
în prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
ieri după-amiază, pe Stadionul Republicii, 
într-o atmosferă de vibrant entuziasm, 

a avut loc sărbătorirea Zilei solidarității 
internaționale a celor ce muncesc
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MAREA ADUNARE POPULARĂ A OAMENILOR MUNCII 
DIN CAPITALĂ CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

...București. Stadionul Republicii. 
In acest imens amfiteatru s-a deslâ- 
șurat, vineri după-amiază, marea 
adunare populară a oamenilor mun
cii din Capitală, consacrată Zilei de 
1 Mai.

S-au întrunit aici 35 000 de bucu- 
reșteni, bărbați și femei, vârstnici și 
tineri. Sînt muncitori din întreprin
derile Capitalei, care au Intiinpinat 
marea sărbătoare cu realizări de 
seamă.

Stadionul este împodobit festiv, 
fiind dominat de un mare glcb pă- 
mîntesc, înconjurat de un brîu pur
puriu, pe care este înscrisă chema
rea : „Proletari din toate țările, uni- 
ți-vă 1" Deasupra tribunelor, în par
tea dreaptă, sînt portretele dascălilor 
proletariatului — Marx, Engels, Le
nin. In partea stingă se văd por
tretele membrilor Prezidiului Per
manent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Ora 16,00. Sosesc conducătorii parti
dului și statului, întimpinați cu aplau-

ze îndelungi și urale. In tribuna ofi
cială iau loc tovarășii : NICOLAE 
CEAUȘESCU, Ion Gheorghe M3urer, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizîi, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu. 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghîanu, Gheorghe Cioară, Flori. n 
Dănălache, Emil Drăgăneseu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan loitec, lo-if 
Banc, Petre Blajovici, Cornel Bur
tică. Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Ion lonifă, Va- 
stle Patilineț, Ion Pă|an, Ion Stânescu, 
Ștefan Andrei, Ion Dincă si Con
stantin Pirvulescu, vechi militant al 
mișcării muncitorești din țara noas
tră.

In tribunele centrale se ană mem
bri ai Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, «onducători 
ai instituțiilor centrale șl ai organi
zațiilor de masă și obștești, vechi mt- 
litanți ai mișcării muncitorești d‘n 
țara noastră, muncitori fruntași In

producție, personalități ale vieții 
noastre științifice, culturale și artis
tice, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

în tribune, au luat loc de aseme
nea, delegațiile sindicale și a’ți oas
peți de peste hotare, sosiți in țara 
noastră pentru a sărbători ziua de 
1 Mai alături de poporul român.

Iau parte șefi ai misiunilor diplo

matice acreditați In țara noistră și 
membri ai corpului diplomatic. 

Fanfara intonează Imnul ae stat. 
Adunarea populară este deschisă de 

tovarășul Gheorghe Cioară, membru 
al Comitetului Executiv al CC. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R„ pri
marul general al Capitalei.

Apoi, a luat cuvintul tovarășul

Paul Niculescu-Mizil. membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R„ vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri.

în continuare, pe gazonul Stadio
nului, devenit o imensă scenă, are 
loc un spectacol cultural-artistic la 
care își dau concursul 15 000 de tineri 
bucureșteni.

GIMNASTELE ROMÂNCE 
CONDUC ÎN MECIUL 

CU CANADA

In intimpinarea zilei de 1 Mai, In localități reșe
dință de județ și in alte orașe mari din țară, joi și 
vineri au avut loc adunări populare, consacrate 
sărbătorii Internationale a solidarității celor ce mun
cesc de pretutindeni.

Adunările au prilejuit o manifestare fierbinte a 
adeziunii poporului nostru la politica internă și ex
ternă a partidului și statului, o exprimare a voinței 
lui neclintite de a obține noi succese in nobila 
operă de edificare pe pământul patriei noastre a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate.

In cadrul adunărilor populare au luat cuvintul 
primi-secretari și secretari ai comitetelor județene

și orășenești de partid, președinți ai consiliilor sin
dicale locale, alți activiști de partid și de stat Vor
bitorii au trecut in revistă profundele transformări 
petrecute in viața politică, economică și socială a 
țării, realizările poporului ronin pe drumul con
strucției socialiste, evidențiind totodată cele mai 
recente succese in muncă obținute de muncitorii, 
țăranii ți intelectualii din localitățile respective, de 
întregul nostru popor. Au fost relevate tradițiile in
ternaționaliste ale clasei noastre muncitoare, voința 
întregului nostru popor de a in țări prietenia și co
laborarea eu popoarele tuturor țărilor socialiste, cu 
forțele democratice ți progresiste din Întreaga lume.
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ÎNTREGUL 
STADION.

