 
5:54,7; poliatlon: 1. Nina Statke
vici 191,218 p... 17. Maria Tașnadi 
212,550 p„. 19. Crista
219,56'6 p. tn clasament 
21 de concurente.

Cel mai bun rezultat 
în disputele masculine a 
ținut de Vasile Coroș în 
500 m (cîștigată de V. Troițki — 
U.R.S.S. cu 41,3). sosit pe locul 28, 
CU 46,6 (34 de partîcipanți). în rest, 
sportivii noștri au obținut rezul 
tate slabe.

viteziști români

Tracher 
figurează

românesc 
fost ob- 

proba de

I

• Din juriul marelui concurs în- 
ternațional, dotat cu trofeul „Pa
tina de aur", desfășurat recent la 
Inzell ți în cadrul căruia au fost 
doborîte 5 recorduri mondiale, a 
făcut parte ți prof. Florin Gămu- 
lea, în calitate de arbitru principal 
adjunct



V NICOLAE CEAUSESCU,» 7
In republica africa centrală

(Urmare din pag. 1)

lemy Boganda, creatorul statului 
Republica Africa Centrală, erou 
național al poporului centrafrican. 

în cursul după-amiezii, președin
tele Nicolae Ceaușescu șl tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de preșe- 
..............  ' gazdă, au vizitat uni- 

„Jean Bedel Bokassa11 
iar seara președintele 

de Stat, Nicolae 
și tovarășa Elena

dintele țării 
versitatea 
din Bangui, 
Consiliului 
Ceaușescu . .____
Ceaușescu au oferit în sala de re
cepție a Hotelului Safari din Ban
gui, un dineu în onoarea președin
telui Jean Bedel Bokassa și a d-nei 
Catherine Bokassa. Dineul s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jean 
Bedel Bokassa au rostit toasturi.

Sîmbătă, 18 martie, la Palatul 
guvernamental din Bangui, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și președintele Republicii 
Africa Centrală, general de arma
tă Jean Bedel Bokassa, au semnat 
declarația comună româno-centrafri- 
cană, document care sintetizează 
rezultatele vizitei efectuate în Re
publica Africa Centrală de către 
conducătorul statului român.

PRIMA INTILNIRE DE ATLETISM
După semnarea declarației comu

ne, cei doi șefi de stat își string cu 
căldură mîinile, se îmbrățișează.

Președintele Republicii Africa 
Centrală, general de armată Jean 
Bedel Bokassa, a oferit, în saloa
nele hotelului Safari, din Bangui, 
un dejun 
Consiliului 
Socialiste 
Ceaușescu, 
Ceaușescu. 
tr-o atmosferă de 
prietenie, au luat parte personalități 
oficiale române, care l-au însoțit 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și membri ai guvernului șl 
alte oficialități centrafricane.

Sîmbătă după-amiază a luat sfîr- 
șit vizita oficială efectuată în Re
publica Africa Centrală de către 
președintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. la invitația 
președintelui Jean Bedel Bokassa și 
a doamnei Catherine Bokassa.

Deși a durat numai două zile, vi
zita — așa cum au apreciat-o cei 
doi șefi de stat — a fost deosebit 
de rodnică, ea înscriindp-se ca un 
eveniment remarcabil în cronica 
relațiilor româno-centrafricane, ca 
o contribuție la dezvoltarea activă 
a raporturilor României socialiste 
cu țările continentului african.

PE TEREN ACOPERIT

în onoarea președintelui 
de Stat al Republicii 
România, Nicolae 
și a tovarășei Elena 

La dejun, desfășurat în- 
cordialitate și

0 NOUĂ ETAPĂ OL DEZVOLTARE
A PRIETENIEI ROMANO-ALGERIENE

(Urmare din pag. I)

măsură să ridice pe o treaptă superioara și să impulsioneze coopera
rea economică, științifico și tehnică dintre cele două țări, ior in prima 
sesiune a Comisiei au și fost luate o seamă de hotăriri concrete, în 
scopul întăririi cooperării in domeniile petrolului. Minelor, industriei, 

servi $i creditul ce 
in livrări de instalații 
problemei schimburi-

agriculturii și hidrotehnicii. Acestui scop îi va 
100 milioane dolari acordct de Român c Alge' e' 
și utilaje. O atenție deosebi'ă a fost ocorcotă și 
lor comerciale.

Un loc de seamă în convoroh-J 
o fost rezervat relațiilor dintre Pc*i __ 
Eliberare Națională din Algeria, tnanifesfându-sn de ambele părți do
rința de întărire continuă a legăturilor dintre cele două partide, pe 
baza stimei, respectului reciproc și a egalității in drepturi.

