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Noi perspective pentru extinderea 
bazei materiale și practicării 

exercițiilor fizice și sportului
Vinari la amiază, în Palatul 

Marii Adunări Naționale, a 
avut loc solemnitatea în- 

mînării unor înalte distincții con
ferite de Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România pen
tru rezultatele obținute în înde
plinirea planului de stat și a an
gajamentelor pe anul 1971, în ca
drul întrecerii dintre organizațiile 
județene de partid, consiliile 
populare, institutele de cercetări 
științifice ți de proiectare, între
prinderile din industrie, agricul
tură, construcțiî-montaj, transpor
turi și circulația mărfurilor.

Tn atmosfera sărbătorească, în- 
suflețitoare a sălii, Înaltele dis
tincții au fost înmînate de către 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
în prezență celorlalți conducători 
ai partidului și statului, a depu- 
taților și invitaților la cea de a 
Vlll-a sesiune a M.A.N.

Presa de ieri a publicat rezul
tatele complete ale întrecerii 
desfășurate pe cinci secțiuni, dar 
— în ultimă instanță — nu cla
samentele (alcătuite pe baza u- 
nor criterii strict obiective, infai
libile) reprezintă esența acestei 
superbe acțiuni patriotice. Prin
cipala ei semnificație ni se pare 
că ar consta în faptul că întrea
ga _ suflare muncitoare □ Româ- 

- răspunzînd cu entuziasm 
chemării partidului, obiectivelor 
cutezătoare ale noului plan cin
cinal, și-a unit puterea și inteli
gența creatoare într-un uriaș e- 
fort de autodepășire. El a fost 
concretizat într-o cifră cu totul 
semnificativă, pe ansamblul in
dustriei realizîndu-se o produc
ție globală cu 11,5 la sută mai 
mare decît în 1970, obținîndu-se 
astfel o producție în valoare de 
7,3 miliarde în plus față de plan.

Cifrele acestea, oarecum ab
stracte pentru cetățeanul de rînd, 
neinițiat în problemele de eco
nomie, sînt — însă — simțite 
foarte concret de fiecare dintre 
noi prin creșterea nivelului de

frai, prin posibilitățile pe care le 
are populația de a obține bunuri 
materiale mai multe ți de cali
tate superioară, de a beneficia 
din plin de valorile spirituale, 
către care, altădată, accesul ei 
era mult mai redus.

Tr» nodul lor se află, și nu pe 
ultimul loc, exercițiul fizic și 
sportul, activități ridicate astăzi 
la altitudinea unor probleme de 
stat, cu implicații adinei în viafa 
socială a patriei noastre.

„O întrecere cu participarea 
tuturor, în folosul întregii țari" — 
se exprima plastic un confrate, 
scriind despre marea acțiune na
țională al cărei bilanț a fost fă
cut alaltăieri.

Și, într-adevăr, acesta a fost 
rezultatul ei. Iar, printre marii 
beneficiari, se numără și mișca
rea sportivă.

Pe lîngă ordinele și diplomele 
acordate județelor, întreprinderi
lor, uzinelor, fabricilor, institute
lor clasate pe primele locuri, se 
atribuie fruntașelor întrecerii și 
importante premii în banic cevor 
fi utilizate pentru : îmbunătățirea 
bazei materiale a activității so- 
cial-culturale — cămine și creșe 
de copii, cantine, case de cul
tură, cămine culturale, BAZE 
SPORTIVE, dotarea laboratoare
lor, a bibliotecilor și a altor uni
tăți similare. De asemenea, șe 
precizează în comunicat : „din 
fondurile acordate vor putea t' 
folosite pînă la 25 la sută pen
tru organizarea de excursii în 
țară, cu oamenii muncii eviden- 
țiați și fruntași în întrecere".

lată cum, în orînduirea noas
tră, roadele muncii se întorc 
nemijlocit în folosul celor core 
le-au înfăptuit, expresia grijii 
permanente față de om, față de 
buna lui stare materială și spiri
tuală, care caracterizează plenar 
politica partidului și statului 
nostru.
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O atractivă întîlnire de fotbal, azi, de la ora 16,30

pe stadionul „23 August44 din Capitală

• în deschidere [ora
Stadionul „23 August** din Ca

pitală va găzdui astăzi, începind 
de la ora 16,30, o atractivă partidă 
opunînd echipei olimpice a Româ
niei puternica reprezentativă Peru.

Partida suscită un deosebit in
teres din două importante motive :

a) pe de o parte, echipa peruană 
este un NUME apreciat în fotbalul 
mondial, orice meci in compania 
ei reprezentînd un titlu care tre
buie onorat, obiectiv pe care ti
nerii fotbaliști români care alcătu
iesc selecționata olimpică îl au fără 
îndoială în vedere;

b) pe de altă parte, un joc în 
compania unui adversar puternic, 
cum este Peru, reprezintă un ex
celent test de capacitate al olim
picilor noștri înaintea decisivei lor 
partide cu Danemarca, din preli
minariile J.O.

La fluie-ul arbitrului grec N. 
ZLATANGS se vor alinia urmă
toarele formații:

14,30]: Selecționata universitara — Politehnica lași
PESCARU, VlGU — PANTEA, 
TÂTARU, KUN II, JERCAN.

PERU : URIBE — TRIGUEROS, 
CHUMP1TAZ, VELASQUEZ. MAN
ZO — QUESADA, CUBILLAS, 
MIFFLIN — MUNANTE, ROJAS, 
BAILETTI.

Co-Rezervele echipei române : 
man, Olteanu (F. C. Argeș), Ivan 
(F. C. Argeș), Broșovsehi, Marcu 
și Pîrvu.

în deschiderea partidei — de la 
ora 14.30 — Selecționata universi
tară română va întîlni echipa ie
șeană Politehnica.

Cu o săptămină înaintea partidei de la Budapesta

TRICOLORII, SFIDIND TIMPUL NEFAVORABIL,

ECHIPA OLIMPICĂ A ROMÂ
NIEI : GHIȚA — POP. SMARAN- 
DACHE, VLAD. POPOVICIValeriu CHIOSE

A ÎNCEPUT
DIVIZIA A

LA ATLETISM ICctavian Amăzăroaie bună impresie in partidele susținute pînă acum. Iată l în semifinală cînd
a dispus la puncte de redutabilul boxer cubanez Marian Alvarez Foto i I. MIHAICA

TURNEUL INTERNAȚIONAL „CENTURA DE AUR“

GALA FINALA PROMITE UN EXCELENT SPECTACOL
Capete de afiș meciurile Antoniu Vasile-Orlando Palacios, Horst Stump-Gilberto 

Carrillo, Gabriel Pometcu-Octavian Amăzăroaie, Alee Năstac-lon Gydrffi

SE ANTRENEAZĂ CU SlRG Șl BUNĂ DISPOZIȚIE
9

ECHIPA ROMÂNIEI 
PENTRU „CUPA DAVIS"

Ieri biroul F.R. Tenis a desem
nat pe cei patru jucători care voi 
forma reprezentativa țării pentn 
„Cupa Davis“ : Iile Năstase, lor 
Tiriac, Petre Mărmureanu șl To
ma Ovicl. Căpitanul nejucător al 
echipei este prof. Șt. Georgescu. 
După cum se știe, in primul sau 
meci din actuala ediție, echipa 
României tntîlnește pe cea a El
veției, in meciul programat la 
București, In zilele de 5, 6 .Șl 7 
mal.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE SĂRITURI ÎN APĂ

DUBLĂ VICTORIE ROMÂNEASCĂ

După trei zile de aprige dispute, 
în care s-a făcut trierea celor mai 
buni pugiliști prezenți la prima e- 
diție a „Centurii de aur“, onorată 
de participarea sportivilor din 9

GIMNAȘTI ROMANI
LA RIGA

unde 
mare 
două

Au plecat spre Riga, 
vor lua parte la un 
concurs internațional, 
gimnaste și doi gimnaști ro
mâni ! Paula loan, Iuliana 
Simonfi, Petre Mihaiuc și 
Constantin Petrescu. Ei vor 
fi însoțiți de antrenorii 
Gheorghe Gorgoi și Costache 
Gheorghiu.

țări, iată-ne și la ora cînd prețioa
sele trofee vor trebui să fie de
cernate. Pentru a ajunge în această 
ultimă fază a întrecerii, majorita
tea boxerilor au făcut eforturi de
osebite. s-au luptat cu multă 
ardoare, iar strădaniile depuse 
le-au fost răsplătite prin participa
rea la lupta finală de azi, care, 
sperăm, va fi deosebit de intere
santă.

Dintre cei aproape 100 de sportivi 
care au început competiția au ajuns 
în faza finală 16 boxeri din Româ
nia,' 4 din Cuba și cîte unul din 
R. D. Germană și Ungaria. Printre 
ei se află cei mai valoroși repre
zentanți ai țărilor respective, fie
care avînd la activ cîteva perfor
manțe de răsunet. Este suficient să 
amintim de campionul european 
Janos Kajdi, de cubanezul Orlando 
Garbey, campion al Jocurilor Pan-

I--------------
Azi, de la ora 10, la patinoarul 

23 August vor urca in ring, in ordi
nea categoriilor, următoarele perechi 
de boxeri : Ștefan Boboc — Giulio 
Rivera (Cuba), Constantin Gruiescu 
— Anton Cojan, Mircea Toni — 
Vasile Kiss, Gabriel Pometcu — 
Octavian Amăzăroaie, Antoniu Va
sile — Orlando Palacios (Cuba), Ca- 
listrat Cuțov — Cornel Hoduț, Ja- 
noș Kajdi (Ungaria) — Hans-Jurgen 
Kaiser (R.D. Germană), Orlando 
Garbey (Cuba) — ștefan Florea, 
Alee Năistac - Ion Gyorffl, Gilberto 

i Carrillo (Cuba) — Horst Stump. Hie 
Dascălu — Dumitru Zelinca.

americane, precum și de reprezen
tanții României, care nu mai 
nevoie de prezentare.

POIANA BRAȘOV, 22 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). Aici, 
soarele nu s-a mai arătat de cîte- 
va zile. Vremea a fost rece toată 
săptămîna. A plouat cu intermiten
ță și așezarea dominată de înălți
mea Cristianului Mare pare mai 
puțin amicală ca de obicei, în a- 
ceastă perioadă în care la munte 
iarna de-abia a plecat, iar primă
vara încă nu s-a hotărît să vină.

Cînd am sosit în stațiune, vineri, 
întunericul se lăsase de mult. In ju
rul hotelului Bradul — ținta către 
care ne îndreptam pentru a întîlni 
pe componenții lotului național de 
fotbal — liniștea era atotstăpîni- 
toare. La o oră nu prea tîrzie, în 
camerele lor de la parter, tricolorii 
se odihneau — răsplată binemeri
tată la capătul primei zile de an
trenament. Antrenorul Angelo Nicu- 
lescu, fidel unei tradiții vechi, l-a 
repartizat pe toți, doi cîte doi, 
după preferinței Dumitru cu Nun- 
weiller VI, Dinu cu Deleanu, Lu- 
cescu cu Iordănescu, Răducanu cu 
Neagu, Anca cu Adamache,

După ce, un 
minute, soa- 
cît o scîntele 
norii coborltl

măreanu cu Dembrovschi, Hălmă- 
geanu cu Lupescu, Florian Dumi
trescu cu N. Ionescu și Domide cu 
prof. I. Voica, în lipsa perechii 
sale „de drept’*, Pescaru, rămas la 
lotul olimpic, pentru jocul de mîi- 
ne (n.r. azi) cu selecționata Peru
lui.

Sîmbătă dimineață, 
timp, preț de cîteva 
rele a prins a zîmbi 
de speranță, printre
la înălțimea acoperișurilor, ploaia 
a revenit autoritară, cu picături 
reci și ritm obsedant de monoton.

Jucătorii s-au adunat mai întîi 
în sala de proiecție de la primul 
etaj al hotelului, unde Ion Voica 
a prezentat filmul meciului Unga
ria — Franța, disputat în primă
vara anului trecut la Budapesta și 
încheiat cu un rezultat considerat 
atunci surpriză: 1—1. Angelo Nicu-

Reușită totală în pri
ma zi a campionatelor 
internaționale de sărituri 
în apă ale României. Or
ganizare excelentă, între
ceri foarte echilibrate și 
spectaculoase, dublă vic
torie românească realiza
tă de Melania Decuseară 
la platformă și Ion Ga
nea la trambulină, într-o 
companie selectă, în fața 
reprezentanților s cinci 
țări : R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei, Aus
tria, Ungaria și Bulga
ria.

Așa cum era de aștep
tat, punctul forte al pro
gramului de ieri a fost 
disputa pentru întîlerate 
la trambulină bărbați. 
Trei dintre concurer.ți — 
Ion Ganea, Frank lau- 
bert și Steffen Traue — 
au dat, pe parcursul ce
lor 11 salturi, o luptă 
care a ținut Încordată 
permanent atenția publi
cului. Ei au condus pe 
rînd, iar victoria a re
venit campionului tomân 
în ultima săritură <1 */2 
salt răsturnat cu 2 ‘/2 șu
ruburi) pentru care a pri
mit ovații din partea pu
blicului și... 50,40 puncte 
din partea arbitrilor. La 
platformă-femei, Melania 
Decuseară ne-a impresio
nat prin acuratețea exe
cuțiilor, chiar și a celor 
mai dificile, obținînd un 
succes muncit și pe de
plin meritat în fața cam
pioanei de senioare și 
junioare a R. D. Germa
ne, Gitta Leupold. In 
sfîrșit, pentru a nu ră- 
mîne datori, se cuvine
să remarcăm excelenta performanță 
a foarte tînârului Vasile Nedelcu 
(14 ani).

REZULTATE. Trambulină bărbați 
(normă internațională de participare la 
J.O. : 450 p): 1. I. GANEA (România) 
402. 50 p, 2. F. Taubert (R..D.G.) 477,10 p. 
3. S. Traue (R.D.G.) 472,85 p, 4. V. Ne
delcu (România) 427,15 p, 5. I. Kien 
(Austria) 401.10 p. 6. H. Lorenz <R.I’G.) 
395,70 p, 7. R. Kruspel (Austria) 392,10 p. 
8. A. Urvanyl (Ungaria) 389,30 p, 9 G. 
Fabich (România) 381,45 p. 10. R. Kle- 
emann (R.F.G.) 379,05 p ; platformă fe
mei (normă internațională olimpică : 
290 p) : 1. MELANIA DECUSEARA (Ro
mânia) 327,65 p, 2. Gitta Leupold 
(R.D.G.) 319,10 p, 3. Ecaterina Dumitrlu

Ion Ganea în zbor spre... primul loc.
Foto 1 S. BAKC1

Mihai IONESCU

{Continuare in pag. a 3-a)

4.
5.

6.

Ursula Mdckel 
Reinllnde Chill 
Utte Kleemann

(România) 298.25 p, 
(R. F. G.) 286,30 p, 
(R.F.G.) 216,65 p,
(R.F.G.) 193,95 p.

Astăzi punctul principal de atracție 
îl .-onstituie disputa la trambulină fe
mei, unde între protagonistele Melania 
Decuseară, Sorana Prelipceanu șl Gitta 
Leupold se anunță o dispută pasionan
tă. Desigur, foarte interesantă va fi și 
disputa băieților la platformă, unde re
prezentanții R. D. Germane, Frank 
Tauber și Steffen Traue. vor încerca să 
se revanșeze asupra lui Ion Ganea 
pentru înfrîngerea suferită în fața a- 
cestuia la trambulină. întrecerile au 
loc de la ora 10 și de la ora 17, la ba
zinul „23 August".

D. STANCULESCU

1 ÎN PRIMA ZI, LA ÎNĂLȚIME
AU FOST... DISCOBOLELE!