Dinspre’ Dealul Spirii mi
reasma îmbătătoare a liliacu
lui anunță ziua de armindeni. 
Muncitorimea toată se pre
gătește să serbeze cum se 
cuvine, în veselă ambianță. 
Ziua muncii, ziua solidarității 
infernaționale a celor ce mun
cesc.

Plutesc mîțișori prin văzduh, 
vestind reînvierea naturii și 
oamenii leagă simbolic pri
măvara a'e sărbătoarea scum
pă lor. Nu-i de mirare că 
în marea scenă a festivități
lor de pe Stadionul Republi
cii a irupt tocmai tineretul, 
gata sâ prăznuiască marea Zi 
a muncii cu voioșie, avînt și 
nestăvilită energie.

A fost o zi de neuitat. Din 
mohoreala incertă a cerului 
a coborît miraculos curcubeul, 
boltindu-și paleta de lumini 
peste întreaga arenă. Masa 
corului juvenil alcătuia un fun
dal policrom, mereu schimbă
tor, pe care tablourile în veș
nică mișcare primeau și mai 
mult relief.

Pe pajiștea atitor biruinfi 
sportive, pe covorul verde al 
neostoitelor întreceri atletice, 
s-au desfășurat ieri mostrele 
(convingătoare) de îndemîna- 
re, exuberanță și simț estetic 
ale tineretului nostru, în toate 
ipostazele lui : pionieri supu- 
nîndu-se devizei lor „Tot îna
inte", elevi și studenfi, mun
citori și săteni, brigadieri ai 
muncii patriotice și ostași. Mi- 
nuind eșarfe sau simbolice 
ciocane, formind piramide 
gimnastice sau învîrtind în
drăcite hore, codanele și flă
căii noștri au demonstrat în
sușiri alese, care cinstesc un 
tineret bine educat.

în același timp, varietatea 
suitelor, de esență sportivă 
sau folclorică, a dat expre
sie dorinței tineretului nostru 
de a-și manifesta prinosul 
fată de Partidul Comunist 
Român, forța politică condu
cătoare a societății noastre, 
față de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, către care s-au 
îndreptat, unite, gîndurile bu
ne și pline de nădejde ale în
tregului stadion.

Este neîndoios faptul că ze
cile de mii de oameni pre- 
zenți ieri în tribunele Stadio
nului Republicii au fost mar
torii unei splendide _ demon
strații de voinicie și gratie, 
de curaj și dexteritate, de mă
iestrie sportivă și artistică.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai 
nu putea găsi mai frumoasă 
întruchipare decît în această 
explozie de tinerețe, de pri
măvară omenească revărsată 
pe gazonul unui stadion.

Victor BANCIULESCU

UN GRANDIOS SPECTACOL CULTURAL-SPORTIV
Aproape 15 000 de tineri și 

tinere, membrii asociațiilor 
și cluburilor sportive din 

Capitală, muncitori, elevi, stu- 
denți, pionieri, și-au adus aportul 
și silința la înfăptuirea grandio
sului spectacol de pe Stadionul 
Republicii dedicat sărbătoririi zi
lei de 1 Mai.

într-o atmosferă de înaltă Însu
flețire și puternic entuziasm, tri
bunele arhipline ale acestei bă- 
trîne și tradiționale scene spor
tive bucureștene au urmărit, au 
admirat și au aplaudat o superbă 
evoluție de ansamblu. în care cîn- 
tecul, poezia, dansul și exercițiul 
fizic s-au contopit firesc în ace
eași mare și eternă cupă a artei.

Dar, mai presus de virtuozitatea 
corului și a fanfarei, dincolo de 
inspirația versurilor, de tempera
mentul dansatorilor și al tarafu
rilor, de măiestria sportivilor, 
dezvoltînd și întregind minunata 
alegorie la care am fost martori, 
elementul central, firul roșu care 
a traversat de la un capăt la al
tul spectacolul cultural-spartiv, a 
fost mesajul lui vibrant, de dra
goste și atașament nețărmurit 
față de partid, față de secretarul 
său general.