Tn largul schimb de păreri, a fost mEdinirilO coracteristico domi
nantă a epocii noastre, întărirea și influența lot moi arare o foițelor 
păcii, democrației și progresului social core realîzeoză ««“m—împo
triva acțiunilor forțelor imperialismului, colotMofamefoi și neocoloniailis- 
mului. Dat fiind faptul că in lume mai există focare de tensiune și con
flicte, România și Algeria și-au exo' mc: -c c-*ea de z zz^- -suc -.o'a, 
împreună cu celelalte forțe progresiste^ pentru a se ajunge la soluțio
narea pe căi pașnice a probe—'• z case

în cursul convorbirilor de la Alger au fast subGniate OM ; csoec*e 
intervenite, în ultimul timp, in lume, ikntrind tendințele poiiliwo în rapor
turile internaționale.

încheiată cu deplin succes vizita in Algeria a tovarășului Meaiae 
Ceaușescu și întrevederile sale cu președintele Houari Boumetfiene ae 
ilustrat rolul important și lerwltatefai rtyțfyțrmgt ale coatadriar perso
nale dintre șefii de state, in folosul dezvoMriî colaborării intre oooocre. 
Tovarășul Nicolae Ceoușescu a adresat areșerfinteivr Houori Baume- 
diene invitația de c efectua o vizită oT< c c - Rome* c » z~z core a 
fost acceptată cu plăcere.

Poporul român aprobă cu dep -ă sahsfocție rezu ta*e-e fructuoase 
ale călătoriei tovarășului Nicolae Ceaușescu în Algeria in interesul co- 

jmun al dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare cu poporul 
algerian.

p-rviloare la 
Iul Comunist

DINTRE ECHIPELE S.U.A. Șl U.R.S.S.
• Victoriile pe echipe au revenit gazdelor • Șapka

2,23 m la înălțime O Saneev pe locul III
NEW YORK 18 (Agerpres). — Pri

ma întîlnire de atletism (pe teren a- 
coperit) dintre selecționatele U.R.S.S. 
și S.U.A. desfășurată în Coliseumul 
din Richmond, în fața a 8 000 de 
spectatori, s-a încheiat cu dubla vic
torie a gazdelor : 80—69 p., la mas
culin și 52—43 p. la feminin. Iată 
ciștigătorii probelor :

MASCULIN. 60 
(S.U.A.) 6.1 ; 1000
(U.R.S.S.) 2:09,6; 60 
Milburn (S.U.A.) 7.0 ; 
gime : Hines (S.U-A.) 8.04 
yarzi : Lee Evans 
3 mile-marș : Smaga (U.R.S.S.) 20:08.0 ; 
3 mile plat : Hilton (S.U.A.) 13:28.2; 
1 milă: Jelobovski (U.R.S.S.) 4:02.9; 
triplu salt : John Craft (S.U.A.) 16,89 
m (campionul olimpic V. Saneev a 
ocupat locul 3 cu 16,62 m) ; aruncarea

yarzi : Peder 
yarzi : Ivanov 
yarzi garduri : 

săritura in lun-
m ; 600

(S.U.A.) 1:10,8;

ciocanului (in greutate de 15.875 kg): 
Frenn (S.U.A.) 22,63 m ; săritura în 
înălțime : Șapka (U.R.S.S.) 2,23 m ; 
aruncarea greutății : Stuart (S.U.A.) 
19.29 m ; săritura cu prăjina : “ 
nika (U.R.S.S.) 5.26 m ; ștafeta 
yarzi : S.U.A. 7:30,8.

FEMININ : 60 yarzi : Iris
(S.U.A.) 6,6; 1 milă : Debbie 
(S.U.A.) 4:38,5; 60 yarzi
Patty Johnson (S.U.A.) 7,4 ; arunca
rea greutății : Antonina Ivanova 
(U.R.S.S.) 18.28 m ; 600 yarzi : Kathy 
Hammomd (SALA.) 1:20,5 : 880 yarzi: 
Wendy Koenig (S.U.A.) 2:11.0 ; sări
tura in înălțime : Galina Filatova și 
Antonina Lazareva (ambele U.R.S.S.), 
la egalitate cu 1,85 m ; săritura în 
lungime : Marta Watson (S.U.A.) 
6.42 m ; ștafeta 4X880 yarzi : U.R.S.S. 
8:41,6.