Acum, in ultimul sezon preolimpic, in anul cînd federația de resort 
împlinește 60 de ani de existență, întrecerile principalei competiții interne 
de atletism, divizia națională, capătă un plus de interes. Pe trei stadi
oane, la București, Pitești și Cluj, am consemnat ieri primele întreceri 
din cadrul etapei inaugurale a diviziei naționale.

Evident că pe primul plan s-au situat probele animate de concu
rența ce-și depun candidatura pentru Jocurile Olimpice de la Milnchen. 
Și, conform așteptărilor, întrecerea discobolelor (directă și indirectă) a 
constituit punctul de greutate al reuniunilor inaugurale, atit Argentina 
Menis, cit și Lia Manoliu (tinerețea și experiența față in față!) inregis- 
trînd performanțe de rezonanță internațională.

15,5 s ; 100 m băieți — P. Vasile 
(Dinamo) 10,7 s ; 100 m fete -— 
Valeria Bufanu (Rapid) 11,8 s : 
suliță băieți — D. !
pid) 77,70 m; 1500
— Gh. Ungureanu
3 :52,2 ; lungime fete 
na Vintilă (Dinamo) 
400 m băieți — Al. 
deanu (Dinamo) 47,9 s ; 
băieți — Ș. Ioan (Dinamo) 2,10 m;

LIAJ JLX.O O ,
Silaghi (Ra

in băieți 
(Dinamo) 
— Ele- 

6,02 m ;
Sălcu- 

înălțime

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

Valeria Bufanu ciștigiud ieri, pe „Republicii", una dintre seriile probei de 100 m. Foto; Theo MACARSCHI

SĂPTĂMÎNA

SPORTIVA
INTERNA

(Continuarj in pag. a 3-a)

TURNEUL BASCHETBALISTELOR DIVIZIONARE A

A.S.A. CLUJ ÎNVINGĂTOARE
IN ULTIMELE SECUNDE

VOINȚEI BRAȘOV:
în sala Dinamo din Capi

tală, au continuat partidele 
primului turneu al ultimului 
tur al diviziei feminine A de 
baschet. Rezultate :

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — CRIȘUL ORADEA 
(disputat vineri) 70—40. Evo
luția excelentă a bucureșten- 
celor a arătat că 
revenit la o formă

ele și-au 
bună. Re-

marcăm arbitrajul corect, 
discret, autoritar al cuplului 
C. Negulescu — S. Filoti.

I.E.F.S. — CONSTRUCTO
RUL BUCUREȘTI 72—40 
134—13). Jucătoarele de la 
Constructorul au început bine 
meciul (min. 3 : 7—3). dar 
risipa de energie făcută în 
partida anterioară cu Voința 
Brașov și-a spus cuvîntul:

DE AZI': sala Dinamo, de La ora 9 tPROGRAMUL
Universitatea Timișoara — Rapid (61—66, 44—80), Cri- 
șul — Universitatea Iași (40—41, 65—49) ; Voința — 
I.E.F.S. (41—66, 47—61) ; Constructorul — Politehnica 
(44—79, 45—55) ; Sănătatea — A.S.A. (65—78, 63—59).★

Gabriela Nicola va înscrie un nou coș pentru echipa 
" fiapid, in meciul cu Crișul

în cadrul diviziei masculine A, ieri s-au desfășurat 
următoarele meciuri :
DINAMO — I.E.F.S. 88—59 (36—22)
RAPID — VOINȚA BUCUREȘTI 86—57 (44—32)

ASUPRA
58-57

re-

ORA-
După 
(min.

pînă la sfîrșitul primei 
prize, ele n-au mai marcat 
decît... 6 puncte.

RAPID — CRIȘUL 
DEA 63—48 (30—21). 
un început echilibrat
10 : 12—10 pentru Rapid), 
inițiativa a trecut de partea 
bucureștencelor care, 
se întrebuințeze, au 
comod în fața unei 
lipsite de orientare 
Doar tînăra Boca s-a stră
duit să mai opună rezistență, 
fără a fi, însă, susținută de 
coechipierele sale. Au mar
cat : Racoviță 13, Roșianu 12, 
Nicola 12, Prăzaru 11, Buga- 
Stancu 6, Suliman 6, Tal 3 
pentru Rapid, respectiv Boca 
24, Csege 10, Horvath 8. Sze- 
kely 4, Furuiaș 2. Au arbi
trat bine G. Chiraleu și Șt. 
Palid. (A. VASILESCU)

fără să 
cîștigat 
echipe 

tactică.

(Continwe in pag. a 4.-a;

PROBELE DE ARUNCĂRI 
AU DOMINAT PRIMA ZI

Pe stadionul Republicii din Ca
pitală, gazdă tradițională a con
cursurilor de atletism, au avut loc 
sîmbătă întrecerile primei zile din 
cadrul etapei de debut a diviziei 
naționale. S-au confruntat atleți 
reprezentînd cluburile bucureștene 
Dinamo și Rapid și cei ai județu
lui Timiș.

Iată cîștigătorii acestor întreceri: 
110 mg băieți — H. Ilieșu (Rapid)

400 m fete — Alexandrina Bă- 
descu (Rapid) 56,5 s ; triplu — V. 
Dumitrescu (Dinamo) 15,74 m ; 100 
mg fete — Elena Mirza (Dinamo) 
14,4 s ; greutate băieți — A. Gagea 
(Dinamo) 16,78 m ; 4x100 m băieți 
— Dinamo 41,0 s ; 3 000 m obsta
cole — Gh. Cefan (Rapid) 8 :43,2 ; 
disc fete — Argentina Menis (Di
namo) 60,20 m.

Din prima zi a întîlnirii triun-

(Continuare in pag. a 4-a)

SUCCES LUPTĂTORILOR NOȘTRI 
LA CAMPIONATELE EUROPENE!
Lotul de lupte libere al țării 

noastre a plecat ieri la Katowice 
(Polonia), unde va participa, în zi
lele de 24, 25 și 26 aprilie, la în
trecerile campionatelor europene. 
Pentru confruntările acestei ediții 
au fost selecționați cei mai buni 
luptători, șapte din cei zece con- 
curenți fiind aceiași care au parti
cipat și la campionatele mondiale 
de anul trecut. Dar, iată lotul : 
cat. semimuscă (48 kg) — Ion 
Arapu (Steaua), cat. muscă (52 kg) 
— Emil Butu (Nicotină Iași), cat. 
cocoș (57 kg) — Nicolae Dumitru 
(Tomistex Constanța), cat. pană 
(62 kg) — Petre Coman (Steaua), 
cat. semiușoară (68 kg) — Petre 
Poalelungi (Dunărea Galați), cat. 
ușoară (74 kg) — Lujovțc Ambruș

(Mureșul Tg. Mureș), cat. semi- 
mijlocie (82 kg) — Ion Dumitru 
(Steaua) și Vasile Iorga (Progresul 
Brăila), cat. mijlocie (90 kg) — 
Stelică Morcov (Steaua), cat. semi
grea (100 kg) — Enaclie Panaite 
(Steaua) și cat. grea. (4-100 kg) — 
Ștefan Stîngu (Steaua). După cum 
se vede, la cinci categorii au fost 
selecționați luptătorii d« la clubul 
Steaua.

Au mai făcut deplasarea antreno
rii Ion Crisnic și Ion Bătrîn, me
dicul lotului, dr. Nicolae Lazăr, 
masorul Ion Leșcu și arbitrii inter
naționali Vaseul Popovici, Constan
tin Popescu și Gheorghe Marton. 
Conducător al lotului român este 
Gheorghe Iacobini, secretar gene- 

«4 E« fil ial. « -

Foruri de înaltă responsabi
litate în realizarea țeluri
lor României socialiste — 

Comitetul Central al P.C.R., Con
siliul Național al Frontului Unității 
Socialiste, Consiliul de Stat și 
Marea Adunare Națională — 
s-au întrunit în această săptă
mână pentru a dezbate și găsi 
soluțiile adecvate .diverselor pro
bleme actuale pe care tumultu
oasa realitate a construcției so
cialiste le relevă, pentru a per
fecționa întreaga noastră viață 
socială, organizarea societății, 
prin creșterea rolului și răs
punderilor organelor alese ale 
oamenilor muncii în conducerea 
statului socialist, prin ridicarea 
conștiinfei socialrste a maselor.

Și așa cum s-a arătat în co
municatul privind plenara Con
siliului National al 
nînd seama de rolul 
viața socială a țării, 
exprimată de aceste 
și instituții, plenara 
cererea de a adera 
Unității Socialiste, a Societății de 
Cruce Roșie, a Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor, 
a Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport". Și ple
nara a hotărît în acest 
președinții organizațiilor 
tive să devină membri 
siliului National și al 
Executiv.

Evident, actul în sine 
stituie o adeziune formală, 
expresia convingerii că toate or
ganizațiile din țara noastră tre
buie să-și aducă o contribuție 
tot mai activă la îndeplinirea 
marilor obiective ale construcției 
socialiste, la desfășurarea activi
tății politico-educative. Pentru că 
asa cum a subliniat tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în înche
ierea ședinței Consiliului Națio
nal al F.U.S. „pe drumui educa
ției, al ridicării nivelului de cu
noaștere al întregului nostru po
por, pe drumul formării unui om 
înaintat, cu o înaltă conștiință 
socialistă, este nevoie să depu
nem încă o activitate intensă ; 
de fapt, această activitate nu 
va putea- înceta niciodată, întot
deauna va trebui să depunem 
eforturi pentru perfectionarea și 
autoperfecționarea cetățenilor".

Educația fizică, sportul în rîn- 
dul maselor largi poate și tre
buie să-și pună virtuțile sale e- 
ducative, formative, în slujba a- 
cestui proces neîntrerupt, alături 
de știință și cultură, chemate și 
ele să-și extindă și adîncească 
aria de răspîndire.

F.U.S., „ți- 
ce îl au în 
de dorința 
organizații 
a aprobat 
la Frontul

sens ca 
respec- 

ai Con- 
Biroului

nu con- 
ci

O LEGĂTURA FIREASCA 
$1 FRUCTUOASĂ

Ce legătură poate exista între 
Legea privind gospodărirea pă-

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag. a 3-a)
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SALTULUI CALITATIV DE MlINE
Interviu cu tovarășul ADALBERT CRlȘAN, prim- 
secretar al Comitetului județean al P.C.R., președintele 

Consiliului popular județean Bistrița-Năsăud
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• Echipe in campionatele republicane : 10
haltere, box, tenis de masă, modelism (Dacia Bistrița), fot

bal juniori (Gloria Bistrița), oină (Victoria Costești), atletism, 
gimnastică, schi (Școala sportivă Bistrița), orientare turistică 
(Voința Bistrița).

• Echipe in Divizia B : 2
fotbal (Gloria Bistrița), volei fete (Viitorul Bistrița)
• Echipe în Divizia C : 3
fotbal (Progresul Năsăud, Minerul Kodna, Someșul Beclean).
• Echipe în divizia naționala de juniori și școlari: 4 
handbal fete (Școlile sportive din Bistrița și Năsăud), hand

bal băieți (Școala sportivă Năsăud), baschet băieți (Școala spor
tivă Bistrița).

• Radioclub județean.

— Știm că pe agenda dumnea
voastră de lucru sînt înscrise o 
multitudine de probleme. Ce loc 
ocupă, în suita acestora, cele le
gate de sport și educația fizică ?

— Preocupat fiind permanent de 
felul cum trăiesc și cum muncesc 
oamenii noștri, mă interesează, în 
același timp, cum își regenerează 
ei capacitatea de muncă, cum se 
destind și se recreează, cum își îm
bogățesc viața spirituală, cum își 
fortifică organismul și, de aici locul 
educației fizice și al sportului în

ROTUNDA i'.wxw

CUM OPEREAZĂ COLABORAREA ÎNTRE FACTORII 
RESPONSABILI ÎN DOMENIUL SPORTULUII

Zestrea sportivă pe care județul 
BisU-ița-Năsăud a recenzat-o în 1968, 
atunci cînd a trecut din postura de 
raion periferic al foștei regiuni Cluj 
îp cea de județ, nu era deloc bogată, 
fapt ce presupunea un susținut efort 
pentru îmbunătățirea tuturor indica
torilor activității de educație fizică și 
sport. Pe de altă parte, răspunderea 
pe care județul a căpătat-o și care 
ij-a angajat în competiție cu celelalte 
JS8 de surate ale sale — dintre care 
unele șe prevalau de cu totul alte 
jcondiții — necesita atit pricepere și 
•ciestoinicie, cit și unirea tuturor for- 
kelor capabile să ridice această activi" 

ate ți s-o înscrie pe orbita de valori 
•pe care gravitau celelalte județe. Co- 

îjaborarea Intre factorii cu responsa
bilități în domeniul sportului trebuia, 
deci, șă nu fie doar 0 frază frumoasă, 
ci ung plină de conținut, un cuvint 
de ordine I Cum a operat ea și ce 
rezultate a dat ? — iată, de altfel, și 
scopul mesei rotunde pe care am 
organizat-o la Bistrița și la care am 
Invițat să participe pe tovarăși IOAN 
BALOI — președinte al C.J.E.F.S., 
prof. GRIGORE LE ȘAN — secretar 
al comitetului județean U.T.C., SI
MEON AVRAM — responsabilul Co
misiei șparț-turism din Consiliul ju
dețean al sindicatelor, prof. IOAN 
STURZA — inspector școlar de spe
cialitate în Inspectoratul județean, 
prof. VASJLE MOLDOVAN — șeful 
Comisiei sport-turlsm din Consiliul 
județean al Organizației pionierilor.

REP. : Am dori, stimați tovarăși, să 
vă referiți, mai intîi, la modul cum 
a fost concepută în județul dumnea
voastră colaborarea intre factorii cu 
responsabilități în domeniul sportului, 
Ja gradul ei de eficiență și la sta
diul la care se află astăzi.

I. BALOI : Știam că sțiitem un ju
deț care are foarte multe de făcut si 
că „mîiniie** de lucru trebuie să fie 
numeroase. Așa că ideea unui sprijin 
venit din mai multe părți ne-a surîs 
și am îmbrățișat-o. Cind s-a trecut, 
însă, la practică, lucrurile n-au mers 
— pentru început — tocmai bine. Și 
asta, paradoxal, tocmai dintr-un ex
ces de zei, pentru că fiecare, în do
rința de a șe afirma rapid în secto
rul pe care îl controla, îl ignora pe 
vecin, ocupîndu-se, în exclusivitate, 
de sectorul lui. N-au lipsit, de ase
menea, nici momentele cina s-a tins 
sa se creadă că aceste sectoare de ac
tivitate sînt niște feude de care tre
buie să se ocupe numai un „proprie
tar" și că intervenția din afară ar fi 
îipsită de oportunitate. Cu toate a- 
ceste divergențe de păreri și de ac
țiune nu s-a mers, însă, pînă la con
tradicții. Dimpotrivă, s-a ajuns ca ele 
să fie, pe parcurs, temperate și chiar 
eliminate, colaborarea aflîndu-se 
astăzi la un stadiu mulțumitor. Se 
simte, însă, necesitatea unei angajări

mai profunde a tuturor factorilor in 
problemele vitale ale activității de
educație fizică și sport

G. LEȘAN : Pe acesț r 
angajării mai profunde și mai res
ponsabile — vreau să 1 
subliniind că trebuie să parlamentăm 
mai puțin și să facem mai mult Spun 
asta plecînd de la constatarea că mul
te dintre măsurile pe care le stabilim 
în planurile și plănulețele pe care le 
facem la centru sînt foarte puțin a- 
plicate jos sau, în unele cazuri, nici 
nu ajung acolo.

S. AVRAM : Este un fapt pe care 
l-am sesizat și eu la nivelul asociații
lor din fabrici și întreprinderi. Și 
care îmi indică că un „piston" al co
laborării nu funcționează bine.