Și vom începe relatarea de la 
ceea ce am văzut ori am simțit 
ieri după-amiază pe Stadionul Re
publicii, cu sfirșitul, cu magnifi
cul tablou final, cînd recitatorul 
a rostit acele versuri emoționan
te, reluate de cor ca un ecou pre
lung, ce a trecut dincolo de cercul

tribunelor. răspindindu-se departe 
departe, pretutindeni unde bate -» 
inimă românească i
..Prin viața și prin munca noastră 

trece
Ca un ecuator istoric, viu.
Tot adevărul din Congresul zece, 
Cînd al poporului de seamă Cu. 
El — omul inimilor noastre drag — 
Făcea cuvintul torță și văpaie 
Sub comunistul, creatorul steag! 
Tovarășul CEAUȘESCU NICOLAE!* 

...Un semnal de trompeți des
chide parada. Corul intonează un 

. cintec dedicat zilei de 1 Mai, săr
bătoarea internațională a oameni
lor muncii, simbol nestins al so
lidarității, al năzuințelor de echi
tate socială, pace și progres al 
muncitorilor de pe întreg pămin
tul, indiferent de naționalitate, 
rasă, sau crez spiritual, uniți sub 
semnul aceluiași nobil ideal.

Pe gazonul stadionului, străjuit 
de un fundal de steaguri care flu
tură în adierea blîndă a vîntului 
de primăvară, se află — Intr-o 
perfectă aliniere — sportivii bucu- 
reșteni, gata să-și înceapă evolu
țiile mult așteptate.

Un scurt răpăit de tobe și ti
nerii înscriu cu trupurile lor 1 

. MAI, precum și inițialele partidu
lui și patriei, atit de scumpe tu
turor. Un grup de pionieri urcă 
la tribuna oficială, oferind flori 
conducătorilor partidului si statu
lui, ca o expresie a marii recu
noștințe pentru viața fericită ce 
le-a fost făurită, pentru viitorul

llUUX&OS ce li se deschide în față. 
Două elicoptere survolează tri

buna a doua și desfășoară dea-

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 2-a)

Moment solemn pe Sta
dionul Republicii. Sportivii 
insenu cu trupurile lor, pe 
gazon, 1 MAI — Ziua solida
rității internaționale a celor 
ce muncesc. Ziua frăției 
muncitorilor de pe toate 
continentele, pe care cetățe
nii Capitalei au sărbătorit-o 
ieri
Fotografii de Dragoș NEAGU

ștefania Bacoș, 
erohnnd la birnă-

Așa cum ne așteptam, întâlnirea 
' amicală dintre echipele reprezen- 
I tative feminine de gimnastică ale 

României și Canadei se desfășoară 
sub semnul evidentei superiorități 

I a sportivelor românce, care după 
i prezentarea exercițiilor impuse 
i conduc cu șase puncte, exercițiile 

lor fiind executate cu mai înaltă 
măiestrie, cu mai multă siguranță, 
mișcarea lor fiind mai elegantă, 
ținuta mai aleasă. Cu o singură ex
cepție, pe care sperăm să n-o mai 
consemnăm în viitoarele evoluții 
ale camponenteior echipei națio
nale, cele peste 30 de execuții din 
programul primei zile au fost pre
zentate fără greșeli mari. Ni s-a 
părut chiar că în perioada care s-a 
scurs de la campionatele interna
ționale, gimnastele din lotul olim
pic au înregistrat un plus de măies
trie și siguranță, ceea ce arată că 
pentru viitoarea confruntare, cea 
de la Budapesta, cu echipa Unga

riei. pregătirea poate fi în conti
nuare considerabil îmbunătățită. 
Deși a ratat finalul exercițiului la 
birnă, Elena Ceampelea conduce la 
individual compus, în urm? unor 
evoluții care au cules aplauzele 
spectatorilor. Ne-a plăcut și Alina 
Goreac, mai puțin „bîlbîielile" de 
la paralele. De asemenea, o com
portare remarcabilă au avut și cele
lalte componente ale reprezentati
vei noastre i Ștefania Bacoș, Maria
na Gheciov, Felicia Dornea, Maria 
Antinie. De la oaspete, campioana 
țării, Jennifer Diachun, pare a fi 
cea mai în formă, iar cea mai a- 
plaudată —Sharon Tsukamoto, cam
pioana de junioare de anul trecut.

Rezultate tehnice i echipe Româ
nia 179,05 p, Canada 173,30 p ; in
dividual compus t Ceampelea 36,10 
p, Goreac 35,80 p, Diachun 35,45 p, 
Bacoș 35,60 p, (Gheciov 35,30 p, Dor
nea 35,10 p.

Azi, de la era IT — exercițiile li
ber alese.

ASTĂZI, PE „NE?STADION‘k DIN BUDAPESTA

PRIMA MANȘĂ A „SFERTURILOR 4 CAMPIONATULUI EUROPEI
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Un „prim plan" de la repriza elevilor hucureșteni. fetele execută un 
grațios program cu eșarfe.