LA CE. DE JUDO

După întoarcerea delegației noas
tre de la C. E. de judo — juniori, 
desfășurate recent la Leningrad, am 
stat de vorbă cu Anton Muraru. 
secretarul general al F.R.J., care 
ne-a relatat o serie de aspecte in
teresante ale 
tale.

România a 
ma oară la 
o echipă completă la juniori mari 
și cu 3 sportivi la juniori mici. Re
zultatele obținute de tinerii judoka 
români sînt satisfăcătoare, cu toate 
că numai trei dintre ei au reușit 
să se claseze pe primele opt locuri 
ale categoriilor respective. La ju
niori mici. C. Georgescu (cat. 
--35 kg) pe locul V—VI din 24 de 
concurenți. iar la cei mari D. Ale
xandru (cat. 93 kg) și C. Nicolau 
(cat. -ț-93 kg) au ocupat, fiecare, 
locul 7 din 22 și, respectiv, 15 
competitori. Avînd în vedere va
loarea ridicată a actualei ediții a 
campionatelor europene și numă
rul mare de par*.:c;pan*j (la fiecare

competiției continen-

participat pentru pri- 
această competiție cu

ECHIPA DE HOCHEI A R. D. GERMANE
ÎNTRECUTA LA LliflTÂ

Reprezematra secundă ce boch 
pe gheaLă a Cebosăovac-ie. a 
nit la Haite echipa R D Germane 
de care a dispus cu scorul de 4—3 
C—X 1—0. 1—ÎL După cum se știe, 
echipa R. D. Germane va participa 
în grupa B a C. M. care începe 

:a viitoare la București.

fnttl

iâ

Campionatul masculin de handbal

SUB SEMNUL ECHILIBRULUI
IAȘI, 18 (prin telelon, de Ia tri

misul nostru). în sala sportur i or 
din localitate au continuat meciu
rile din cadrul campionatului mas
culin de handbal al diviziei A. Ca 
și în etapa de vin°ri jocurile au 
fost echilibrate, purtînd amprenta 
unei sensibile apropieri valorice, 
dar din păcate, la un nivel foarte 
scăzut.

SPORT CLUB BACĂU — POLI
TEHNICA GALAȚI 19—19 (10—10). 
De la început și pînă în final s-a mers 
„cap la cap“, ambele team-uri ju- 
cînd la fel de bine în atac și la 
fel de slab în apărare (mai ales 
pe extreme). în această sxuație, 
angajamentul fizic extrem de ac
centuat și-a pus amprenta pe meci. 
Remiza din final este meritată, 
deopotrivă, de ambele echipe. O 
remarcă specială pentru tînârul 
Neagu, clin formația studențească. 
Principalii realizatori : Constant -
nescu (5) și Cervenca (5) pentru 
Sport Club, respectiv Văduva (9) 
și Neagu (3).

INDEPENDENȚA SIBIU — DI
NAMO BRAȘOV 24—20 (9—9). Par
tida a debutat furtunos, căci bra
șovenii, cu maniera lor de joc nu 
pr'a... filozofică, dar eficientă (șu
turi în forță de la distanță și o 
apărare simplă, în linie), s-au de
tașat ușor de adversari (min. 11 : 
5—2, min. 16 : 8—5, min 25 : 9—6). 
în ultimele cinci minute ale pri
mei reprize, sibienii își revin din 

-— — care priviseră pînă a- 
brașovenilor și reușesc 
9—9. în partea a doua 

cei uimiți au fost însă... 
căci handbaliștii de la

uimirea cu 
tunci jocul 
să egaleze : 
a meciului, 
brașovenii, 
Independența, excelent conduși de 
Schmidt (care s-a dovedit și un bun 
realizator), au practicat un joc 
eficace și la un moment dat s-au

20—12). Dmamoviști; își revin tn 
final, dar este prea ttrriu. Princi
pali: realizatori : Schmidt (7» și 
Stentzel (7) pentru Independența, 
respectiv, Messmer (5) și Wîllisch 
(5).