I. SȚURZA : Pornesc printr-o mică 
abatere de la temă, legindu-mă mai 
întii de acea excelentă hoîărire de a 
readuce, in cadrul Inspectoratului ju
dețean, inspectorul cu specialitatea 
educație fizică. Pornind de la con
vingerea că sportul din școală trebuie 
să aibă cît mai mulți piloni de sus
ținere — nu numai pentru a-și împlini 
misiunea sa, ci și din considerentul 
că el reprezintă pepiniera de la care 
noi așteptăm vitalizarea performanței 
în acest județ — am simțit necesar 
să stabilesc sportului școlar cele mai 
bune relații cu toate forurile care-1 
au in grijă, relații pe care le simt 
astăzi solide. In ceea ce mă privește, 
singureie confruntări ne care le am 
sint cu U.T.C.-ul, cel care. In do
rința unor rezultate de calitate, uti
lizează in competiții sporțivj care au 
deja niște rezultate, trecind. astfel, 
prea facil peste faza de masă a în
trecerilor.

V. MOLDOVAN : Tot către U.TC. 
avem și noi, pionierii, de lansat un 
apel: să-și arunce mai des ochii in 
grădina noastră, in special în clasele 
a Vl-a și a Vil-a, oe unde urmează 
să-și recruteze viițprii membri U.T.C. 
Cit privește colaborarea cu 
C.J.E.F.S.-ul ea este nu numai una 
principială ci. intr-un fel, vitală pen
tru noi, fiindcă de existența ei de
pind atit asigurarea cadrului tehnic 
necesar competițiilor noastre, cit și 
a materialelor de care mai ducem, 
încă, lipsă.

REP. : In 
vă rugăm să 
zultate — în 
bineînțeles -

aspect — al
insist și eu.

următoarea intervenție 
vă referiți la acele re
căzu! că ele au existat, 
- care constituie ecoul 

nemijlocit ai colaborării statornicite 
între organismele pe care le reprezen- 
tați, reliefind, astfel, necesitatea și 
oportunitatea acestei colaborări.

I. STURZA : Cred că cel mai im
portant lucru obținut este mutația de 
calitate pe care am realizat-o in di
ferite școli în privința opticii față de 
educația fizică, operație in împlinirea 
căreia am fost intim sprijiniți de că
tre tovarășul Constantin Sănduță,

BISTRIȚENI IN IOTUL OLIMPIC

Una din speranțele sportului bistrițean : halterofilul Leonida Chivu 
(Dacia Bistrița), ocupant al locului II (cat. 52 kg) in campionatele 

republicane de juniori I,

Incercînd o prospectare a vi
itorului, tovarășul
Sănduță,
C.J.E.F.S.,

Constantin 
vicepreședinte al 

a maroat totodată 
preocupările centrale pe care 
le-a avut consiliul în anii ce au 
trecut de la reorganizarea teri- 
torial-administrativă și a făcut o 
afirmație pe cît de optimistă, pe 
atît de reconfortantă. Să reți
nem, dar : „Preocuparea noastră 
esențială, in toată această peri
oadă. a fost extinderea bazei 
materiale și consolidarea cadru
lui organizatoric și tehnic, di
recții în care am obținut citeva 
rezultate bune. Mai ales în do
meniul bazei materiale, unde am 
fost simțitor sprijiniți de către 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport. Din fondu
rile alocate ele către C.N.E.F.S. 
ș-a modernizat baza de la sta
dionul din Bistrița, au fost crea
te spații de lucru pentru haltere, I box, aeromodelism și radio, au

desfășurate recent la Ciut.

fost construite popicarii acope
rite la Prundu Bîrgăului și ia 
Beclean, s-a amenajat pista de 
atletism de la Liceul „Liviu Re- 
breapu“, s-au recondiționat spa
țiile cu zgură de la Școala spor
tivă Bistrița, s-au investit sume 
pentru amenajări ța stațiunea 
Sîngeorz-băi, ca să nu mai amin
tim numeroasele cheltuieli pen
tru reparații și întreținere Cit 
privește performanța, am căutat 
să consolidăm acele secții care 
prezentau niște garanții : halte
re, box, modelism, orientare tu
ristică, handbal, evitînd acel mi
raj al extinderii disciplinelor și 
respingind ideea împrumuturilor 
care nu ne-ar fi dat certitudi
nea zilei dc miine. Ne întărim 
deci pepiniera, schimbul de la 
care așteptăm miine revirimen
tul sportului bistrițean. Sperăm, 
de altfel, ca în lotul olimpic din 
19*6 să figureze și nume de spor
tivi din județul nostru".

s

Acolo unde handbalul a devenit una dintre „materiile" preferate
(Șc. Sp. Năsăud)

tortitica organismul și, de aici I 
educației fizice și al sportului 
suita preocupărilor mele.

— Plenara C.C. al P.C.R. 
noiembrie 1971 a adoptat 
vast program de educare socia
listă a maselor. Tn lumina acestor . 
documente, activității de educa
ție fizică ți sport i se acordă un 
larg credit. Cum se înscrie miș
carea sportivă din județul dv. pe 
aceste coordonate ?

— în condițiile dezvoltării fără 
precedent a economiei județului Bis- 
trița-Nășăud, realizarea obiectivelor 
propuse impune cu necesitate pre
gătirea multilaterală a celor che
mați să le transforme în fapte. 
Avem, deci, nevoie de înalte capq- 
cități fizice și intelectuale, capaci
tăți în formarea și întreținerea că
rora sportul și educația fizică ocupă 
unul din primele locuri. Tn același 
timp, educația fizică — prin însuși 
conținutul ei înseamnă disciplină, or
dine, perseverență și curaj — con
tribuie efectiv la educarea celor 
care o practică, ea înscriindu-se cu 
succes în arsenalul utilizat pentru 
educația socialistă a maselor. Ple- 
cmri de la aceste imperative și 
mobilizînd pe toți cei cu atribuții 
în acest domeniu, s-a lărgit sfera 
de cuprindere a maselor în activi
tățile ' -w-, -
țitor conținutul educativ al proce
sului de pregătire a sportivilor, cît 
și al cadrului competițional, reali- 
zîndu-se totodată o mai bună îm
binare a mijloacelor instructive cu 
cele educative.

— Din investigațiile de pe te
ren am sesizat o evidentă preo
cupare pentru mărirea bazei ma
teriale afectate activității de edu
cație fizică și sport. Cu toate a- 
cesiea „perimetrul material" al 
sportului bistrițean nu acoperă 
încă necesitățile. Ce considerați 
că trebuie făcut pentru ca ne
voile să fie saiisfăcute ?

— Ampla dezvoltare economică și 
socială pe care acest județ o tră
iește acum oferă posibilități din ce 
în ce mai mari pentru asigurarea u-

din 
un

sportive, s-o îmbogățit șim-

nor condiții materiale tot mai adec
vate necesităților de practicare a 
educației fizice și a sportului. Se 
constată o preocupare concretă, per
manentă, în acest domeniu, în a- 
proape toate localitățile din județ, 
în orașul Bistrița se află în stadiul 
final modernizarea stadionului „Pro
gresul" (C.N.E.F.S. inveslește aci 1,5 
milioane lei), ștrandul orășenesc, 
sala de gimnastică de ia liceul „Li
viu Rebreanu", un teren de agrement 
sportiv pentru copii și tineret, baza 
sportivă C.F.R. etc. Dacă mai 
completăm cu stadionul minerilor din 
Rodna, al forestierilor din Telciu, ba
zele sportive școlare din Năsăud, 
Prundu Bîrgăului, Sieu Odorhei și 
din alte localități, vom avea ima
ginea schimbărilor petrecute în pa
trimoniul bazei materiale din județ. 
Pentru stimularea inițiativelor locale, 
de un deosebit succes s-a bucurat 
concursul județean „Pentru cea mai 
complet'ă și atrăgătoare bază spor
tivă", soldat cu apariția a nume
roase baze sportive simple în școli, 
în întreprinderi, la sate etc. Dintre 
obiectivele prevăzute în acest cin
cinal, la care ne vom bucura și de 
contribuția C.N.E.F.S., amintesc sala 
sporturilor din orașul Bistrița (inves
tițiile organului sportiv central se 
ridică la două milioane lei), sala de 
gimnastică de la Liceul din Sînaeorz 
Bqi, complexul turistico-sportiv de 1° 
Piatra Fîntînele, o modernă popică- 
rie cu patru piste, extinderea ștran
dului etc. La toate acestea se vor 
adăuga noi realizări, rezultate din 
contribuția bănească a cetățenilor, 
munca patriotică a tinerilor și spri
jinul unităților economice.

— Prezența județului Bistrița- 
Năsăud în eșalonul sportului de 
performanță este încă destul de 
timidă. Ce căi credeți că trebuie 
urmate pentru ca județul dum
neavoastră să poată ocupa un loc 
mai însemnat în acest perimetru 
sportiv ?

— .Nu respingem aprecierea dum
neavoastră față de sportul de per- 
formqnță din juqeț, dar trebuie să 
arăt că, în ultimii ani,, din țudejyl 
nostru circa 20 de secții s-au înscris 
în circuitul competițiilor republicane. 
Față de 1967, cînd nu aveam nici 
o secție de acest gen, saltul mi Se 
pare evident. Cît privește calea care 
ar trebui urmată pentru promova
rea performanței în acest județ, con
sider că aceea pe care ea s-a în
scris — consolidarea bazei de masă 
a sportului de performanță — este 
cea mai sănătoasă, ducînd spre sco
pul propus: afirmarea sportului bis-

trifean. Majoritatea reprezentanților 
noștri în acest domeniu se încadrea
ză în ceea ce numim baza de- masă 
a sportului de performanță, copii și 
juniori.

— Cum aprecia)! colaborarea 
dintre factorii care au atribuții în 
domeniul activității de educați» 
fizică și sport ain județul Bis
trița-Năsăud ? Ce le recoman
dați acestor factori pentru ca ac
tivitatea pe care ei o dirijează 
să înregistreze un real pas 
înainte ?

— Organele și organizațiile ju
dețene cu atribuții în domeniul 
pe care l-am abordat au avut ca 
principală sarcină grija pentru dez
voltarea necontenită a activității de 
educație fizică și sport a maselor. 
Această sarcină a constituit, de alt
fel, și principalul liant al unei cola
borări realizate între acești factori. 
Tntîlnirile periodice pe care le avem 
cu aceștia oferă cadrui necesar de 
cori|are și impulsionare a activității. 
Consider că organul sportiv județean 
și-a adus un aport substanțial pen
tru realizarea în bune condițium a 
acestei colaborări. La sprijinirea e- 
forturilor organizațiilor județene, di
rect interesate în propulsarea activi
tății sportive, o mare contribuție o 
au și consiliile populare. Printr-o 
recentă decizie a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular județean 
au foșt concretizate sqrcinile de ac
tualitate ale organelor locale ale pu
terii de stat, precum și modalitățile 
de-colaborare cu ceilalți factori in
teresați. Comitetul județean de "partid 
are în vedere permanent acest im
portant sector de activitate. Acest 
lucru este oglindit și de faptul că, 
periodic, problemele activității spor
tive constituie obiectul unor analize 
ale secretariatului și biroului Comi
tetului județean de partid.

Consider că reaiizările frumoase 
de pînă acum obligă ca și în con
tinuare toate organele cu responsa
bilități în sport — C.J.E.F.S., sindi
catele, comitetele U.T.C., organizați
ile de pionieri, consiliile populare — 
să-și înzecească eforturile pentru îm
plinirea îndatoririlor ce le revin po
trivit Legii Sportului. Avem nevoie în 
primul rînd de baze sportive, mai 
ales de cele simple, în cartiere și la 
sate, în toate școlile și pe lîngă în
treprinderi.

Sîntem convinși că și de aici îna
inte eforturile noastre vor fi spriji
nite de toate organele și organiza
țiile centrale interesate în dezvol
tarea a’ctivității de educație fizică 
și sport.

v 
ne-am compus toate planurile dc 
țiune și îndrumare din școlt

V. MOLDOVAN : N-aș putea să 
Jectez pentru că, de la întocmirea 
lendarului și pină la epuizarea 
sintem mină în mină cu C.J.E.F.S.-U1. 
Vn apreciat sprijin in competiții ni 
l-a cf’erit, insă, si U.ȚC.-ul, prin pro
movarea de arbitri-elevi din ultimul 
an al Liceului pedagogic Năsăud

G. LEȘAN : Antevorbitorul meu, 
atingind. intr-un fel, problema ca
drelor de specialitate, mi-a sugerat 
prohlema fondului de cadre necesar 
activității noastre. E un capitol în
semnat, la care nu stăm deloc pe roze 
și in care „colaborarea* n-a făcut 
mai nimic. Trebuie, deci, să ne con
centrăm atenția aici și să sporim sim
țitor numărul antrenorilor, arbitrilor 
și instructorilor din perimetrul ju
dețului. Revenind la întrebarea pro- 
priu-zisă, țin să remarc sprijinul a- 
corda: de consiliul de specialitate in 
organizarea și dertășurarea competi
țiilor noastre mari — gen „Crosul 
tineretului", care a angajat circa 
25 000 de tineri — subliniind, însă, 
că acest ajutor nu vine deciț la etapa 
județeană, el lipsind la nivelul celei 
pe asociații.

S. AVRAM : Competiția noastră 
centrală este „Cupa Forestierul", des
fășurată in cadrul Combinatului pen
tru exploatarea și industrializarea 
lemnului, unitate de producție cu ac
țiune pe întregul județ și cu o ac
tivitate desfășurată pe mai piuite 
grupe sindicale. Fiind extinsă atit in 
spațiu cit și in timp, competiția tre
buie bine îndrumată, acțiune in care 
C.J.E-F.S.-ul ne-a sprijinit efectiv, În
totdeauna. Se cere, insă, să remarc 
că succesul acestei competiții de am
ploare, care angajează anual circa 
6 000 de participant — ca și prezența, 
cu rezultate bune, a celor trei echipe 
de fotbal Foresta in campionatul ju
dețean — se datoresc interesului și 
preocupării dovedite de către Comi
tetul sindicaț al Combinatului, per
sonal de către președintele acestuia, 
tovarășul Aurel Mihuț-

I. BALOI : Din succesele noastre, 
obținute atit in extinderea patrimo
niului sportiv, cit și in afirmarea 
unor discipline sau impulsionarea 
sportului de ma=ă din județ, aș putea 
selecta citeva care să fie edificatoare 
pentru discuția noastră. Privind insă 
mai profund faptele și constatind că 
toate sint, in fond, rezultatul intere
sului și muncii depuse in comun de 
către toți cei care avem responsa
bilități in acest sector de activitate, 
al sprijinului generos oferit perma
nent de către organul județean și cel 
orășenesc de partid, și de către Con
siliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport, tind să concluzionez că ab
solut tot ce are azi județul Bistrița- 
Năsăud pe linie sportivă este, intr-un 
fel sau altul, rezultatul colaborării, 
sprijinului și înțelegerii reciproce.

se
cu
lui. PE APA BISTRIȚEI

Șl SĂLĂUȚEI...
Un indicator, împlințat la 3 km de 

Bistri,- M se^ua ce duce spre ținu
tul Domelor. ne ridică un diiicii senin 
de întrebare : încotro ? Spre stingă, că
tre istorica Țară a Năsâudului, sau îna
inte. spre atrăgătoarea Vale a Birgâu-
lui ?