„CROSUL IIMIH I lino NOTA DEMONSTRAȚIE 
DE VIGOARE, SĂNĂTATE SI ARMONIE

Ediția a V-a a „Crosului tineretu
lui" a cunoscut anul acesta o am
ploare remarcabilă. Fazele pe aso
ciații sportive — fie ele sindicale, 
școlare, sătești, studențești sau mili
tare — au adunat la starturi perie 
un milion de tineri. „Crosul tinere
tului" a fost și continuă s* constituie 
o nouă dovadă a marilor disponibili
tăți pe care generația noastră nouă 
le afirmă — alături de alte domenii 
— și în cel al sportului.

In aceste zile, pe tot cuprinsul ță- 
fii, au loc etapele județene ale aces

tei impresionante manifestări a spor
tului de masă, un succes incontesta
bil în același timp, al organizatorilor, 
Uniunea Tineretului Comunist și L- 
niunea Generală a Sindicatelor. Cu 
această ocazie, capitalele de județ 
sau alte localități s-au transformat 
în adevărate centre soortive spre 
care sînt îndreptate privirile tutu
ror. Aproximativ 500 de tineri — cei 
mai bine clasificați în etaoele pe a- 
sociații — își dispută locurile de cins
te, cele care dau dreptul de partici
pare la etapă finală pe țapă, ce 68 -va

desfășura pe data de 7 mai, în ora
șul Brăila. Cei peste 600 de «oncu- 
renți din întreaga țară ce sa vor 
reuni cu această ocazie pe malurile 
Dunării, vor fi martori și actori ai 
uneia dintre cele mai mari sărbă
tori sportive — prin modul de orga
nizare — din această primăvară.

Pînă la această dată au avut loc 
fazele județene ale „Crosului tinere
tului" în județele Alba, Bacău, Bră-

(Continuare In pag, a 2-aj

BUDAPESTA, 28 (Prin telefon).
A sosit ziua unui meci mult 

așteptat
Un meci așteptat îndelung, sub 

semnul a numeroase gînduri. nu
meroase calcule și — mai presus 
de toate — numeroase speranțe.

Un meci pregătit de antrenori și 
jucători cu multă atenție, în timp, 
cu minuțiozitate, cu grijă pentru 
fiecare detaliu.

Un meci pentru care s-a pregă
tit sufletește, și marele nostru pu
blic iubitor al fotbalului.

Un meci de la care toți aștep
tăm foarte mult

Dar un meci foarte greu.
Foarte greu, pentru multe motive.

RIGDYȘTII MAROCANI 
Al SOSIT LA BUCUREȘTI 

AUREOLAȚI
DE 0 VICTORIE 

ASUPRA ECHIPEI 
CEHOSLOVACIEI (213)’

Ieri seara a sosit la București 
echipa națională de rugby a Maro
cului care, după cum se știe, va 
juca duminică după-amiază (sta
dionul Giulești, ora 17) împotriva 
reprezentativei țării noastre, în ca
drul „Cupei F.I.R.A.“-ediția 1972.

Sportivii marocani au deplasat o 
delegație de 25 de persoane, dintre 
care 20 sînt jucători. Ei sosesc din 
Franța, unde joi au susținut la Mil- 
lau, o partidă oficială, tot pentru 
„Cupa F.I.R.A.", împotriva echipei 
Cehoslovaciei, pe care au întrecut-o 
confortabil cu categoricul scor de 
21—3 (3—3). Rugbyștii africani au 
jucat foarte bine, vădind progrese 
remarcabile și nutrind ambiții din
tre cele mai îndrăznețe. De altfel, 
ziarul „La Depeche", care apare la 
Toulouse, titra cronica meciului ast
fel : „Cehoslovacii debordați (21— 
3) de viteza marocanilor". Așadar, 
atenție rugbyști români I

Iată și formația probabilă pen
tru duminică,, pe care ne-a indi
cat-o dl. Tarusson, antrenorul fran
cez al reprezentativei marocane : 
Ragiz—Bennouri, Charlier, Ben 
Moussa, Halii—Duvigneau, Lak- 
rarie—Dukali, Barek, Ramaoun— 
Toumert, Kossai—Zaoui, Khairi, 
Aoutlni-

Pentru motivul că a existat (spe
răm că ea se va rape azi) o tra
diție (da, o tradiție, de ce ne-am 
feri de cuvin t atunci cînd el ex
primă o realitate ?) a superiorității 
fotbalului maghiar in confruntările 
cu fotbalul nostru.