UNIVERSTTATEA BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA CLUJ 19—17 
(10—7). De.-by-Jl studențesc nu a sa
tisfăcut decît în mică măsură aștep
tările. Și asta pentru că ambele e 
chipe a evoluat cu mari fluctuat 
Bunăoară, studenții d o Capita 
conduceau în m:n. 24 cu 10—4, pei 
tru ca în min. 30 scorul să devii 
10—7. Apoi, clujenii cu Schobei 1 
nut „om la om*, n-au reușit deci 
rareori să perforeze, de ia dista 
apărarea ech.pei burureștene (i 
Udrea și Tudosie). Principalii 
lizatori: Cczma (8). Roșu (3L de Ia 
învingători, respectiv Tudosie (6), 
Udrea (5) și Chircu (41

STEAUA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 24—15 (8—»!L Fa 
că ambiția cu ca 
trat pe teren ? 
ei i_au surprins 
viteza circulației 
cizia cu care au 
(în special, pe extrema sl 
prin replierile rapide în 
Timișorenii au condus în 
ță pînă la pauză, uneoi 
2—3 goluri diferență (mm. 19: 7—5, 
min. 23 : 8—5). dar au venit cele 10 
minute de „infern* (pentru ei), în 
care Steaua și-a amintit că este 
campioană, și a dovedit din plin a- 
cest lucru In min. 37 handbaliștii 
militari preiau conducerea cu 12— 
11, apoi în 10 minute înscriu 6 go
luri fără a primi vreunul (min. 47: 
18—12), Gațu, mai sobru ca nicioda
tă, a fost „creierul* formației, iar 
Gruia, Kicsid, Birtalan și Coasă 
și-au valorificat din plin forța șu-

DE FORȚE
tulul. Principalii realizatori: 
(5). B:rtalan (5). Kicsid (4) și 
(4) pentru Steaua, respectiv 
nesch O). Oprescu (5).

DINAMO — TROTUȘUL 
(!•—4).

Gruia 
Coasă

Davis
Heald 

garduri :

categorie de virstă cîte 132), pre
cum și lipsa de experiență inter
națională a reprezentanților noștri, 
locurile ocupate de ei sînt mulțu
mitoare.

Ediția '72 a europenelor a rele
vat că numai acele școli de judo 
pot emite pretenții la un loc în 
fruntea ierarhiei europene care pun 
accentul pe o tehnică desăvîrșită. 
Forța nu mai constituie azi un atu 
și trece pe planul secund. în ge
neral, toți cei clasați pe primele 
locuri sînt sportivi care folosesc o 
gamă variată de procedee tehnice. 
Despre echilibrul disputelor de la 
Leningrad vorbește și faptul că 
nici unul dintre cei cinci laureați 
ai ediției trecute a C. E. n-a reu
șit să-și păstreze titlul. Ba, mai 
mult, unii dintre ei, ca de pildă, 
Kruger (R.D.G.) și Vakulenko 
(U.R.S.S.) au fost eliminați 
concurs de Ia început, fiind 
vinși în turul doi.

Acei concurenți care nu se 
trenează pe saltele japoneze, 
,.tatami", confecționate din pai de 
orez, care au cu totul ale însușiri 
decît saltelele obișnuite de lupte, 
din burete, pe care Ie folosim 
noi. au fost evident handicapați 
actualele C. E.

Despre interesul tnare stîmit 
C. E. * 
ne'Spune;

ȘAHISTELE ROMÂNCE LUPTA 
PENTRU PRIMUL LOC

BELGRAD 18 (Agerpres). — După 
disputarea a 9 runde și a partide
lor 
nai 
are 
Iau 
viei 
fiecare. Urmează în clasament Eli-

întrerupte, turneul internațio- 
feminin de șah de la Belgrad 
două lidere: Alexandra Nico- 
(România) și Milunka Lazare- 
(Iugoslavia) cu cîte 6'A puncte

sabeta Polihroniadc (România), Ka- 
tia Jovanovici (Iugoslavia) 5i/2 p, Ve- 
roezi (Ungaria) 5 p, Vokralova (Ce
hoslovacia), Kalchbrener, Belama- 
rici, G. Jovanovici (toate din Iugo
slavia) cite 4'/2 p. etc. în partida între
ruptă, Alexandra Nicolau a cîștigat 
la Vokralova.

1

DE ȘAH DE EA TIMIȘOARA
TIMIȘOARA, 18 (prin telefon) Iată 

rezultatele din rundele 4 ți 5 șl ale 
întreruptelor : Pavlov—Barcza (Un
garia) Intr.; Ungureanu Samkovici 
(U.R.S.S.) într.; Ghizdavu—Espig 
(R.D.G.) remiză; Alexandrescu—Ghi- 
țescu 0—1; Klrov (Bulgaria)—Paoli 
(Italia) remiză; Ghindă—Honffy 
(Ungaria) 0—1; Cobo (Cuba) — Mes
sing (Iugoslavia) remiză; Paoli— 
Ghizdavu remiză, Samkovici—Ghin
dă remiză, Barcza—Cobo într.; 
Honfi—Pavlov 1—0; Paoli—Ale
xandrescu 1—0; Espig—Kirov într.; 
Ghițescu—Ungureanu remiză; Mes
sing—Ghizdavu 0—1. In clasament: 
1. Honfi 5 p, 2—3 Samkovici, Un
gureanu 4 (1), 4—6 Ghițescu, Pav
lov și Ghizdavu 4 p.