Cum opțineg e. insă, greu de făcut, 
pornim spre locurile lui Rebreanu și 
Coșbuc numai după ce lansăm, la răs
crucea drumurilor, ferma pronusiung ca 
in ziu* următoare să salutăm muntele 
Heruu cel care străjuiește, cu semepe, 
toată Vaieg Bîrgăului.

pupă ce trecem de Dealul Tirgului 
străbatem satul in care s-a născut ton 
ai Glanetgșului șt privim cu pioșenie 
spre bustul romancierului, ridicat lingă 
ultim* casă a 
astăzi numele :

De aici, pină 
mai sint decit 
și o ag.talie _ . _
scot din lumea cărților, anunjlndu-ne 
popasul la liceul teoretic al Năsâudului. 
Liceul .George Coșbuc- ! Ce știm oare 
despre această școală dincolo de i„p- 
tul că aici a Învățat cel care avea să 
devină „poetul țărănimii" ’ Căutăm in 
memorie. Găsim două lucruri. Unul — 
propagat pină dincolo de hotarele ju
dețului de către toți aceia care au popu
lat clasele acestui liceu — amintește de 
seriozitatea cu care „se race carte 
aici-. Al doilea, de dată mai recentă, 
vorbește despre audiența și expansiunea 
pe care o are azi handbalul, disciplină 
privită cu aproape același respect și in
teres ca și invâțarea astronomiei șau 
lțmbii române. Explicația ? Pasiunea și 
perseverența citorva cadre care, por
nind de la tradiția locului și veleitățile 
elevilor, au inițiat o viguroasă campa
nie de vitalizare a acestui sport, cam
panie concretizată anul trecut in locu
rile I (fete) și III (băieți) ocupate in 
sena a Vl-a a campionatului republi
can școlar de către elevii Școlii spor
tive Năsăud (unitate specializată, de
pendentă de Liceul Coșbuc). „Dar cum 
performanța școlară trebuie să aibă un 
rezistent suport de masă, preocuparea 
noastră este să apropiem de această dis
ciplină cit mal mulți elevi. Intenție 
care, de 4 ani, tși găsește materializa
rea intr-o vastă competiție rezervată 
celor mici : „Cupa de mini-handbal", 
intrecere ce angajează 36 de echipe dis
tribuite, după virsțâ, 1B 3 grupe : cla
sele VII—VIII in „Cupa speranțelor", 
clasele V—VI fa „Cupa mărțișor", cla
sele III—IV In „Cupa Ghiocelul" — nț 
informează profesorul Hori* Șțefănescu, 
relatlndu-ne, totodată, succesul de care 
s-a bucurat, luna trecută, ediția a lV-a 
* competiției.

comunei care-i poană 
Liviu Rebreanu.

la poarta Năsâudului nu 
2 km. Lumini puternice 
specifică recreației ne

-□g! pe apa Sălău;ei. spre \e- 
ehiul Hordou al lui Coșbuc. nu fără re** 
gretul de-a renunța la Valea Someșului 
M^re, ce duce spre Singeorz-Râi- ’ sta
țiune de unde te Invită 1* (Jrumețje 
virful Ineu și majestuoșii codri de brad.

La kilometrul 12, mașina opreșxe in 
poțrt# unei case tăcute, ou uși inarys- 
ta:e in lemn, purtind pe peretele dins
pre soare-răsare versurile 
&UIUÎI crezui oe viață 
„Sint inimă-n inima 
Șiri cinț și iubirea și

E ceasul asfințitului.
azi ai poetului coboară de pe dealuri 
încheind truda zilei. Aproape țgți păs
trează portul despre care ne-a vorbit 
cu multe decenii in urmă, George al 
lor. Doar comuna e alta ; alra înfăți
șarea caselor și altul zimbetul locuito
rilor. Parcă alta e și Sălâuța. apa asta 
zglobie de care nu ne-am deșpiins încă, 
urmindu-i firul pină la Telciu, comună 
vecină cu cea denumită azi George 
Coșbuc. Undeva, unde malul apei e stră
juit de un zid protector, oprim. Două 
porți masive — demne de-o urbe — ne 
indică stadionul comunei. Mare, cu te
ren gazonat de fotbal, cu pistă, cu ca
bană. cu zid împrejmuitor din prefa
bricate, cu zid protector contra furiei 
Sălăuței. cu briu de plopi. Cineva, ve
nit să ne întimpine, îi’ face în scurt is
toria și îi prezintă destinația : «Con
struit de tineretul comunei, pentru ne
cesitățile lui“.

La Telciu, deci într-o comună de fo
restieri, aporțul a devenit o necesitate. 
Iată o realitate care nu mai are ne
voie de comentarii !

Consecvenți promisiunii, pornim ziua 
următoare spre Valea Bîrgăului, renu
mit sediu al ceramicii românești. Oprim 
la poalele muntelui Heniu, in Prundul 
Bîrgăului — localitate unde se află una 
din cele mai vechi fabrici de hîrtie oin 
țară — și ne îndreptăm spre „creierul" 
comunei, liceul teoretic, unde învață a- 
proape 1 000 de elevi. O priveliște nouă 
— neintilnită la o vi3ită precedentă — 
ne vorbește de hărnicia unui colectiv 
didactic și de pasiunea și interesul u-

F*t o‘c o*t.>1* zl* . ,, ,. -, . . •.

ce au con- 
al l«j CQȘbUC : 
neamului meu / 
Ura",

Consătenii de

valea Sălăuței, Ia 5 km de co-Pe
muna in care s-a născut George 
Coșbuc, copiii și tinerii din Telciu 
beneficiază de o bază sportivă cum 

alta prin vecininu-i

(profesor loan Cernucan) 
timp record, au transfor- 
amprfă într-una din cele 
mai cochete baze sportive

HUI director 
care, intr-un 
mgt o zonă 
mai man și ___ ____ _
văzute în vreo școală pe lg țară. Dis
pusă în terase și cuprinzînd terenuri și 
sectoare care să sgțișfăca toate necesi
tățile activității didactice și ale colec
tivelor sportive, noua pază reprezintă 
— după cum am fost informați — rodul 
unei munci susținute, desfășurată timp 
de 2 api, de elevii și profesorii liceu
lui, toți fiind mobilizați de conștiința 
necesității de a avea o minte sănătoa
să intr-un trup sănătos.

O conștiință pe care am simțit-o pre
zentă și în multe alte localități gig pi
torescului județ prins intre Munții Rod- 
nei, Bîrgăului și Călimgnl, o conștiință 
care trebuie să „rodeașcă" azi pe ori
unde trece apa Bistriței, Sălăuței șau 
Someșului Mare.

z jlz v>z Or \>r Or Vz '‘z Mz Vz_ \>z s*z x‘z \!z >>z J»z
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DRUMEȚII ÎN OSPEȚIE...

Inițiativa și fantezia pionierilor 
au dus, de foarte multe ori, la 
declanșarea unor acțiuni care ne-au 
surprins — fie prin conținut, fie 
prin titulatura ce li s-a dat — 
chiar și pe noi, „bătrinii". Printre 
acestea se numără și „Drumeția în 
ospeție“: vizita pe care o unitate 
de pionieri o face alteia, din ait 
județ, cu care urmează să-și mă
soare forțele in citeva sporturi și 
cu care desfășoară, în comun, o 
seară literară sau artistică. Așa 
cum procedează, de mai mulți ani, 
pionierii din Ilva Mare fiudețul 
Bistrița-Năsăud) cu cei din Iaco- 
beni (județul Suceava).

C> antele teșii de pe valea S3-

Ho- 
con- 
far-.

lău.ței (Școlile generale din 
muli și Dealul Ștefănțței) au 
șiderat, însă, că are mai mult 
mec să te intilnești cu invitatul la 
jumătatea drumului și in mijlocul 
naturii. Așa că ei și-au „convocat" 
prietenii — pe cei de la școala din 
Săcel (județul Maramureș) — la 
altitudine, la Pasul Setref. Loc 
unde, după un ceremonial pionie
resc, au făcut foc de tabără, au 
recitat, au jucat fotbal șt volei, 

împărtășit și preocupările, 
excelent de a-

și-au
Ce prilei mai

propiere și cunoaștere, de îmbina
re a turismului cu poeziaK a cin- 
tecului cu exercițiul fizic?

Șl PRIVIND
• Foarte 

Săudul au 
unde schiul era la mșre preț. După 
o perioadă de vîrf — în care au ră
sărit și campionii republicani de se
niori Sorin Pascu și Ștefania Botcar, 
participantă la Olimpiada de iarnă de 
la Cortina d'Ampezzo — acest splen
did sport, care se prevala, aici, de un 
invidiat cadru natural, a alunecat pe 
tobogan, opj-indu-se în cvasi-anoni- 
mat. După 11 ani de latență (1957— 
1968) s-a început. însă, campania de 
revitaiizare a schiului. In 7 localități 
— Rodna, Sîngeorz-Băi. Colibița, Tu- 
reac, Prundu Bîrgăului, Bistrița și 
Năsăud — s-au înființat centre de 
inițiere, la Școala sprtivă Bistrița a 
fost deschisă o secție de schi (care 
a și dat o campioană republicană de 
copii : Rozemarie laornic), pîrtiile de 
la Colibița, Piatra Fîntînele și Cor- 
maia au început sâ fie recondiționate, 
a fost remaniată comisia județeană de 
specialitate care se dovedește astăzi 
inimoasă. Deci, calea a fost deschisă! 
Drumul pină la reafirmare e, insă, 
lung și greu. Cu interes și perseve
rență se va ajunge, însă, la țelul 
dorit.

ÎN TRADIȚIE 
ÎN VIITOR!

mulți ani, Bistrița și N4- 
fost recunoscute ca zone

• Cîți își reamintesc, oare, că 
primul titlu republican de juniori pe 
care l-a obținut tenismanul Radu 
Neguleșcu — cel care a devenit, mai 
tirziu. un prestigios nume în lumea 
tenisului de masă continental — a 
fost realizat pe cînd acesta era elev 
la Bistrița 1 Deci, pe cînd Bistrița 
manifesta un deosebit interes față de 
sportul cu mingea de celuloid I In
teres pe care l-am găsit din nou in
stalat astgzi, în special la „Dacia*1 
Bistrița, asociație care și-a luat mi
siunea să conducă tenisul de masă 
din județ în căutarea... zăpezilor de 
altădată !

• Amintind că atleții Adrian Ga- 
gea și Valentin Jurcă sînt copii ai 
Bistriței și că ei și-au făcut ucenicia 
sportivă aici, remarcăm veleitățile pe 
care ținutul scăldat de apa Bistriței 
le are în sportul sporturilor. Velei
tăți care se manifestă, acum, din plin 
la Școala Sportivă din Bistrița, un 
adevărat „laborator** de atleți, pe care 
dorim să-i vedem curînd pe podiu
murile de premiere. Reprezentînd. 
însă, județul Bistrița-Năsăud, acela 
care se plînge — motivat — că tot 
ce crește el prQșperă apoi în curtea...

CULTURALE
Urmărind cultivarea unor 

manifestări cultural-artistice 
și sportive care au rădăcini 
adînci în partea locurilor, ca 
și angrenarea în exerciții fi
zice a cît mai multor per
soane, la Bistrița-Năsăud s-a 
proiectat organizarea 
mare festival-sportiv, 
va desfășura în trei 
(la nivelul satelor, pe centre 
de comună și pe județ), în 
perioada 1 mai — 15 sep
tembrie a fiecărui an. Se pre
vede ca festivalul să cuprin
dă dansuri populare cu speci
fic local, soliști instrumentali 
și vocali de muzică populară 
și jocuri de mișcare, cum 
sînt „trasul frînghiei**, „cine 
merge mai încet pe bicicletă", 
„tăiatul lemnelor** etc.

Acțiunea — care nu se 
vrea si nu trebuie să fie fes- 
tivistă — va cuprinde toate 
categoriile de vîrstă (de la 
copii la bătrîni). din toate sa
tele județului. Ea urmărește, 
în același timp, pe lingă des
tindere și mișcare, îmbogăți
rea zestrei sportive a satelor, 
prin stimularea localnicilor 
în munca pentru amenajarea 
unor baze sportive simple 
(terenuri de volei, popicării 
deschise) pe lîngă căminele 
culturale.

In organizarea acestei mari 
acțiuni sînt angajate toate 
forurile cu responsabilități în 
domeniul sportului

unui 
ce se 
etape

Pagină realizată de Nușq DEMIAN 
cu colabora, eți fotografului 
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EDIȚIA A 11l-a: ST, LOUIS, 1904 PIONIERESC
DIN VARĂ PÎNĂ-N TOAMNĂ...

Ediția a lll-a
Locul s st. Louis (S.U.A.).
Data : i iulie — 29 octombrie 1904.
Participant t 4ăa de sportivi din 

10 țkri.
In program: U discipline sportive 

cu 37 probe.
Sportivii români nu au participat.

NUMĂRUL DE PROBE 
CÎSTIGATE 

DE DIFERITE TARI
S.U.A, 86
Cuba 5
Germania 5
Canada 4
Ungaria 2
Grecia j
Marea Britanle

Total : 104*

• Oficialii au decernat titluri în... 
390 de probe, dar C.I.O. nu a recu
noscut drept olimpice decît 67 pro
be. Statisticienii publicâ învingătorii 
în 102 probe, ceea ce a stat și la 
baza tabelei de mal sus ; In două 
probe insă (gimnastică, bară fixă și 
sărituri) au existat cita doi cam
pioni olimpici ex-aequo, ceea ce 
duce la totalul de 104 titluri.

Prjn numeroasele lor victorii la 
primele două ediții, americanii me
ritau fără îndoială să li se atribuie 
organizarea următoarelor jocuri. 
Ceea ce, de fapt, fusese convenit, 
tacit, încă din 1894.

Chicago și-a depus candidatura, a 
făcut pregătiri, în primul rind — 
conform obiceiului pâmintului — de 
ordin publicitar. In 1901, la Paris, 
C.I.O. investește în unanimitate ora
șul abatoarelor". Dar peste un an se 
ivește contracandidatura orașului de 
la confluența lui Mississippi cu Mis
souri, fluvii cu nume stranii cîntate 
de Fenimore Cooper.- Capitală a bum
bacului, cu 500 km mai la sud de 
Chicago, rivala ei, Saint Louis avea 
pe atunci 500 000 de locuitori, care 
reclamau cinstea de a organiza edi
ția a lll-a a jocurilor, cu prilejul 
unei mari expoziții internaționale. In 
caz contrar, aceștia amenințau că 
vor organiza, la concurență, propriile 
lor jocuri.

In ciuda oricăror raționamente, 
apropierea, vecinătatea, ba chiar tu
tela expoziției a avantajat orășelul 
St. Louis în dauna metropolei Chi
cago. Comitetului Internațional Olim
pic nu-i rămăsese altceva de tăcut 
decît să apeleze la arbitrajul proas
pătului președinte al Statelor Unite,

Theodor Roosevelt, un mare prieten 
al sportului Verdictul a fost: St 
Louis.

Americanii s-au grăbit să anunțe 
că vor prezenta la St. Louis „cea 
mai strălucită panoramă a competi
țiilor sportive pe care le-a văzut lu
mea vreodată".

Pe vremea aceea, St. Louis putea 
să pară la capătul pămîntului; era 
nevoie de multe, multe zile de legă
nare pe ocean, pină a atinge coasta 
americană. Doar 64 de sportivi ex- 
tra-continentali s-au încumetat să 
facă drumul. Coubertin Însuși, bă
nuind că valoarea jocurilor va fi 
din nou diluată în masa amorfă a 
expoziției, s-a abținut, absentlnd. El 
n-a greșit ; Jocurile Olimpice de la 
St. Louis n-au oferit nici frumusețe, 
nici originalitate.

Jocurile efective s-au ținut din iu
lie pină In... octombrie Dar organi
zatorii expoziției și-au zis că nu e 
cazul să scape ocazia și, încă din 
primăvară, au pus pe picioare fel de 
fel de întreceri „pentru tineri și bă- 
trîni", sub titulatura „olimpiadă”, in 
așa fel incit pină la sfîrșitul anului 
s-au adunat vreo 390 de copcurenți 
care revendicau titlul de „olimoio- 
nic”.