Pentru motivul că meciul se joa
că pe terenul adversarului, în față 
a 90 000 de spectatori care își vor 
încuraja puternic favorițiL

Pentru motivul că echipa noastră 
nu poate alinia cîțiva dintre jucă
torii săi de bază, cum ar fi Do- 
brin și Dumitrache, indisponibili.

La toate aceste motive există, 
însă, o suită de... compensații co
respunzătoare. demne de toată 
considerația.

Le vom enumera in ordinea... 
corespondenței.

A existat, este adevărat, o tra 
diție pe care. însă, generația lui

(Continuarj In pag. a 3-a)
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FAZEKAȘ

GECZI
PANCSICS

KOCSIS
BRANIKOVITS

BALINT
SZUCS 

DUNAI II

KOVACS

ZAMBO

Arbitri : W. Smith, la centru, R. Gill și A. Biddle, la tușă.

IORDANESCU DOMIDE DEMBROVSCHI LUCESCU 
NUNWEILLER VI DUMITRU

DELEANU DINU LUPESCU SĂTMAREANU 
RADUCANU

„ ROMÂNIA
(Antrenor: A. Niculescu} 

Rezerve :
UNGARIA : Rothermel, Fabian, Szoke, Bene
ROMANIA: Adamache, N. lonescu, Hălmâgeanu, Anca, 
Neagu, Fl. Dumitrescu.

. ^Ăec'ul începe la ora 17 (18 ora Bucureștiului). In deschidere, joc 
jde juniori: Budapesta — Moscova

l 
Corespondent» transmise de trimișii 
noștri speciali RADU URZICEANU, 

MARIUS POPESCU și 
MIHAI IONESCU

Pe „Nepstadion", Ia antrenament, scurt moment de respiro. De la stingă la dreapta: antrenorul emerit 
gelo Niculescu, Nunweiller VI, antrenorul Ion Vpicg, lordănescu. Lucescu șiNeagu

(Telefoto j M.T.I. — ĂGfiRERES
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IN PLINA DESFĂȘURARE
CONCURSURI SI COMPETIȚII

S 9

CU CARACTER DE MASA
• CIMPIA TURZII: 3 000 DE TINERI LA CAMPIONATUL 

CLUBULUI SPORTIV INDUSTRIA SI RM El

• PETROȘANI : UN VARIAT 
PROGRAM SPORTIV

La Cîmpia Turzii se află în 
curs de desfășurare campionat.: 
clubului sportiv Industria Sir- 
mei, organizat în cinstea zile1 
de 1 Mai. La fazele pe secții ș 
ateliere au participat circa 3 000 
de tineri și tinere. întrecerile 
au loc la handbal, fotbal, popi
ce, volei, tenis de masă.

în aceeași localitate au fost 
definitivate planurile de excursii 
pentru zilele de 30 aprilie — 2 
mai în care sînt cuprinși peste 
1 500 de tineri. Ei își vor petrece 
aceste zile la Sovata, Sîngiorz

Băi, la Cheile Turzii și în alte 
puncte turistice din perimetrul 
județului.

Leonida DONCTU, cores?

• GALATI: PE STADIONUL 
„PORTUL ROȘU" Șl LA 
PADUREA GIRBOAVELE_

T S

La Petroșani, printre nume
roasele competiții sportive ce 
vor fi organizate în zilele de 30 
aprilie, 1 și 2 mai nu vot lipsi 
tradiționalele întreceri de volei, 
popice și un campionat de fot- 
bal-fulger, organizate sub egida 
Consiliului municipal al sindi
catelor șl dotate cu -Cupa 1 
Mai*.

întreceri de handbal, fotbal, ro
lei și popice se vor organiza, în a- 
celași timp, în localitățile Petrila 
Vulcan, Lupeni, Uricani și An: 
noasa, cu participarea a peste 
500 ce tineri și tinere.

Este de notat de asemenea 
inițiativa organizațiilor de pio
nieri și U.T.C. și asociațiilor 
sportive cintr-o serie de între
prinderi și instituții, de a parti
cipa la acțiunile turistice și 
excursii tn punctele cele mai pi
torești ale Văii Jiului, la caba
nele Rusu, Lunca Florii, Vul
can, Straja etc.
Sta lev BALOT, ceres*. Județean

TURNEUL 
MASCULIN 

DE BASCHET

MECIURI VW DISPUTATE, 
DAR ȘI CAZURI DE INDISCIPLINA

• TURDA : SE INAUGUREAZĂ SALA DE SPORT 
A MUNICIPIULUI

în municipiul Turda, astăzi se 
va inaugura — în cinstea zilei 
de 1 Mai — noua sală de spor t 
Cu această ocazie va avea loc 
un interesant program cultural- 
sportiv, punctat de vizionarea la 
televizor și apoi comentarea me
ciului de fotbal România — Un
garia, demonstrații de lupte etc.