SĂ RĂMÎNĂ ÎN GRUPA B

Tana-
4X880 CORESPONDENTĂ SPECIALĂ DIN BELGRAD

HOCHEIȘTII IUGOSLAVI SPERĂ
5

din 
în-

an- 
pe

si 
la

de 
la Leningrad, interlocutorul 

că. deși sala avea o ca
pacitate de peste 10 000 de locuri, 
toate reuniunile (zilnic cite trei) 
se desfășurau cu tribunele arhi
pline. •

Iată și noii campioni europeni ia 
juniori mari : cat. 63 kg — Macisco 
(Franța). 70 kg — Nevsorov 
(U.R.S.S.), 80 kg — Heinemar
(R.F.G.), 93 kg — Valal (Austria). 
-j-93 kg — Nekfield (Belgia).

Fază 
Pană

dintr-unul din ultimele meciuri dintre hocheiștii români și iugoslavi, 
izolat între trei apărători iugoslavi, nu poate 

ocaziile selecționatei române.
Foto

fructifica una din

Dragoș NEAGU

lot se află la Ljubljana

re studenții
In prima r 
pe campion 
în atac, prin pre- 
aruneat la poartă 

Ingâ) și 
apărare, 

permanen- 
•i chiar la

Cu 
hochei 
locul XI (ultimul) la recentul t”<-- 
neu din cadrul Olimpiadei albe 
de la Sappcro, evoluția jucători
lor noștri nu a fost de natură să 
nemulțumească pe specialiști. în 
primul rînd. trebuie avută în ve
dere valoarea extrem de ridicată a 
participantelor din grupa B de la 
Sapporo, și apoi de faptul că la 
aceste întreceri naționala iugo
slavă a fost lipsită de aportul cî- 
torva dintre cei mai buni jucători, 
printre care cunoscuții interna
ționali Gorjanovici, Jug și Rudi 
Hiti.

Antrenorii selecționatei au de
clarat presei, la întoarcerea de la 

(

toate că reprezentativa de 
a Iugoslaviei s-a clasat pe

că noua formație a 
află în vădit pro-

J.O. de iarnă, 
Iugoslaviei se 
greș (o confirmă și faptul că a 
pierdut majoritatea meciurilor la 
scoruri foarte strînse) și că numai 
lipsa de experiență a noilor pro
movați, ca și insuficienta pregătire 
fizică a 
cheiștii 
bun în 
tat nici 
jucat 
ca să primească vreun gol (după 
acest meci 8 jucători au trebuit 
să primească îngrijiri 
și că în meciul cu

27

lotului au privat pe ho- 
iugoslavi de un lec mai 
clasament. Nu trebuie ui- 
un moment că „plavii“ au 
de minute cu Suedia, fără

TURNEUL PREOLIMPIC DE HANDBAL

întregul 
pentru a face ultimele preparative 
în vederea meciurilor de la Bucu
rești. De data aceasta, selecționa- 
bililor li s-au adăugat Gorjanovici 
și R. Hiti. astfel că la turneul din 
capitala României, Iugoslavia va 
conta pe următorul lot :

Gale și Knez (portari), Ivo, Jan, 
Kavnik, Gogo Jan. Rataj, Savici — 
fundași, 
Beravs, 
Zbontar, 
tacanți. 
șansele
București, antrenorul M. Kluț ne-a 
declarat: „Dintre participante, se
lecționata S.U.A. se detașează în 
mod evident. în rest, echipele au 
valori egale, cu un ușor plus pen
tru cea a Poloniei. Sper că ne vom 
păstra locul in grupa B, pentru că 
alte veleități deocamdată nu putem 
avea“

Deplasarea hocheiștilor la Bucu
rești va fi precedată de un scurt 
turneu 
maniei, 
ÎȘi 
în

Kumar, Tișler, Fele, Reno, 
R. Hiti, Smole.i, G. Hiti, 
Gorjanovici, Seme 
întrebat ce crede despre 
formației* iugoslave la

a-

medicale), 
Japonia au 

pierdut la limită (4—5), 
unui gol înscris de- gazde 
ma secundă de joc !