In realitate nu s-au disputat de
cît vreo 70 de probe cu adevărat 
olimpice. Dintre acestea, doir 17 
n-au dat învingători reprezerfind 
S.U.A. Ceea ce nu e de loc anormal. 
Pumnul de atleți europeni (germani, 
unguri) sau canadieni și cubanezi nu 
puteau concura masa de 400 de spor
tivi șankeL Anglia, de pildă, a t-i.T..» 
un singur atlet, pe Thomas Kiely, 
care a și ciștigat proba „aliatului 
complet”, strămoșul decatlonul.ii ne 
astăzi.

Atletismul a fost In centrul atenției 
generale, dacă se poete spune așa 
despre numărul maxim de 2000 ce 
spectatori, la cele mai pasionante 
întreceri...-Stadion olimpie nu exista. 
In lipsa lui a fost amenajată ■. arer-ă 
sportivă in incinta Univer-I ății 
Washington, o clădire in stil gotic, cu 
aspectul apropiat colegiilor englezești. 
Aici s-a disputat atletismul, îr.cepmd 
din 29 august.

De data aceasta erau prezenți ’c-ți 
campionii americani și astfel perfor
manțele au atins, în sflrsit, ua ui” e! 
olimpic demn. Au contribuit la 
aceasta și o serie de Instalații teh
nice de bună calitate.

Harry Hillman a obținu: o perfor
manță (53 s pe 400 rr. garau”. ■ ca re, 
ar fi putut fi cotată ca străi-jc»ti. 
dacă pe vremea aceea gansunle ar 
fi fost, ca astăzi, înalte ce 90 e-b s. 
nu numai de 76 cm. De altfel. tangv. 
că a rupt, in timpul alergării, ulti
mul gard, I-a priva: și iie -fi meruat 
record mondial.

întrecerile ce natație s-au dspxat

ZnotdionU machior Zdtan Hal may 
cifttgălond probator de Hi fi lt>J 

parei m stil liber
intr-un lac artificial. croat oe im
nul expoEției tur-i- acesta c« 
forme neregulate a făcut ne e»u-țc 
cancurenp să pcardl srccția a Ha
pul ecrseî. Ple-rarea se năăea ăe pe

• Un număr de 60 de casnandanți 
de unități pionierești au luaz parte 
recent la un curs de instru-re ini
țiat de Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor. Tema: Cum or- 
garizăm demc.nstraț;.^ jj fărân.a 
cravatelor rofiu

Lste neîndoielnic că la înapoie
rea in județe* sar de crigine par- 
txipanții la acest curs inedit vor 
fi in măsură să apLi* cele învă
ța» in activita»a organizațiilor de 
care răspund Așteotăm si primele 
roade.

• Irtere-sj față de JipaNții'i 
Cutezători.' se pare ei ta aepăși 
fn acest an toate prericissnUe. Ci- 
frele estimaâte arată că numai in 
județul Constcnța cu fast etmsti- 
riut* peste 110 echipa;*, ătntre oare 
5i> ți-au propus si ezplo'ere cu pre
cădere munți- Micmu^ui- Va fi 
pentru pnma ud tind țe-.'AS'ts a- 
taaitm a< drumeție vce ,ua cw <- 
Mir. in mod organuaz. cei rv*i 
cecM munp din țara noastră

Cifre aproape la ;ei de speesn- 
culaase oferi fi oile judele: Pre- 
hoca — *J. VUcm — Sa, G«i<t — 
4». f/«aedo*r« — g*. PfM acnm 
afra globali a echipajelor trece 
ae 1 (M, reca ce reprervaă o cres
tele de 6 ori față ăe *n«I prece
dent.' Totaft. nu poate scăpa aten
ției faptul ci unele rudețe c* re
cunoscut profil turistic au anun
țat. ceoca—-da: L cifre necsenfzale- 
HargUsa — 1®, Sibta — <. Sdlsț 
— 7— Vrem sd c-edem. r-usJL ci 
pini la încheierea inscrîe^Bor p ii 
•ceste județe tn care reîi**x-' re- 
p-eztntd prima p tM mat ronr»- 
pitoare iintape la drumeție, ue- 
mtmd echipa;*.or va au^e cucele 
dame-
• O dată cu vainaraB cnnaaflv. 

în uniiiLie ce ptoroen a-x uxi- 
var contusun să s* desâaaare • se
rie de acțiuni sportive devex^ 
^adițiocajo. în ȚudețgJe
i -Curcubeul*, o sătâ de pacarț »■ 
piscabreț, Buzlu (.Cronri CusouA- 
tortacr*, Mehedmp UGmpe s. ar-

’eseu caroentează fazele de joc și 
face observații utile în legătură cu 
modul de acțiune al viitorilor noș
tri parteneri de întrecere. Jucă
torii. la rîndul lor, cer explicații 
supi-mentare, urmăresc cu atenție 
întEnirea. studiază fiecare adversar 
direct. încercînd. In imaginație, re- 
preaer^^ea importantei partide 
«e «Îmbăta viitoare.

La ora 11, după încheierea ședin
țe: de pregătire teoretică, toți cei 
17 compcnenți ai lotului reprezen- 
tativ s-au îndreptat — sfidind ploaia 
măruntă și rece — spre terenul de 
ăotbol al stațiunii. A urmat un an
trenament vioi, timp de 60 de mi- 
r.^ze. în cadrul căruia s-a lucrat — 
la prima parte — individualizat, 
pentru îmbunătățirea cepadrâții

de efort, iar în cea de a doua parte 
s-au exersat diferite manevre tac
tice de atac.

Antrenorul echipei naționale re
marcă satisfăcut, în timpul și la 
sfîrșitul antrenamentului, buna dis
poziție generală, precum și faptul 
că mediul ambiant și atîț de fa
miliar jucătorilor, în microclimatul 
reconfortant al Poienej Brașov, a 
contribuit substanțial la revenirea, 
am spune spectaculoasă, la indici 
fiziologici aproape de nivelul 
optim...

— ...Cu unele mici excepții, com
pletează dr. D. Tomescu, in ceea 
ce-i privește pe Anca, Domide, Du
mitru, N. Ionescu și lordănescu, 
singurii Hrestanțieri“ la capitolul 
recuperare după obositoarele par-, 
tide susfinute in campionat. Nici 
unul dintre ei insă, cu probleme

speciale, deci recuperabili fn două”» 
trei zile.

La ora eînd transmit aceste rîn- 
duri, jucătorii au încheiat cel de al 
doilea antrenament, aici, și se pre
gătesc pentru masa de prînz. în 
continuare, programul lor cuprin
de: odihnă după-amiază și viziona
rea unui spectacol, seara., la Teatrul 
de Stat din Brașov, cu piesa în 
premieră „Unchiul nostru din Jar 
maica". Mîine dimineață (n.r. azi), 
la ora 11, pe stadionul Tineretului, 
meciul de verificare în compania 
Steagului roșu. Un test, fără în
doială important, în care tricolorii 
noștri se vor strădui, sîntem siguri, 
să se apropie de forma colectivă 
necesară abordării ou încredere a 
dificilei întîlniri de la 29 aprilie, 
întîlnire pînă la care au mai ră
mas numai șapte zile...

1

ATLETISM : Stadionul Republicii, 
de la ora 12 : Meci din cadrul divi
ziei A.

BASCHET: Sala Dinamo, da la 
ora 9 { Universitatea Timișoara - 
Rapid (f.A), Crișul — Universitatea 
lași (f.A), voința — I.E.F.S. (f.A), 
Constructorul — Politehnica (f.A), 
Sănătatea — A.S.A. (f.A); Sala Glu- 
lești, de Ia ora 9 : Politehnica — 
Universitatea Timișoara (m), I.C.H.F.
— Politehnica Galati (m.A).

BOX : Patinoarul ș,23 August”, de 
la orele 10 : Finalele turneului inter
national „Centura de aur".

CAIAC-CANOE : Lacul Herăstrău, 
de la ora 9 : „Cupa C.N.U.".

CANOTAJ : Lacul Herăstrău, de la 
ora 8 : „Cupa C.S.S.",

CICLISM : ora 10, traseul din To- 
boc-Tei : Etapa a n-a (circuit) din 
„Cupa F.R.C."

FOTBAL : Stadionul .23 August”, 
ora 16.30 : Selecționata olimpică a 
României — Peru; stadionul Poli
tehnica, ora 16.30 : Sportul studen
țesc — Ceahlăul P. Neamț (Divizia 
B); Terenul Constructorul, ora 11 : 
Unirea Tricolor — Olimpia Giurgiu 
(Divizia C); Teren Flacăra roșie, ora 
11 : Flacăra roșie — Laromet (Di
vizia C): terenul Electronica, ora 11: 
Electronica — Voința fDtvizia C): te
renul Sirena, ora 11: Sirena — Dina
mo Obor (Divizia C); terenul Laro
met, ora 11 : Tehnometal — Victoria 
Lehliu (Divizia C): terenul Autobu
zul. ora 11 : Autobuzul — Mașini u- 
nelte (Divizia C).

FOTBAL FEMININ : Teren Con
structorul. ora 9.30 : Unirea Tricoloi
— Venus, teren Flacăra roșie ora 
9.30 : Carmen — Dacia, teren gîec- 
tronica. ora 9.30 : Traviata — Tine
rețea ; teren Autobuzul, ora 9.30 : 
Diana — Miorița, teren Sirena, ora
9.30 : Juventus — Minerva; teren La
romet, ora 9.30 : Băpeasa — Lucea
fărul; teren Giulești. ora 9.15: Rapid
— Speranța: teren Dinamo, ora 19-30 
Doina — Voința.

NATAȚIE : Bazinul ,23 August”, de 
la ora 10 șl de la ora 17: Campiona
tele Internaționale de sărituri ale 
României.

RUGBY : teren Dinamo, ora 9 30 : 
Dinamo — Sportul studențesc (Divi
zia A): teren Parcul Copilului ora 
9.30: Grivițg Roșie — Rulmentul Bir- 
lad (Divizia A); teren Aeronautica : 
ora 10 : Aeronautica — Vulcan (Divi
zia B).

TENIS : teren Progresul, de la ora
14.30 : turneul de selecție al lotului 
republican.

volei : sala Gluleștl, ora 11.30 : 
I.E.F.S. — Penicilina Iași (f.A); te
ren Farma, ora 10 : Electra — Voința 
(m.B), teren Sănătatea, de la ora 9: 
Locomotiva — Farul Constanța și 
Aurora — Medicina (m.B); teren „23 
August”, ora 10 : Viitorul — Univer
sitatea Iași (f.B).

Archie Hahn, sprinterul care 
știa să-ți folosească brațele -

ț

o pantă iHproctzată. care aa sapcrta

giezni la apă. ra ■*■* arirtec—1 ce
rii săr.-ri de pe sc~->d.~rOe ț.'oaei. 
Dăratgeze de parcurs ou :jst aaar>

* S rtCÎXnr. carte z. te

Apar pentru prma rară ta srMigraa ke - , 1 T” * ' ■**-_-----  — t

Dar «tț» de la St. Lmb* a (ou 
curisd —»'-a utU-u Ca ncepțza posac 
O— cpccetc'Gr cu *.r.g~«rța-â tare ue 
âtufic: a_ trf-rit hc&ea. rribo

EROII
ARCHIE HAHX (SU_A>. -Ascu: 

la 14 septetncr-.e 1580. un sdadesl 
scund și piăpind. a colactoeat tit
lurile In probele de sprîr.t. d»u- 
gînd trei medalii de aur «0 m ia 
7,0 sec., 100 m în 11,0 sec. 200 m 
in 21.6 sec). Timpul realiza: pe 
200 m este excepțional: el nu va 
mai fi întrecut pină ia 1932! 
Archie Hahn este socotit un ino
vator ia tehnica alergărilor pe d.s- 
tanțe scurte, despre care a scris 5’ 
o carte („Cum aprin tins'). E. a 
fost primul care a subliniat impor
tanța -lucrului* cu brațele in aler
gările de sprint Si tot de la el a-j 
rămas pină astăzi elementele esen
țial* cin tehnica starrulu-.

Turneul „CENTURA DE AUR
(Urmare din pag. 1)

La cele cinci reuniuni care au 
avut loc. In tribunele patinoarului 
artificial „23 August* au fost pre
zenți aproximativ 15 000 de specta
tori, număr ce avem convingerea 
că se va mări substanțial cu prJejul 
finalelor de azi.

Dintre cele 11 partide se remarcă 
confruntările care pun fată In față 
boxeri români ce au de tranșat 
vechj rivalități sportive, unele a- 
devărate finale ale campionatelor 
noastre naționale. Aici vom aminti 
de meciurile C. Gruiescu-A. Cojan 
(muscă), G. Pometcu-O. Amăzăroaie 
(pană), A. Năstac-I. Gyorffi (mijlo
cie).

In fruntea întîlnirilor în care sînt 
angajați în lupta pentru cucerirea 
„Centurii de aur“ sportivi români 
alături de pugiliști de peste ho
tare. se situează meciul dintre vice- 
campionul european Antoniu Vasile

șt cubanezul Orlando Palacios. 
Ambii au arătat In partidele ante
rioare că sint intr-o furai sport-vă 
excelentă. Românul a eliminat dm 
coccurs. de o manieră categx-.că 
pe Costicâ Bumb ș. Hrițko Koiev 
(Bulgaria), iar cubanezul s-a imput 
clar in fata lu Ion Mageri ți Gbear- 
ghe Ciochină. Deci. In perspectivă 
o partidă de mare interes. O altă 
dispută atractivă se anunță latre 
campionul nostru Horst Stump și 
cubanezul Gilberto Carrillo, care 
s-a dovedit In evoluțiile anterioare 
un puncher redutabil, posesorul 
unei alonje cu care Stump va avea 
multe dificultăți.

La sem:muscă Ștefan Boboc, care 
a lăsat o excelentă impresie in con
fruntarea de acum o lună d:n gala 
de verificare de la arena Circului, 
in fața lui Aurel Mihai, va căuta 
să convingă pe selecționeri, in me
ciul cu cubanezul Giulio Rivera, 
că-1 poate înlocui cu succes pe con- 
stănțean în prima echipă a țării.

SÂPTAMlNA SPORTIVĂ INTERNĂ
(Urmare din pag. 1)

durilor aflate in administrarea 
directă a comunelor — adoptată 
în recenta sesiune a Marii Adu
nări Naționale — și sport ? O 
legătură, totuși, firească și fruc
tuoasă, întrucît cei chemați în 
marele sfat al țârii sînt gospo
dari pricepufi, obișnuiți să. ia în 
discuție toate laturile unei pro
bleme, să valorifice uriașul po
tențial natural și 
noastre. Astfel, la 
rală pe marginea 
lege, deputatul 
prim secretar al 
dețean Vîlcea al 
tele Consiliului 
țean, subliniind a—
dărirea pădurilor aflate în ad
ministrarea directă a municipi
ilor și orașelor trebuie să se tină 
seama și de rolul pe care aces
tea le au în satisfacerea cerin
țelor de agrement și turism ale 
populației urbane, a propus com
pletarea art. 25 cu un text ce 
vizează urmărirea cu prioritate

a valorificării și dezvoltării func
țiilor de agrement și turism.

Amendament care a fost apro
bat, întrucît oferă cadrului legal 
posibilități sporite de exprimare, 
răspunzînd dorinței de sport și 
mișcare în natură a cetățenilor.

INTRE F. C. ARGEȘ 
Șl „CENTURA DE AUR"...