în ziua de 1 Mai, în pădurea

din apropierea municipiului vor 
avea loc serbări cimpenești, ma
nifestații sportive și folclorice. 
Sînt proiectate, de asemenea 
concursuri de orientare turisti
ca, în ziua de 2 mai, în zona 
din jurul Cheilor Turzii, pre
cum și demonstrații de lupte.

Petru LAZ AR. corespondent

• TUiNU SEVERIN : ÎNTRECERI SPORTIVE CU 
PAmORAREA TINERETULUI DIN ÎNTREGUL JUDEȚ

S îs orașzl Tsrzs Severin Zhi 
de I Mal va £ sârbecnrită p-ț- 
=ari ty.t». cu
Teri*1 ar" pe "totoegj* t^torts aî

Astfel. ba z==a de X aprige «e
rar Aesfășnra totoere.e datate

-c^gȘtor. ■-■-t-'tr rrt-r^—~.cr 
rîasâicare. Ti »zeea«i 14. »*-rțri>
de tapes. bcx « JaSa ale c-eria- 
pei «ertire Metalul Tr. Sa •cita

*âe pestr» * 
ie.-ernf aî.~I îs

In ziua de 1 Mai, la Tr. Se
verin ver avea loc competiții de 
fxbal, handbal, volei și tenis de 
masă. Vor fi prezente rele mai 
ruse echipe din munKSpAu și cin 
xasele Orșova <i Strehaia.

Pentru ziua ce 2 mai stat pre
simte finalele acestor competiții, 
care sînt dotate ev -Caua 1 Mai*. 
Ttt în rtua de 2 mai. 13 grikfira 
-Patria* rrr avea loc demonstra
ta ce lupte, box și jnSa, ramuri 
socrifve rare se bucură de mul
tă popularitate în rtndul dr.ere- 
:_lto severinean

UN GRANDIOS SPECTACOL CULTURAL-SPORTIV

„Ștafeta 
agilitate

aplicativă", mult gustată de tribune, ne-a dezvăluit <*ec.--:r:ts 
a concurenților tn învingerea obstacolelor celor mi: g-:.-.

(Urmare din pag. 1)

supra stadionului steagul partidu
lui și drapelul de stat al Republi
cii Socialiste România. Spectatorii 
admiră și aclamă îndelung pre
cizia, înalta pricepere a piloților 
de pe aparatele de zbor.

într-un splendid efluviu de vi
goare și optimism se desfășoară 
repriza „Tineretul — prezentă ac
tivă în viata patriei". El a imaginat 
preocupările de astăzi ale tinerei 
generații, hotărîtă să-și dedice pu
terea de muncă, talentul și avîntu- 
rile transpunerii în viață a politicii 
partidului. înfăptuirii cifrelor pli
ne de cutezanță ale noului cinci
nal. Pentru aceasta militează și se 
pregătește tinerimea, avfnd drept 
imbold cuvintele de înaltă apre
ciere pe care i le-a adresat tova 
rășul NICOLAE CT-------------- *
eu vîn tarea 
semicentenarului U.T.C., 
drept program sacru 
prețioase și sarcinile 
responsabilitate trasate

ieții efectuează, din mers, un pro
gram cu bastoane, tîrr.ăcoape s 
ciocane, simbolizînd legătura indi
solubilă dintre învățătură si mun
că, orientarea ncuă dată ce că:.'- 
partid sistemului de Instrucțiune 
din țara noastră.

Și iată-i acum pe 
copii, pe pionieri,

în final, studenții .construiesc* 
pe stadion o uriașă piramidă și 
tr.negul gnrn se pune în mișcare, 

1 o mașină în care toate cele 600 
-e piese și rcrițe ftmrționeeră ștn-

îubftorli dansului popular, dar 
— am f-drăzni să spunem — nu 
-urna! eL d tețî te drăgostițll de 
fru-new. au teâît clipe de îr.cîn- 
tore. urmărind ftsrridabRa repri
ză cnregreftel la care si-au dat 
ecncontd peste 1>DO de dansatori 
s: tostrmnentiștî din ansambluri 
pionierești si sindicala

Am pririt ea profundă emoție 
—a —ai uriașă breă pe care am fi 
; utut să ne-o îr.tftlpuim! Pe ne
muritoarea murită a Iul Enescu a 
fost prezentată © suită de dansuri 
cin toată țara, românești, maghia
re. germane, ale altor r.aționali- 
tă-:. simbclizînd unitatea de mo
nolit s acestui poper în forul Par- 
udulrd Comunist Rcsân, a cărui 
poiftJrâ o transpune nemijlocit, zi 
6e ri, te faptă

Pitorescul costume', cr. policro
mia lor. măiestria dansatorilor și 
a U-tori', to au dat im farmec in
descriptibil acestui moment sem
nificativ, îneîntăter.