Aceste considerente îl 
antrenorul cehoslovac 
Kluț să privească cu multă încre
dere participarea echipei la a- 
propiatul campionat mondial (gru
pa B) de la București. .Reveniți de 
la Sapporo, jucăt.rii a\i continuat 
să se pregătească la cluburile de 
care aparțin. De la 4 martie însă,

datorită 
în ulti-

fac pe 
Miroslav

va 
fața

în Austria și R. F- a Ger- 
unde naționala iugoslavă 
verifica actualul potențial 
unor echipe de club

gosa, în grupa ,,B“, Bulgaria a în
vins Franța cu 12—10 (9—4) și Aus
tria pe Olanda cu 13—9 (5—4). în 
grupa „C“. de la Sabadell, Elveția 
—Anglia 37—2 (16—0) și Spania— 
Luxemburg 30—17 (14—7). La Co
runa, în grupa „C“, U.R.S.S.—Ita
lia 37—10 (20—2) și Polonia—Portu
galia 29—9 (12—3).

MADRID 18 (Agerpres). — în 
Spania au continuat întrecerile tur
neului preolimpic de handbal mas
culin, pentru calificarea unor echi
pe la J.O. de la Miinchen. Iată re
zultatele: în grupa „A“ la Bilbao, 
Islanda a întrecut Belgia cu 31—10 
(17—4). iar Norvegia a dispus de 
Finlanda cu 22—9 (12—3). La Sara-

ALEKSANDR ALIMPJEVIC 
ziarist Ia Sport Belgrad

CEI MAI SCUMPI BOCANCI...

DEBUT SPECTACULAR...

Sao Paulo, In Brazilia, s-a des- 
nu de mult un muzeu de un gen 

totul deosebit : de incăitamlnte de 
stilurile, epocile și dimensiunile.

La 
clăis 
CU 1 
toate
Printre cele 500 de exponate figurează 
sandalele Cleopatrei și ale Elenei din 
Troia. sandale de faraoni. împărați, mi
litari. gladiatori și artiști ai Greciei 
antice. Dar, încălțămintea cea mai 
c&utatâ de vizitatori este — cine s-ar 
înder — cea a lui Pele și Garrincha. 
Ea este asigurată pentru 100 000 
cruzeiros !

Horia ALEXANDRESCU EFECTELE INSUCCESELOR

TELEX « TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unul concurs desfășurat la 
Minsk, halterofilul sovietic de categoria 
pană, Erkin Karimov, * stabilit un nou 
record mondial la stilul aruncat cu per
formanța de 155,5 kg. Vechiul record 
aparținea compatriotului său Golubțov 
cu 155 kg.

Prim* întlbilre (zona americani) din ca
drul .Cupel Dads" a lnoeput la Guaya
quil între selecționatei* Ecuadorului șl 
Columbiei. După prima zi conduc tenis- 
menii eeuadorlenl ou 1—0 plin victoria 
obținută de Miguel Olvera, care l-a în
vins cu 8—2, 2—6. 6—0, 8—7, 6—2 pe co
lumbianul Jalro Velasco. Cea de-* doua 
partidă dintre Franalsco Guzman (Ecua
dor) Și Ivan Molina (Columbia) a-a în
trerupt din cauza întunericului la scorul 
de 3—6, 6—3.

dlall. învingătorul a realiza: în oala 
douS manșe timpul de 104.27. fiind urmat 
de Alain Penz (Franța) — 105.M, Andrzej 
Bachleda (Polocla) 100.77. Gustavo Thoa- 
nl a ocupat locul I. iar francezul Henri 
DuvUlard, locul 12. DupS aeeaata probA 
în clasamentul Cupei Mondiale pe pri
mul loc a trecut Jean Noel Augart (Fran
ța) — IM p, urmat de H. DuvUlard 
(Franța) — IM p, Bernard Rusal (Elve
ția) șl Gustavo Thoenl (Italia) — ni p. 
A. Bachleda (Polonia) IM p. Pe ecfcipe 
în frunte se afli Franța ou N4 p, secun
data da Austria 70* pt■
Intîlnlrea Internaționala unleaia de fot
bal, disputată 1* Sheffield, intra seleo- 
țlonatele de tineret ale Angliei șl Spa
niol, s-a Încheiat cu scorul de 4—1 (1—4) 
în favoarea tinerilor fotbaliști englezi.