UNEORI, ȘI RĂUL
E SPRE BINE... intre sute de rapoarte]

Se fiifimplâ. -neori. ca derby-tulle (â 
așsep>ări-e, co&firriund mai degra

să r..T».a cd Ja pomul lâ-dai nu tre- 
bate (d-xe duet cu sacul mane”. BBerouri, 
feuâ. «.t-s-z.-.d Ia meciul dmtre F C. Ar
de* ș: L T-A.. p>.ie$terz: nu s-au pâcâht. 
D.r.puaiva. au avui douâ sausZacvu. In 
pe»u- rmd. aceea de a fi fosț martori 
la -ctora ectupe. lor lavor.^ și, in al 
aoc«a rtod. de a fi urmărit u.i meci

tadvele noastre, nu ne poate fi indile- 
rent acest jucâtor bătăios, neobosit, Pă
trunzător. o copie la scar* redusă a iul 
Gerd Mtiller. De asemenea, mi-a plăcut 
fundașul Ciolan, Intrat in locul lui Pi- 
gulea”.

Tov. Ion Balaș se declară mulțumit șl 
de arbitrajul lui Otto Anderco. Șl alțl 
„cavaleri ai fluierului” au prestat arbi
traje bune în această etapă, în frunte 
ou Gheorghe Limona, care a primit din 
partea observatorului federal, C. Arde- 
ieanu, nota maximă. 10. pentru felul 
cum a condus partida Sport Club Ba
ciu — Jiul. De asemenea, trebuie reți
nută nota 8 pe care C. Braun-Bogdaa 
o acordă unui arbitru cu mal puțină 
exper-.er. ă, C. Niculescu. pentru presta
rea «a in meciul Politehnica Iași — 
C F.R. Cluj. El n-a ezitat sâ fluture car
tonașul galben In fața a trei jucători al 
echipei gazdă : Pal (iarăși !?), Lupulescu 
șl Dânila, în ciuda tensiunii ce se crea
se in teren șl în tribune, prin faptul că 
taba^ de marcaj era favorabilă oaspe
ților. Aslstlr.d la meciul A.S.A Tî-J.i- 
Mure* — Steaua. Ion Marinescu, secre
tarul Cocmste: centrale d^ competiția șl

disciplină, se arată. însă, mal puțin în- 
clntat de arbitraj. El apreciază că arbi
trul orâdean M. Bădulescu a fost „lipsit 
de personalitate, greșind în defavoarea 
ambelor echipe". Cit privește arbitrajul 
lui Z. Szeesei, în întîlnirea Steagul roșu 
— Crișul, observatorul federal, Fran- 
cisc Mateescu, îl notează cu 7, repro- 
șindu-1 indulgență față de „tălpile șl 
contrele jucătorilor, ca și față de jocul 
obstructionist ai gazdelor". Observatorul 
nu împărtășește, însă, opinia cronicarului 
nostru că golul a fost înscris din ofsaid, 
apreciind că Ghergheli venise din urmă.

Șl o observație privind pe spectatori, 
în general, publicul a fost „cuminte’1 în 
această etapă. Dar, la Constanța, deși 
nu s-ar putea vorbi despre o atitudine 
nesportivă a publicului, jucătorii șl, oda
tă cu ei, toți cei aflați pe stadion 
notează observatorul federal Mircea Cru- 
țescu — au fost pur și simplu asurziți 
de sirena cu care venise un spectator 
certat cu bun simțul. Să acceptăm i(leea 
că toată lumea a auzit sirena respec
tivă, în afara organelor de ordine 7 Greu 
de crezut. Șl-aruncl ?

Jack BERARIU

.BÂTtINUL- VOGEL 
EtA ACOLO

BUNI PENTRU FOTBALUL 
AMERICAN I

Sdenur-e Or ftxa'â aer .Capei KJOs 
Garnaae—. âeaa ; ea Vtsaas ; - s 
tem- -va_ș ae- se mare . -pțA După 
M oe rid-ae «gauw* pe raaesa *e 
sacriaj a — om — -** •<-**-—-*-r* •*-
XCbc--. yr vș -~-jc Anesue » ie tas-

-raar-TT.y> tapes ii pnm. ptart. lu
xrnrrar 2* *e OGXX*. *. a reiuac sâ tc- 
•cne ria *xrir-_ Mftbijire -a aceua mar- 
ean Sa pfteate a de *e Stur-e-

Este r.r. srjd situația fotbalișnlor 
Soieraapjnal: vest-german; Bemd
Fataar ș. Manfreg MangUu : suspen
dat- pe lanurmâ sramlaki ut me-
=c—trueax du; Bundesliga. la:â 
tas* cf Fatzke gis : un «ost :
a »*w tar an a.-meant cu . Dallas 
Cteltn* ecr..pa ae fotbal-ameruan. 
Iste pos.be za »< Maitgțfrt sâ se Unseza 
ts arrest* arcosurâ. cu aceeaș: 
. DtMas Ctrwii-. s« vesje treaba câ 
aCJLre» ~~~ i'ăâ &A rTi*Wi -
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DIN DIVIZIA SECUNDA 
IN „C JPA CUFELOR

Ar ani
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uman al țării 
discuția gene- 
proiectului de 
Petre Dănicâ, 
Comitetului ju- 

P.C.R., președin- 
popular jude
că la gospo-

Sau cu alte cuvinte, evenimen
tele sportive ale acestui interval 
de timp au fost polarizate în 
jurul fotbalului și al boxului.

Divizia națională A, după ce 
și-a comprimat programul a trei 

Șă 
de 

sprijin pentru apropiatele con
fruntări cu reprezentativa Unga
riei din campionatul european, 
s-a retras cu discreție în umbră 
pentru zece zile. Pe prim plan 
— selecționabilii, cei din echipa 
națională avînd prilejul să-i vadă 
la lucru pe „olimpici" într-o par
tidă internațională, în compania 
Perului. Trăsătură de unire —

etape în opt zile, încercînd 
scoatd la suprafața punctele

Pescaru, chemat de ultimă oră, 
alături de Neagu la lotul primei 
echipe din dorința de a găși, în 
sfîrșit, o nouă soiuție pentru 
mult subțiatul compartiment o- 
fensiv. Echipa națională, cu con
secvența pe care i-a impus-o 
antrenorul Angelo Niculescu în 
ultimii ani, își va verifica forțele 
în această dimineață la Brașov 
— loc devenit tradițional în 
preajma meciurilor decisive — 
avînd partener echipa Steagului 
roșu. Să sperăm că și califica
rea tricolorilor va . urma aceeași 
linie consecventă din ultimii ani...

Turneul internațional de box 
„Centura de aur" a demonstrat 
din nou că priza publicului față 
de acest spart ql curajului și 
îndemînării n-a scăzut, în ciuda 
rarelor momente de contact. 
Suita galelor de la patinoarul 
„23 August" a constituit un bun 
prilej de confruntare publică a 
candidaților noștri pentru Jocu
rile Olimpice și pentru campio
natele europene de tineret.

nogsce i~ i.tai rem^re Whw 
per.e de tmeret.

In ansarr.3.— waer pariide de o»- 
lrtate vanat*. In care un*un s-a tă
cut r-.s.pă de . er«-er_a
: psuâ de e.egac * tșs x*ie rs ș- 
de eficacitate), s a- itery r.s uu*. 
ciieva neern ș. cries a —-m: îr- 
divîduaîe remarca la Crearea ta
r.ng a unor boxe— ie taS* îzf Ca- 
llstrat Cuțov. Jano* Ka;d_ Antocuj 
Vasile. Ga ar. ai Pen*- ..
Garbey. Alee Năsac tșa *-s.~l e pi
cat câ. din pr-oma rârurmoc. sa aa 
putut conur.ua aamperira Gyârgy 

trecerea tuturor acestora pnrare 
cor» nu pua e rănurie aeobservasâ. 
Recent. în rev.sta „Boxe-Rm*-. eo- 
legul îtal-an Gml-aao Oriar-So ea»- 
sidera ddoc îmr.-.eâ apree-e—ea re*s- 
tră potrivit cirvia _n ~ec Czțov 
— Dobreseu menu s sala Mzisu- 
Squsre Garden (aefira aceea care 
am vâzut evoiubnl protester-. 5'- ru
dimentari sau mult r-s pu;m Axați 
decît băieții noștri).

Victor lANCIULfSCU

„GIANNI, ACEASTA ESTE 
SiîUAȚIA r

»-* aaaațM < treme K-spervUneu. 
P---4 ța N -urue ar.— acesta, a cumeu

- - ■ = • - — --S—aa J—__ h.-
vera care a -afișai greve acuzași la a- 
•rers arretrfior » a m.oduUă cum cint 
**era_ax După anunțarea
•ectxet —— r» oe r p — s A federa- 
țx -tah—e. mii-u suporte— a aii A C. 
M. > a. câgcsar.— acetica, aa ve- 
* sjc» *4 eucoca p* R..era Prm-

-•e es una O rare cce fii pasionate 
»-t-.riult.Mre a rj*-.-.e«rUor. celebra ac- 
t--«â Cuta Ls eOrig.da. Fotografia noas- 
vl vg ptezumf areas moment în care 
teoeca euucmatos rafia ita-ene pare câ 
• t;.--- e - s :p-rr.
U : -Gunn, aceasta eș-e Situația 1”

JUST FONTAINE
CONTKA BOULOGNE

reprezentanții „cocoșului galic” au 
afectat opinia puijUcâ șl cercurile de 
tehnicieni, cu aut mai mult eu cit echi
pa Franței se află în pregătire în ve
derea participării la ,.MUu-Cupa Mon- 
dlalâ” din Brazilia, o competiție de 
prestigiu în care se speră hitr-o com-

1 Dg M*M eșecul în acest 
mațional al sezonului a 

sdsclt și crîtic; la adresa federației și. 
tn particular, la a lui Georges Boulogne, 
uirect-arul tehrnc. Cel mai vehement s-a 
arătat losv— dmectar tehnic. Just Fopr 
tair.e.

.După o în firing ere — a declara* el 
prese; — aud cu regulariiare veșnicul 
refren ; in Franța nu sînt jucători db 
clasă. Inii vine să rid... tn realitate, 
drama este că am primit o lecție de 
joc colocuv— U-le Franței practică un 
joc contra naturii sau, dacă vreți, un 
Joc care nu corespunde bici tempera
mentului, nici stilului francez. Georges 
Boulogne a declarat ca in Franța se
lecționerii sine tratați de maniera ur
mătoare : un an de credit, un an de 
toleranța și un an de asasinat. In ce 
mă privește, nu m-am bucurat de a- 
ceasu favoare ; am avut dreptul doar 
la șase luni de asasinat. Dar, nu aceas
ta este esențial. După mine, este mo
mentul ca fotbaliștii să țină seama că 
Franța este singura țară care a încre
dințat direcția tehnică a fotbalului său 
unui om care n-a jucat niciodată fotbal 
și n-a fost niciodată fotbalist. Șl aceasta 
este mal grav decit toate celelalte" — 
Și-a încheiat dealarația foarte directă 
și foarte tăioasă, Just Fontaine.

ADVERSARI Al FORMULEI 
CU 24 FINALISTE

Intr-un moment în care F.I.F.A. se 
pare câ privește cu ochi favorabili 
propunerea federației argentiniene ca 
la turneul final C.M. din 1978 să parti
cipe 24 de reprezentative și în general 
propunerea pentru permanentizarea a- 
cesteă cifre și la viitoarele edUji ple 
campionatului mondial, se produce un 
fapt care nu poate fi negliiat. Si 
anume, liga cluburilor profesioniste din 
Anglia s-a declarat împotriva ace ; el 
majorări pentru că în felul acesta du
rata fazei finale a competiției s-ar m^ri 
și ea și cluburile engleze nu se pot 
lipsi de jucătorii eventual selecționați 
pentru un timp prea îpdelunapt. 
In plus, o asemenea formulă la C.M. 
ar aelomera calendarul și așa încăreat 
datori-â campionatului și „Cupei An
gliei- și cupelor europene, ceea ce ar 
solicita foarte mult jucătorii englezi. 
In acest sens liga cluburilor va inter
veni pe lingă federația engleză, căreia 
va ciuta să-i impună propriul punct 
de vedere.

jon Gaxnsc.' comuka botsxl
Ca ca'riva „-tsptra-. Se Mptu. sa ra*e-.-i

ra*o_ arbctr-K de Gfieoegfie Pod>--_-

ELENA NAE. BUCTHE5TL » Pese fi-a 
ev.-yiae Ttwotla^ ta pare raMsfi-g. Oee.-t 
ța— tșses'u :r. t> „Edăpa Rap e a ctșu- 
lat troOau Bt-a. prooaau câ ac vr-t

a o S euccTri âe sase ort consecutiv, 
ahtma oara tn :stfi Dar. cum dv. sm- 
tev. Pres.pi—. bMcre 'urAra. n-avea:*. 
de unde sâ acest —seu. Nu e mai
putia câ «1 BeuO. celor West-
r-tet. ce '-u-te grec să ne ir.toarcetn c’J 
3* ce are tn —-mi pes-tru * daaeoper-. 
suereșeie KaprfyM aceasU epatnen- 
fle ! G —as-er„. ar vebut Si m prcnr.:e 
si cu re* .tâ- mac apropsase. Nu le e 
rrerrâ câ. tus-o tu • *4 tea țase me- 
mocta T

F-t-ța BUCUB. RacA-J. Qce v-a sp-s

VASILB mel:?.te gvba hvmorv- 
LVu uu retur—Mie cMur cocă nuttril 
C-'.me F-S.V. Krutfc.nen ș. Steaua. Os- 
P-rex în anul -jn. fit cadru; „Cupei C-f 
pe-ac* : 4—4 gt l—» Ca Bucurețu b-

1LARIN S bTCVLAE. Pil «Sil. Ajax

• «crup* mult prea eur.oseuU la ora

grea* eu autocrat

j Rap.ui— s-ar puua satp rg*4» c« 
tr.-riecarea Be„ da: t m tapet, că et au

I e-Sfigat de I isspset an aset- trade— 
I puriruL»-M Uufia »- cu perl aer ar^a c*

TTDO3 ABION. BVCUREȘTT. De 
foarte muls* aei. ase auzit *; au areas— 
exprimare : ^rtxcrul a anulat «eiul”. 
csnd. de lapu poare un motiv sau al- 
tuL cxidurâmr-— jocului na acordase 
raBd. Ceea ce e cu «xul altceva. bCerc—i. 
la o* »âriacu: Oue Ad-
eerco nu * *n-Xac un se. al U T A C* 
v I>ur *r srinpm na Ire acerts*-, spm- 
crind câ Sar. portarul echipei F C Ar-’ 
st*, fusese aure: r.ereg—«menta.- Ems- 
U si goiuri. anulate. In anumue coo- 
Bți'urr. cuta ar fi. *pr* exemplu, u in-

PRONOSPORT
CIȘTIGURILE CONCURSULUI

NR. 16 DIN 16
Categoria I: (13 rezultate) : 1 va

rianta 10 la sutâ, a 100 000 lei.

Categoria a Ii-a: (12 rezultate)
6,90 variante a 38 723 lei.

Categoria a III-a: (11 rezultate) 
142,35 variante a 2 816 lei,

SPECIAL PRONOSPORT
APRILIE 1972
Premii suplimentare : (13 rezul

tate) 178,30 variante a 1382 lei.

Ciștigul de categoria I a fast ob
ținut de VASILIU GHEORGHE din 
Ploiești care cîștigă un autoturism 
ia alegere și diferența în numerar.