—Toți participanțil la marele 
spectacol cultural-sportiv se adu
nă, apoi, pe stadion într-un final 
<de a octet -ă. Minute In șir, fnterpre- 

•_i. spcriiTH si împreună cu ei 
tribunele aplaudă șl aclamă pen
tru patria noastră scumpă. Repu- 

pentru 
pentru 
Iubitul 

tovarăș

GALAȚL 28 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru județean). în
trecerile primtilui turneu al celui 
de al treilea tur al Diviziei mascu
line A de baschet au continuat, în 
sala Constructorul din localitate, 
prin cîteva meciuri deosebit de a- 
tractive, între echipe apropiate ca 
valoare. Din păcate, însă, s-au ivit 
și cazuri de indisciplină (la jocul 
Politehnica București—Steaua) care 
au fost sancționate prompt, tot ast
fel cum au fost admonestați și ar
bitrii partidei respective.

Rezultate i
I E.F.S. BUCUREȘTI — POLITEH

NICA GALAȚI 57—58 (30—33). în- 
tr-o partidă dramatică, în care am
bele formații au făcut o mare risi
pă de energe, victoria a revenit, pe 
merit, formației gălățene. Gazdele 
au condus ptnă In min. 31, cînd 
bucureștenii au luat inițiativa. A- 
cestia domină tactic, dar ratează 
foarte mult. într-un final electri
zant, gălățenii, încurajați frenetic, 
remontează diferența de 6 puncte. 
Cu 47 de secunde înainte de sfîrș-.t, 
Răîleanu concretizează un contra
atac, consfințind o victorie în care 
nimeni nu mai spera. Au condus 
bine L Dinescu și E. Berekmeri.

POLITEHXKA BUCUREȘTI — 
STEAUA 67—57 (33—28). Evoluînd 
excelent, dominîndu-și clar adver
sarii sub panouri și prostind un joc 
combinativ, în maro viteză, studen
ții au reușit să învingă pe Steaua, 
diminuîndu-i acesteia șansele pen
tru titlu. Cu toate că a beneficiat 
de aportul întregului colectiv, 
Steaua nu a reușit decît în primele 
minute să păstreze un rezultat mai 
strins. Meciul -a fost presărat, din 
păcate, cu ieșiri nesportive. Cuplul 
de arbitri N. Iliescu — Em. Nicu- 
lescu a condus cu multe scăpări. 
Menționăm că comisia de discipli
nă a dispus suspendarea lui Tarâu 
(Steaua) pentru o etapă (injurii a- 
duse arbitrilor) și avertizarea lui 
Oczelak (Steaua) și Pîrșu (Politeh
nica) pentru proteste. Avertismente 
pentru arbitraj neglijent au primit 
și N. Iliescu și Em. Niculescu.

DINAMO BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ 84—68 (37— 
34). Clujenii au făcut o partidă bu
ră în compania campionilor care 
au condus permanent, dar nu au 
avut decit în final un avans sub
stanțial. întrecerea a plăcut, oferind 
faze spectaculoase și, în unele mo
mește, de bun nivel tehnic. La stu
denți s-a făcut simțită insuficiența 
rezistenței

I.C.H.F.—I.EJ.S. 
57—64 (34—30).
Partidă de slab 
nivel tehnic, cu 
multe greșeli ele
mentare. I.C.H.F. 
a avut inițiativa 
pînă în min. 27, 
conducând cu 5—6 
puncte diferență. 
Din acest mo
ment, studenții 
preiau conducerea 
și, în continuare, 
profită de degrin
golada adversari
lor, reușind — 
fără să strălu
cească — o vic
torie în care 
nu mai sperau. 
Au arbitrat satis
făcător I. Știrbu 
și L Szabo.

POLITEHNICA 
CLUJ — „U“ TI
MIȘOARA 72—92 
(28—46). într-o 
partidă pe care 
au dominat-o de 
la început, timi
șorenii, avînd în 
Czmor, Viciu și 
Mănăilâ trei buni 
realizatori, au ob
ținut o victorie 
facilă. Au arbi
trat bine P. Ma
rin și I. Dinescu.

I.C.H.F. — MU 
REȘUL TG. MU
REȘ 94—55 (46— 
23).