• Echipa bulgară Gabrovo a lansat 
— în noul sezon — un tînăr și (deci) 
necunoscut jucător, centrul atacant 
Vlatcikov. Chiar în partida de debut, 
d a marcat trei goluri. Și. notați bine. 
Intîlnlrea s-a desfășurat în deplasare. 
Reușita spectaculară a noului jucător 
dă multe speranțe echipei din Gabrovo 
că va reuși să evite retrogradarea, ea 
găslr.du-se pa un loc nu prea comod 
Sn claearr.ent.

• Fiindcă vorbim de starturi fruc
tuoase în nouț sezon, să nu omitem 
a-1 remarca *1 pe acel* al Internațio
nalului maghiar Fazekaș de la Ujpestl 
Dota*. în toate partidele formației ’ 
laduatv în aceea cu Celtic —
„Cupa campionilor" — al a foot 
departe oal mal bun jucător al alb- 
vlatetllor.

Ca orice mare competiție, J.O. 
de la Sapporo nu a împărțit 
doar medalii, ci și... deziluzii. 
Fără îndoială, cele mai mari ne
reușite aparțin schiorilor alpini 
francezi și austrieci, adică echi
pelor care domină de cîțiva ani 
marile întreceri din Cupa mon
dială și care sînt și cele mai te 
meinic susținute de fabricile de 
schiuri din țările respective.

Cum se explică nereușita lor9 
Prea mulți factori au intervenit 
în realizarea contra-performan 
țelor olimpice pentru a putea 
determina cu precizie pe cel pre 
ponderent. in orice caz, în rin 
dul ambelor echipe au izbucnit 
nemulțumiri, se discută sau se 
produc demisii. Schimbări de 
amploare se anunță in special 
în echipa Austriei în care anu
mite nemulțumiri ale tehnicieni
lor au ajuns mai de mult la limita 
suportabilității. Astfel, după de
misia președintelui federației 
austriece de schi, și prof. Hop- 
plicher. conducătorul tehnic al 
echipei, a anunțat-o pe a sa. De 
ce pleacă acești tehnicieni a 
căror pricepere și bune intenții 
nu pot fi puse la îndoială? Fi
indcă fabricile de schi intervin 
prea mult în treburile pur teh 
nice de pregătire ale schiorilor 
din echipa reprezentativă. Că 
așa stau lucrurile ne-o confir
mă faptul că la Sapporo. in 
cursa de coborire, fabricantul

care o echipează pe Anne Marie 
Proel a impus modul de ceruire. 
Rezultatul e cunoscut: ea a alu
necat mai puțin bine decît. co 
legele de echipă și a pierdut 
cursa în care era mare favorită.

Imixtiunile fabricilor de 
schiuri în treburile echipei re
prezentative este explicată de 
faptul că. de rezultatele obținute 
de schiori depinde exportul 
unei industrii cu mare pondere 
chiar în economia țării. Pentru 
exemplificare, este suficient să 
amintim că in 1.970, peste 200 de 
firme austriece au exportat ma
teriale și echipament de schi. 
Or, pentru ca aceste firme să-și 
poată spori producția și expor
turile, campionii Austriei trebuie 
să dovedească superioritatea lor 
pe plan mondial. Și firmele fac 
totul pentru aceasta, de la spri
jinirea echipei naționale, pînă 
la cumpărarea marilor campioni 
care servesc drept reclamă vie.

Lupta de afirmare a fabrican
ților de schi, această întrecere 
pentru reclamă, a alterat însă 
și etica schiorului amator și at
mosfera de pregătire a echipelor. 
Rezultatele de la Sapporo , au 
dovedit-o și demisiile care au 
urmat nu fac altceva decît să 
confirme că afacerile și perfor
manțele înalte nu pot face casă 
bună. Vor înțelege însă acest 
lucru și fabricanții ?

GH. E.

Iul. 
din
da

Schiorul Italian Rolando Thoenl (vărul 
campionului olimpic Gustavo Thoenl) a 
cîștigat proba de slalom special din 
cadrul concursului de la Madonna dl 
Campigllo. contînd pentru Cupa Mon-

Proba de slalom vrlaș pentru Marele 
premiu al Andorei * revenit schiorului 
spaniol Francisco Fernandez Ochoa, care 
a realizat In două manșe timpul de 
2:41.18

In luptă pentru balon, unul dintre jucătorii finlandezi a făcut o săritură 
spectaculoasă, așezîndu-se pe umerii adversarului său, Karl Myllyniemi, 
căpitanul echipei Ponnistus, formație care a promovat in prima divizie 

a campionatului Finlandei.