Rubrică redactată de LOTO- 
PRO.NOȘPORX

terver.ția
servat o
r.esesizată de arbitrul’d( 
per.rru a se putea vorl, ,
icirdte. \TnuS1 SS 4 Pr^lS

arbitrului de 
infracțiune a

linie care a ob- 
echipei in atac, 
le centru. Dar, 
'Di de anularea,

DAN CRETAN. TÎRGU JIU. „Dragă 
Ionele (nn. : sinteți primul care mă a- 
--■ nu ți-am mai scris de anul 
tixut și probabil că m-ați uitat (n.n. :

- . 5 să mă scuzați !). Am intrat în 
al B-lea an de dnd sinț suporter a> țchi- 
pei Dinamo. Dar iată că dinamoviștil 
joacă slab, dind apă la moară colegilor 
mei. ca să mă necăjească, ei fiind sus
ținători ai U.T.A.-ei. Stelei și Rapidului. 
Ofenți-mi posibilitatea de a le închide 
gura, publicind palmaresul jocurilor din
tre Dmamo și aceste echipe*, că vă ta- 
ddiMază suporterii arădenilor, înțeleg. 
XLcrofc^tii așteaptă o astfel de
otyif Dar șă fiți luat peste picior și 
de steliîti și de rapidiștl, care stau li- 

'*ttf* la mfjloeul clasamentului, de dina-
:: j. ca frații siamezi ?! Vorba aceea: 
ride ciob de oală spartă ! în orice caz, 
nu este rău să cunoască fotbaliștii de 
ia Dmamo suferințele suporterilor lor. 
F .ndcâ ex. am impresia, suferă mai pu- 
ț-n_

MIOAMA STOIAN. SIBIU. Oricît mi-am 
băni; capul, mi-a fost imposibil să în- 
tdet de ce o interesează pe o cititoare

• 2. s.ciu rezultatele dintre Farul și 
V.T.A. și Farul și F.C. Argeș, din anul 
1.— Dar. Impresionat și de frumoasa 
. strata pe care mi-ați trimis-o, mă 
f'ăaesc să vt dau răspunsurile cerute:

T A. — Locomotiva P.C.A. (Farul) 0—1 
; 5—- - în ediția respectivă. F.C. Argeș
M| apăruse încă pe firmamentul diviziei 
A» Pltaftenil au jucat pentru prima oară 
In -A". în ediția 1961—1962, sub numele 
de Dmam.3.

VIHGÎL SIRBU. GALAȚI. Reprezenta- 
r.e de f >tbai ale României și Angliei 

s-au intilnit de patru ort Primul joc a 
a-. :oc la București, în urmă cu patru 
decenii, încheir.du-se cu rezultatul de 
2—« pentru englezi. Recentele partide 
dintre noi și enș'.ezi s-au terminat ast- 
tel : Q_0 Ga București). 1—1 (la Londra) 
și l—o pent.-.: Ar.glia, in cadrul campio
natului mondial din Mexic.

ANDREI PROCA. BUZĂU. Nici dv., 
dar nici alți cititori n-au reușit să dez
lege misterul fotografiei publicate dumi
nica trecută. In ziarul nostru. Cei dQl 
fotbaliști sînt : Mocanu și portarul echi
pei Braziliei. Felix, fotografia fiind luată 
la Guadalajara, cu prilejul partidei Ro
mânia — Brazilia.

Ilvska/ii; N, CLAVPIU

conur.ua


Zoia RUDNOVA (U.R.S.S.) ȘI Man BENGTSSON (Suedia)
CAMPIONI Al EUROPEI LA TENIS DE MASA
MARIA ALEXANDRU Șl CUPLUL MARIA ALEXANDRU CARMEN CRIȘAN

AU CIȘTIGAT MEDALIILE DE BRONZ
ROTTERDAM, 32 (prin telefon, de Ia trimisul nostru speciaP,.

Ediția a VIII-a a campionatelor europene de tenis de masăEdiția a VIII-a a campionatelor europene de tenis de masă s-a in- 
^cheiat simbătă seara la Energiehalle din Rotterdam, o dată cu desfățu- 
'rarea finalelor probelor individuale. Cele cinci titluri au revenit următo
rilor sportivi: BENGTSSON (Suedia) — la simplu bărbați. RUDNOVA 
'(U.R.S.S.) — la simplu femei; MAGOS. LOT ALLER (Ungaria) — la du
blu femei; 3ONYER, ROZSAS (Ungaria) — la dublu bărbați; fi RUD- 
&OVA, GOMOSKOV (U.R.S.S.) — la dublu mixt.

Actualele campionate continentale au adus un succes deosebit repre
zentanților Ungariei, campioni la trei probe (echipe femei, dublu fermi 
fi dublu bărbați), cite două titluri revenind sportivilor sovietici : simplu 
femei ți dublu mixt) și celor suedezi (echipe bărbați ți srmplu bărb-Jți .

Două medalii de bronz au fost cîștigate de jucătoarele românce: Ma
ria Alexandru la simplu femei și tot

- la dublu femei.
ea — împreună cu Carmen (Vișan

Că tenisul de masă solicită, ia 
nivel de performanță, un mare 
consum de energie fizică și nervoa
să, este un lucru pe deplin dove
dit. Să luăm exemplul Măriei Ale
xandru. Vineri a intrat în sală la 
ora 8, cînd avea de susținut o in- 
iîlnire la dublu fete, și a părăsit 
lEnergiehal... sîmbătă la ora 1 noap
tea, după ce încheiase semifinala 
de simplu cu Zoia Rudnova. Ea 
disputase în acest răstimp 31 de 
seturi, ceea ce ar însemna vreo 4 
ore de joc efectiv. 13 seturi au fost 
(jucate numai în ultimele două ore 
din noaptea de vineri spre sîm
bătă. Dar ce seturi ! Cinci dintre 
ele le-a susținut Maria Alexandru 
împotriva Judithei Magos (Unga
ria), în sferturile de finală, la sim
plu femei. A fost o întilnire de 
luptă extraordinară. Sportiva ma
ghiară, care folosește priza toc și 
posedă un gabarit impresionant, a 
atacat formidabil tot timpul. Aces
tui adevărat uragan de lovituri de 
atac, catapultate parcă, Maria A- 
lexandru i-a opus 
cisă 
zantă, 

, tacuri
dere. După ce a cîștigat 
set, românca a fost condusă in cel 
de al doilea cu 20—17, dar ea a 
reușit să egaleze și să preia condu

cerea cu 21—20. Urmează cîteva 
schimburi fulgerătoare de mingi 
și Magos reușește să finalizeze.

In setul al treilea, Alexandru se 
concentrează la maximum 
20—15, dar și la acest scor 
nu e dispusă să cedeze. Ea 
3 puncte consecutiv, însă 
termină învingătoare. După 
Magos se arată proaspătă și 
rile ei își ating ținta cu multă pre
cizie. Ea cîștigă și, in continuare, 
domină prima parte a setului de
cisiv. Are un avantaj de 3 puncte 
(16—13) și se părea că va obține 
victoria. Dar campioana României 
demonstrează Insă noi resursa și 
cîștigă.

ca direcție 
presărată 
decisive,

o apărare pre- 
și foarte ra- 

cu unele a- 
prin lurprir.- 

primul

și are 
Magos 
înscrie 
Maria 
pauză, 
lovitu

R. D. G.-ROMÂNIA 3-1
LA FOTBAL (juniori)

BERLIN 22 (Agerpres). — Selec
ționata secundă de fotbal (junior, 
a României < susținut un meci 
amical 
iară a 
revenit 
(2—0).

la Kamenz cu echipa «imi- 
R. D. Germane. Victoria a 
gazdelor cu scorul de 3—1

A ÎNCEPUT
(Urmară din pag. I)

ghiulare Dinamo — Rapid — Ti
miș, remarcăm rezultatul sulița- 
șului Dezideriu Silaghl (Hap— 
care a realizat 77,70 m. Merită <te 
asemenea subliniată victoria lui Gh. 
Cefan (Rapid) la 3 000 m obstacol*, 
cu un timp bun. Și, bineînțeles, 
pasionantul dialog la distanță în
tre dinamovista Argentina Menta 
și metalurgiste Lia Manoliu, (ce a 
concurat la Pitești), încheiat, după 
cum se vede, în favoarea tinere» 
discobole dinamoviste.

Iată punctajul primei zile: Di
namo — Rapid 88—48 ; Dinamo — 
Timiș 92—17 ; Rapid — Timiș 65 
—66. Deși reprezentanții Timișului 
n-au reușit să cîștige nici o probă, 
ei conduc în fața clubului feroviar 
bucureștean, întrucît acesta din ur
mă n-a avut nici 
la înălțime băieți, 
unul singur...

REZULTATE

un reprezentant
iar la tripiusalt

MODEȘTI
CLUJ, 22 (prin telefon, de te 

redactorul nostru).
O vreme răcoroasă — cu un P®f- 

manent pericol de ploaie — și o 
suită de rezultate modeste, acestea 
ar fi caracteristicile primei zile a 
triunghiularului desfășura: pe „Mu
nicipalul" din localitate Intre echi
pele C.A.U. și cele ale județelor 
Brașov și Cluj.

Așa cum era de așteptat, atleții 
de la C.A.U. au dominat toate pro
bele, reușind să se distanțeze ca
tegoric de parteneri. Astfel 
9 probe rezultatele pe 
sînt următoarele : C.A.U. 
69—25 ; C.A.U. — Brașov 
Cluj — Brașov 50—39.

Dar, iată rezultatele pe probe 
— BĂIEȚI: HO m garduri 

--------- 15,1 ; 2. ~
3. V. 

— f. T.
2. C.

Teudean
400 m — 1. M. Ling (CAU.)

că. după 
meciuri

— Cluj 
67—28 ;

V. Teașcă (C.A.U.) 
cu (C.A.U.) 15,2 ;
(Cluj) 15.4 ; 100 m 
cu (C.A.U.) 10,9 ; 
(C.A.U.) 11,1 ; V.
11,2 ; <------- - :

1.
N. Pet- 
Bogdar. 
Petres- 
Anghel 

: (Cluj)

Peste cîteva momente Maria 
lexandru este programată din 1 
Ea trebuie să joace alături de 
pancici sferturile de finală la 
blu mixt, împotriva perechii i 
deze Stellan Bengtsson și Lena

i A- 
nou. 
Sti- 
du- 

sue- 
----------------- -- --------- An

dersson, o jucătoare tirtără extrem 
de puternică, tenace și cu o exce
lentă ofensivă. A fost uaa dintre 
cele mai frumoase partide ale cam
pionatelor. A învins te limită cu
plul scandinav, te capătul unei în
treceri electrizante.

Nu trec multe minute și tm noti 
meci pentru Marîs AUrandru - 
mifinala de simplu cu campioana 
ediției moscovite a europenelor. 
Zola Rudneva. Jucâtoarea noastră 
a evoluat bine, dar ea s-a resimțit 
după eforturile făcute. Vom sub
linia însă și jocul superior al re
prezentantei URSA Ea a atacat 
excelent, cu aceeași frecvență de 
la început și pir-ă la sfirșit. Dacă 
Maria ar fi cîștigat unul dm cete 
trei seturi. rezultatul ar fi fost 
poate altul pină in cele ctin urmă. 
Dar partida a luat sfirșit prema- 
tur.

A doua zi dimineața simttetâ —

. JUS 5 >

COMAtNtSCHI

DUMITRU

ÎNVINGĂTOR

Călă-ețul -omăn Dumitru Ve- I 
teu intr-o caracteristică să

rituri peste obstacole 
Foto : Thee MACARSCHI

S-AU EVIDENȚIAT
GIMNAȘTII NOȘTRI

LĂ BUDAPESTA

VELEA

INTILNIRI PENTRU CUPA DAVIS“

cu 1—o pe Inter Bratislava, iar 
Tmava a terminat la egalitate: 
deplasare cu Slovan Bratislava.

In cel de-al doilea mecț al turneului 
Internațional masculin de baschet de ia 
Torino s-au întilnlt reprezentative'e 
Italiei șl Finlandei. Baschetbaliștil ita
lieni au obținut o victorie clară cu scorni 
de 113—53 (56—24). Cel mal buni jucă
tori al învingătorilor au fost Zanatta st 
Brumatti care au înscris 16 și respectiv 
14 puncte.

Tn cadrul campionatului de fotbal al Ce
hoslovaciei s-au disputat două partide 
conttnd pentru etapa a 20-a a compe
tiției. Dukla Praga a învins ne teren 
propriu 
Spartak 
2—2 tn

După disputarea a lo etape, In Turul 
ciclist al Marocului continuă să conducă 
rutierul sovietic Valeri T.ihaciov, urmat 
de compatriotul său Strakov — la r'9 
sec. J. P. Gultard (Franța) — la 1A2. 
Mohamed Dorbane ^Algeria) — la 4:01, 
Fedor den Hertog (Olanda) — 4:33 etc. 
în clasamentul general Pe e-'bip-' ne 
primul loc se află formația URSS Etapa 
a 10-a (Essaoulra — Safi) a fost ctsti- 
gată de Lihaclov cronometrat pe dis
tanta de 147 km cu timpul de 4h 09 :M.

Cea de-a doua etaoă a Turului ciclist 
al Țării Bascilor, desfășurată pe traseul 
Bilbao _ Pampeluna (180 km), a revenit 
spaniolului Julian Cuevas, care l-a în
vins la sprint pe compatriotul său Pon
ton. Ambii au fost cronometrau în 5h 
36:30 în clasamentu’ general individual 
conduce Gonzalez Linares. urmat ' de 
Josus Esperanza — la 3:13 și Lopez 
Carrl! — la 7:14.

^ȘjgTn lume
CĂLĂREȚUL

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — 
Concursul internațional de gim
nastică de la Budapesta a conti
nuat cu întrecerile speciale pe apa
rate, în care s-au evidențiat, prin- 
tr-o frumoasă comportare, tinerii 
sportivi români Dan Grecu și Radu 
Branea. La inele. Dan Grecu s-a 
situat pe primul loc cu 18,75 p, 
urmat de finlandezul Nissinen — 
18.60 p și maghiarul Molnar — 
18,45 p. Proba de sol a revenit lui 
Radu Branea —18.15 p, urmat de 
Dan Grecu — 18 p și Dimitrov 
(Bulgaria) — 17,40 p. Radu Branea 
s-a clasat pe locul trei la sărituri, 
probă cîștigată de Imre Molnar 
(Ungaria).

LA BRATISLAVA
FRAGA. 22 tAgerpres).

de-fi 12-a ediție a „Marelui pre- 
orașului Bratislava" la că- 
Inceput cu proba de des- 

la startul căreia s-au aliniat 
concurenți. Pe primul loc

mau al 
lărie a 
chidere 
70 de 
s-a clasat românul Dumitru Velea 
(cu calul .Viorica"), care a termi
nat parcursul fără nici un punct 
de penalizare (12 obstacole cu înăl
țimea de 1,30 m), realizând timpul 
de 30,3. Pe locul doi s-a situaț po
lonezul Janusz Kowalczyk („Iastar- 
naia") — 30.7 și 0 p.p., iar locul 
tre- a fost ocupat de Nedzela (Po
lonia) pe calul „Tenor* — 30.7 și 
o p.p.

HOCHEISTII PRIMEI GRUPE A C.M
SI-AU ÎNCHEIAT ASEARA ÎNTRECEREA

T

ser
■> >
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DIVIZIA A LA ATLETISM

X.

M.
X

. Rodită (ChiȚ. 5.1Î;
Ana Mart» Jakab
1
X

Tzmintta Seter_ 
Lecetma Locac

«CA. UI 
ICA.UJ

«CSnj»

A

PITEȘTL !S (prin teiefen. *e ia 
trimisul nostru). Extrem de pasio
nantă întrecerea triunghiularului 
ce se desfășoară pe frumosul sta
dion argeșean. la al cărx start 
s-au prezentat atleții cluburilor 
Steaua, Metalul și cei <tn județul 
Argeș.