CARTONAȘELE CU DOUĂ 
FEȚE

o întimplare puțin obișnuită s-a pe
trecut pe stadionul din Nisa, unde «-

R. P. CONGO — CAMPIOANĂ A AFRICII
După aura M știe recent încheiata 

ediție a ..Cupei Africii* — oompetlțle 
oa mobilizează din dai tn doi ani, 
echipele reprezentative ale majorității 
țărilor pe eontlnentul negru a adus 
Victoria finals selecționatei REPUBLI
CII POPULARE CONGO (în fotografie), 
îr.vtngătoare tn ultimul joc asupra re- 
preaentativei Republicii MALL

Țară de aproape 350 000 de km’. Re
public* Populară Congo, numără 
1 000 000 de locuitori șl un număr de 
4 3:0 jucători de fotbal, Impărțlți în

• ligi. Madia cluburi M numesc ,.Lca 
dlablea nolri*. „Steaua Congo-ului", 
.F, C. Abellleș", .Club M o k a n d a".„

Stadioanele din principalele oraș* 
ale țării : Point» Noire (Mvownvou— 
5 Mo de locuri), Dolisle (Centre Caml- 
log—8 500) șl Brazzaville (Stadionul Re
voluției_ so 000 șl Felix Elbouă—10 000
de locuri) sînt populate din zori pînă 
în noapte de tineri, simpli amatori, pen
tru care fotbalul este cel mal Important 
mijloc de petrecere a timpului liber, 
prima pasiune sportivă.

chlpa locală a Intflnlt, tn cadrul eam- 
pionatulul primai divizii, formația 'a’on. 
După numeroasa «rari. Malllard, arbi
trul jocului a vrut să-1 avertizez» pa 
Jucătorul ly'oner Domenenech șl »ă-l 
prezinte cartonașul galben. Dar. stupoa
re ceea ce pentru arbitru părea a fl 
galben, pentru publlo șl pentru vinovat 
era roșu șl, deal, eliminare din joe I 
Ce m Intimplase 7 Arbitrul ținea car
tonașele tn buzunar șl. din cauza ploii, 
ele se lipiseră între ele. formtnd un 
singur carton galben pe o parte și 
roșu pe oealaltă. Pentru că tot încurcase 
treburile, arbitrul a vrut să lasă din 
această «ituațle șl n-a găsit altă soluție 
decSt aceea de a persista tn eliminare, 
după oe, de fapt, voise să dicteze doar 
un avertisment I De aid, o întreagă 
furtună de proteste șl de comentarii 
în toată Franța, deoarece medul era 
televizat.

o ultimele știriq ultimele rezultate o ultimele știri o
EDDY MERCKX A CÎȘTIGAT CURSA MILAN — SAN REMO

Ce* de * *3-* ediție a tradiționalei eompetitii dcllste Milan — San Remo •-* 
desfigurat iert în oadrul unul Interes deosebit. Curs* oare a măsurat 228 km a fost 
cistigatl de renumitul rutier belgian Eddy Marckx. El a parcurs distanța în 8h 33:32, 
reallztnd o modl» orară de 43,VW km. Merakx a tnvtn* detașat (la » secundei un 
ton masiv, în care se afiau printre alții, Italienii Motta. Marino Bassi, DanoelU. 
glanul Veerkerck, vest-germanul Wolfshodl.

plu- 
bal-

BAYERN ÎNVINGĂTOARE, TOTTENHAM ÎNVINSĂ I
Adveraarala «ehlpeHar româneați tn cupele europene le fotbal au muținut 

alee meciuri. Tottenham a foot învlnai tn sferturile de finală ale Cupei Angliei.
Iert 

___ ________ __________________________ ____________ _____________ ______ ____ ____ de 
Deed* United cu 1—1, în timp co Bayern Mttndhen * obținut. în campionatul vest- 
german, o victorie categorică în fața formației V.fJ». Bochum : #—1. Alte amănunte 
în ziarul da mline.

IN CUPA CELOR 5 NAȚIUNI LA RUGBY
La Edinburg, în fața a 35 000 de spectatori, echipa Scoției a obținut o victoria 

categorică asupra reprezentativei Angliei : 23—9 (14—3). Intîlnlrea a avut loc în ca
drul .Cupei celor 5 națiuni".

Redacția și admiuistrația; București, str. Vasile Conte of- 16; telfluanv; eeuUalâ 11.19.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 si 286 j telex: sportrom buc. 180, Tiparul ,,I. P. „Informația". București 10.368