Ziua inaugurală a fost marcată 
de o performanță de valoare mon
dială, realizată de maestre eme
rită a sportului Lia Manoliu. în 
excepțională dispoziție de concurs 
ea a trimis, din prima încercare, 
discul 
metri 
rivala 
ditată, . .
57,60 m. Din programul foarte bo
gat al reuniunii am notat succesele 
scontate ale lui Zamfirescu. Perțea 
și Mariana Goth. O dispută foarte 
frumoasă ne-a oferit cursa de 
1 500 rr. în care experimentatul P. 
Lupan l-a întrecut, cu un piept, pe 
tinărul Gh. Ghipu. ambii fiind cro
nometrați în 3:48.4. De notat și 
succesul surprinzător realizat de

exact pe linte celor 60 de 
și conduce !rt concurs pe 
sa. Olimpia Cataramă. cre- 
după patru aruncări. cu

TURNEU BASCHETBALISTELOR
(Urmare din pag. I)

UNIVERSITATEA LAȘI — SĂNĂ
TATEA SATU MARE 40—59 (22—21). 
Este de necrezut cum, în decursul 
unui singur meci, o echipă (Sănăta
tea) poate să aibă comportări aut 
de diferite ! In prima repriză, atît 
sătmărencele cît și adversarele _ lor 
— ultimele copleșite de impjr anța 
meciului — au jucat sub orice criti
că, mai cu seamă în preajma celor 
două panouri. Dar, în timp ce ie- 
șencele au evoluat asemănător șl în 
repriza a doua, baschetbalistele din 
Satu Mare au jucat mult mal bine, 
înscriind coș după coș și cîștigînd o 
partidă ce părea, la un moment dat, 
definitiv compromisă. Au arbitrat 
foarte bine E. Sarossy ți M. Tănă- 
sescu. _

A.S.A. CLUJ - VOINȚA BRAȘOV 
5Ș—57 (31—27). La începutul întîl-

niril, brașovencele au rămas deseori 
descoperite în fața atacurilor repezi, 
variate, uneori frumoase, ale adver
sarelor lor. In aceste condiții, clujen- 
cele s-au detașat ușor (min. 6: 15—8, 
min. 12 i 26—16). Jocul s-a echilibrat, 
însă, vizibil și a început o cursă dra
matică de urmărire pe tabela de 
marcaj, cursă care se încheie în min, 
34 cînd scorul devine egal : 49—49. 
Brașovencele continuă seria (min. 37: 
57—53), dar, cu 47 de secunde înain
tea fluierului final, scorul redevine 
egal : 56—56. Mareș (Voința) are de 
executat două aruncări libere, o ra
tează pe prima și o înscrie pe a 
doua. Bucuria brașovencelor este 
scurtă căci, printr-un coș splendid, 
de la distanță, Anca aduce victoria 
echipei A.S.A. Au arbitrat excelent 
dr. Dan Chlriac șl S. Flloti.

POLITEHNICA BUCUREȘTI—UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 77—53 (36—17).

După cum se știe. In viitoarea e- 
ditie a CM de bocheL jocurile 
prunei grupe vor fi găzduite de 
Mtecvva (20 martie — 15 aprilie 
19TS . iar oexe ale grupei B vor a- 
vea ioc la Graz (Austria) intre 18 
Si 2S martie. A retrogradat în gru
pa serurtcă echipa Elveției, locul ei 
f—*-d ?aal de furmapa Poloniei, ciș- 
tișâtoarea *r_pa. 3. desfășurată la 
suc-uresti.

f; Echipa Iranului s-a calificat pentru 
turul doi al „Cupei Davis“ (zona 
europeană). In meciul susținut la Tel 
Aviv cu selecționata Israelului, jucă
torii iranieni conduc cu 3—1. Punc
tul decisiv pentru calificare a fost 
realizat de Taghi Akbari, care I-a 
învins cu 6—3, 6—2, 6—1 pe Joseph 
Stabhoitz. Ultima partidă de simplu, 
Ho'ussein Akbari-Y. Shalem, s- a îr.-

trerupt din cauza întunericului 
scorul de 7—5, 7—9, 7—5, 2 -6.★

La Rio de Janeiro a început me
ciul de tenis dintre formațiile Bra
ziliei și Chile, contînd pentru ,.Cupa 
Davis" (zona americană). După prima 
zi, tenismenii chilieni conduc cu 2—0. 
Jalme Flllol l-a întrecut cu 5—7, 8—6, 
7—5, 6—1 pe Edson Mandarlno, iar 
Jaime Pinto Bravo a dispus cu 7—5, 
6—1, 6—0 de Thomas Koch.
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Adrian VASIUU

VASILE BURLACU
(Olimpia) - ÎNVINGĂTOR 

IN PRIMA ETAPĂ
A „CUPEI F. R. C.“

Una dintre ultimele curse de ve
rificare a rutierilor noștri fruntași 
inamtea bc gatului »ezor. Internațio
nal. ..Cupe r R Ciclism*, și-a con- 
suma: ieri după-amiazâ prima etapă. 
Pierind și sosind (după ce au ajuns 
ia „porțile* Alexandriei) mult din 
afara Capitalei — cam pe te km 17,5 
— aler/âtorii și-au desfășura: între
cerea în complet anonimat.

Pe prima parte a etapei L cursa 
a fost anostă, plutonul — mal leneș 
ca niciodată — lăsîndu-se (literal
mente) purtat pe aripile vlntului. 
Timidele încercări ale lui Andro
nache sau Șt. Suciu n-au putut în
viora o alergare... cicloturistică. La 
Întoarcere, Îndeosebi pe ultimii 30 
km, cursa a devenit mai animată. 
Cîteva tentative de evadare au creat 
premisa detașării decisive. Un cvar
tet (V. Burlacu, I. Na#y, N. Andro
nache și Al. Zaroschi), 
stetit

prea des 
de „sfaturile" antrenorilor, a 

reușit in extremis să devanseze plu- 
La sprintul final, lupta s-atonul. . . .

dezlănțuit eu cîteva sute de metri 
înaintea liniei albe, experiența și 
forța încă proaspătă a ex-stelistulul, 
actual rutier al Olimpiei —• Vasile 
Burlacu — învingînd în disputa cu 
mai tinerii săi colegi de evadare. 
Clasament :

1. VASILE BURLACU (OLIMPIA) 
a parcurs 136 km în 3 h.18:33 (m.o. 
41,1 km), 2. Zaroschl (Dinamo),
3. I. Na^y (Steaua) — același timp ;
4. N Andronache (Metalul Plopeni) 
3 h.18:37 ; 5. St. Ene (Steaua) 3 h.l8:50, 
6. G. Negoiescu (Steaua), 7. P. Dolo
fan (Steaua), 8. N. David (Mureșul), 
9. C. Gonțea (Steaua), 10. M. Virgil 
(Metalul Plopeni) — același timp.

Astăzi, la ora 10, pe traseul din 
Toboc-Tei are loc etapa a II-a pe 
circuit (100 km).

H. N.

Surpriză în cea de-a doua ediție a cam
pionatelor mondiale de karate pe echin
care s-au desfășurat la Paris. Tn pri
mele tururi eliminatorii, echipa Angliei 
a reușit să scoată din luptă reprezen
tativa Japoniei, deținătoarea titlului mon
dial. în semifinală. însă, formația Fran
ței, în mare formă, a eliminat ou 3—0 
șl două meciuri nule pe cea a Angliei, 
oentru ca în finală sportivii francezi, să 
învingă cu 3—1 și un meci nu) echipa 
Italiei. Astfel, reprezentativa franceză 
urmează pe cea a Japoniei in palmare
sul acestei competiții.

internațional de tenis (profe- 
de la Charlotte (Carolina de 
programat ultimele două par- 
sferturile de finală ale probei 

australian

Turneul 
sloniști) 
Nord) a 
tide din _ 
de simplu. Tînărul jucător __
John Alexander a obținut victoria CU 
scorul de 6—2. 6—4 în fața campionului 
olandez Tom Okker. iar australianul Ken 
RosewaH a dispus cu 6—2, 6—0 de ame
ricanul Marty Riessen.

SCRISOARE DIN BERLIN

CURSA PĂCII
AT_.

H

la 
ițim

Cicliștii „Cursei Picii", pe străzile Varțc-tei. ediția de a-.u. trecut
Foto; C-AF.-VARȘOVIA

IN AJUNUL STARTULUI JUBILIAR
facă datoria ! .Cursa Păcii" îi plă
cea foarte mult. Resturile calcinate 
ale ruinelor Varșoviei l-au impre
sionat profund și îmi amintesc cu
vintele lui: „Nevermore-Peace for 
ever!“ (Niciodată — Pace pentru 
totdeauna).

Numărul 
participant la marea Cursă ciclistă 
a Păcii se 
jubileului — la exact 2000, veniți 
de pe 
Foarte 
ti cinat 
petiție. 
Wedell 
în rîndul concurenților șl cu 10 în 
caritate de conducător tehnic al 
echipei țării sale. El va fi unul dan 
oaspeții de onoare ai festivității 
din seara zilei de 5 mai. consa
crată jubileului marii probe tra
diționale.

O organizare perfectă și o neîn- 
tilnită griiă pentru concurențl și 
mașinile lor au creat în jurul 
.Cursei Păcii" o atmosferă de le
gendă. Observatori ai celebrului 
Tur ciclist al Franței, ca și a nu
meroase alte competiții similare, 
amatoare sau profesioniste, au fost 
mereu prezenți la diferite ediții ale 
Cursei, spre a se împărtăși din ex
periența sa.

Există desigur și lucruri nepre
văzute. Se adună laolaltă tineri 
din numeroase țări, animați de cu
rate 
nind 
rite 
târî 
gheze. Trei săptămâni ei se află 
împreună, alergînd pe bicicletele 
lor, cel mai adesea la cîțiva cen
timetri unii de alții. Cu doi ani în 
urmă, am avut o veselă întîmplare 
ai cărei eroi au fost doi frați ita
lieni. Pletro Poloni cîștigase o e- 
tapă și fusese aclamat la Varșovia 
de sute de mii de spectatori. La 
următoarele etape contra-cronome- 
tru el a pierdut insă timp, pe oare

total aj concurenților

ridică acum — la or»

toate cele cinci continente, 
mulți dintre aceștia au par- 
de mai multe ori la com- 
Recordul îl deține danezul 
Oestergaard, cu 7 prezențe

idealuri sportive, dar aparți- 
unor țări cu cele mai dife- 

forme organizatorice : regate, 
socialiste sau republici bur-

a crezut că îl poate recupera Cîș- 
tigînd o etapă normală, ceea c« 
i-ar fi adus o prețioasă bonificație. 
Dar lucrul acesta nu s-a întîmplat 
și s-a trezit că trebuie să părăseas
că cursa. Pietro a făcut scandal, 
ajutat de fratele său Selvino. Ar
bitrii au fosț de părere că cei doi 
trebuie suspendați pe cel puțin trei 
luni, dar. pînă la urmă, o cercetare 
mai atentă a dovedit că băieții ita
lieni nu înțeleseseră mecanismul de 
disputare al cursei și au fost ier
tați. Și astfel, Pietro a putut să 
urce din nou în șa.

Organizarea întrecerii este tot
deauna fără cusur. Controlul anti
doping se face zilnic, deși nu a dat 
la iveală rezultate pozitive. Scriso
rile se primesc și se expediază tot 
zilnic. Citez cîteva fraze dintr-o 
scrisoare : „Doresc să vă faceți in
terpretul meu spre a mulțumi din 
suflet tuturor organizatorilor, par- 
ticipanților și celor ce lucreazl 
pent»n această minunată competi
ție. îi asigur de mulțumirile mele 
și de întreaga simpatie. Deși dru
mul de la Varșovia, trecînd prin 
Berlin spre Praga. este lung si 
greu, încerci o mare plăcere Ivind 
parte la Cursa Păcii. Dacă anul a- 
cesta nu voi putea participa, vă 
roe să contați ne mine pentru anul 
viitor". Expeditorul este Marcel 
Duchemin, prezent de patru ori la 
startul cursei, cîștigător a trei e- 
tape șl o dată ocupant al locului 
doi in clasamentul general.

îl așteptăm la sărbătorirea jubi
leului, asemenea multor altora din
tre cicliștii de renume, care se vor 
întâlni pentru start, în capitala 
R. D. Germane. Cei mai buni din
tre ei vor purta, ca și mai înainte, 
tricourile cu emblema porumbelu
lui schițat de 
Picasso, simbol 
Pace.

penelul marelui 
al luptei pentru

ULRICHKLAUS
membru în Comitetul de organizare

al „Cursei Păcii"

ULJIME^ ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE"ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE■

FINALA LA NISA : NASTASE—KODES
Finala turneului International de te

nis de la Nisa, contfnd pentru 
Premiu-F. I L. T., 
de

_____ va reedita o IniSnir» 
tradiție, opunlnd tenismanului

P. MĂRMUREANU 
ÎNVINGĂTOR DETAȘAT

ro

tn penultima Z( a „selecție:" tenisme- 
nllor. Petre Mărmureanu ș:-a asigurat 
locul întii în clasament. dlspunlnd ir. 
meci decisiv de Toma Ovlcl. Prima par
te a jocului a fost decepționamă prin 
diferența de valoare dintre cei doi com
batanți, ca într-a doua Ovici să mar
cheze o oarecare revenire, fără a mal 
putea influența Insă un rezultat care s« 
conturase : 6—0. 6—4 pentru Mărmurea
nu. Din nou, performerul după amiezi: 
a fost tinărul Viorel Sotiriu învingător 
cu 6—1, 8—6 asupra iul S. Dron. Șl o 
primă victorie a lui I. Sântei : 10—8, 6—1 
cu V. Marcu. tn clasament, conduce 
Mărmureanu cu 6 v, urmat de Ovlcl 5 
v, Sotiriu 4 v. Azi după amiază, la Pro
gresul, ultimele partide ale turneului.

LARSEN CONDUCE

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — RAPID 17—9 (10—3) LA 
--------------- FEMININHANDBAL

Disputat ieri după amiază pe terenul 
Tineretului din Capitală, jocul de hand
bal feminin dintre divizionarele A Uni- 
.ecsriatea București șl Rapid, din cadrul 
etapei a XlX-a. i-a dezamăgit pe cel 
peste 200 de spectatori din tribune, care 
așteptau o întilnire echilibrată și spec
taculoasă. Dar. Încă din primele minute 
ale partidei, s-a văzut clar că studen
tele și-au revenit din eclipsa de formă 
o» care o avuseseră in ultimele partide, 
ir. vreme ce rapidistele au intrat în te
ren lipsite, parcă, de orice ambiție. Scor 
final 17—9 pentru Universitatea. Princi
palele realizatoare : Arghir (8) și Dobir- 
teanu — Răducanu (5) — Universitatea,

respectiv Ștefan (3). Au arbitrat : V, 
Side* și P. Ctrligeanu.

PRELIMINARIILE OLIMPICE 
LA HANDBAL

S-au stabilit grupele preliminare ale 
turneului olimpic de handbal masculii. 
Echipa României tace parte din grupa 
C și va juca împotriva R. F. a Germa
niei. Norvegiei și Spaniei.

TN DIVIZIA A DE VOLEI
tn penultima etapă din oampionatul 

feminin al diviziei A de volei s-au dis
putat ieri, în. sala Glulești, două parti
cle. In prima, lidera clasamentului, Ra
pid București, a dispus, cum era șl fi
resc, de deținătoarea autoritară a lanter
nei. Constructorul Arad, ou scorul de 
3—0 (7, 4. 5). Tot în trei seturi au în
cheiat medul următor voleibalistele de 
la Medicina București, care au dispus 
categoric de C.P.B. : 3—0 (2, 1, 7).

„Criteriul Primăverii", rezervat echi
pelor masculine de volei a ajuns la ul
tima etapă din cadrul seriilor. Partidele 
din seria a doua, desfășurate aseară în 
sala Progresul, n-au oferit surprize. 
I.B.F.s și-a surclasat adversarul (Di
namo) în numai 40 de minute și s-a cla
sat pe primul loc. Scor final : I.E.F.S.- 
Dinamo 3—0 (6. 7, S). Următorul meci 
a fost o simplă formalitate. Steaua a 
învins pe Progresul cu 3—0 (4, 1, 2).
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