UNIVERSITA
TEA CLUJ —PO
LITEHNICA GA
LATI 86—77 (38 
-36).

RAPID — STEAUA 43—76 (23—37) 
DINAMO—POLITEHNICA BUCU

REȘTI 75—56 (37—23).
MUREȘUL TG. MUREȘ — VO

INȚA BUCUREȘTI 73—85 (34—44).
Programul meciurilor de sîmbă- 

tă (între paranteze, rezultatele din 
tururile anterioare) i de Ia ora 9,30 : 
I.E.F.S. — Mureșul (76—74, 92—59), 
Politehnica București — Politehnica 
Galați (100—74, 97—89) ; de Ia ora 
15,30 : Politehnica Cluj — Steaua 
(50—56, 58—66), Voința — Universi
tatea Timișoara (59—81, 66—92), 
Dinamo — Rapid (75—63, 82—66), 
ICHF — Universitatea Cluj (52—50, 
58—63).

Telemac SIRIOPOL

în meciul de joi seară, duelul dintre gigantii de la 
Politehnica București și cei de la Steaua a fost 
ciștigat în majoritatea cazurilor de studenți. în ima
gine, Popa izbutește să recupereze o minge la care 

rivnea și Oczelak

Divizia națională și concursul interjudefean

PE OPT STADIOANE ALE TĂRII 
NOI ÎNTRECERI ALE ATLEȚILOR

blica Scota li stă România. 
Partidul Cwi'.i't Român, 
încercatul lor conducător.
si stimatul nostru 
NICOLAE CEAUȘESCU.

A fost o dtmă-amiacă 
tat, prin care cetățenii 
sărbătorind ziua de 1 
exprimat hotărirea i 
de a munci mai bine, mal cu sper, 
așa cum ne arată PARTIDUL!

de neui-
Caoitalei, 

I Mai, și-au 
nestrămutată

CEAUȘESCU în 
rostită la aniversarea 

păstrînd 
indicațiile 
de marc 
de către 

secretarul general al partidului.
Dinspre peluza a il-a își face 

apariția coloana celor peste 7n 
de elevi și eleve din școlile Capi
talei Programul lor sugerează 
AVTNT și ENERGIE, proprii tine
retului nostru studios. Fetele exe
cută, în fața tribunei principale, 
grațioase exerciții cu eșarfe,„CROSUL

cei mici, pe 
gingași

TM fiun w*

Exercițiile de gimnastică acrobatică, amețitoare sa.ivri dsb'e r: tririe. 
studenților înstitutulvi de educație fizici si spori.TINERETULUI’'

(Urmare din pag. 1)

11a, Dîmbovița, Ilfov, Mehedinți, 
Satu Mare, Teleorman și municipiul 
București. Pe data de 29 aprilie este 
rîndul județelor Galați, Prahova și 
Sibiu să-și desemneze pe ce! mai 
buni alergători amatori la cros. Cea 
mal bogată zi este cea de 30 aprilie, 
cînd vor fi cunoscuți eamptonii yj- 
dețelor Arad, Argeș, Bihor, Bistrila- 
Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău C»- 
raș-Severin (la Bocșa), Cluj, Constan
ta <la Mihail Rogălniceanu), Sovama, 
Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița (la 
Călărași), iași, Maramureș, Mureș, Olt 
(la Caracal), Sălaj, Timiș (la Buziaț), 
Tulcea, Vaslui, Vîlcea, Vrances. flu- 
dețele Neamț (la Roman), la 1 Mai, 
Suceava (la Cîmpulung Moldovenesc) 
și Harghita, la 2 mai, încheie suita 
tuturor județelor țării.

Toate întrecerile încep ta junii o- 
reî 9, cu o festivitate de deschidere 
si se încheie în jurul orei 12 cu fes
tivitate» de premiere a clștigătorilor.

MANIFESTĂRI SPORTIVE IN ORGANIZAREA 
SECTOARELOR U.T.C. DIN CAPITALĂ

• Sectorul ! :

ke stadionul Coientma, in xiua de 23 aprilie : 
meciuri de volei fete și fotbal băieți dotate cu 
..Cupa 1 Mai“. Participă echipe ale liceelor de 
cultură generală și școlilor profesionale.

• Sectorul 3 :

300 de amatori de excursii și drumeție vor 
pleca pe Valea Prahovei sau vor participa la 
concursul de orientare turistică din pădurea 
Pustnicii.

• Sectorul 4 :

tn ziua de 2 mai, pe stadionul Olimpia, de la

ora 9: aproape 5 000 de tineri vor participa la 
competiții-fulger de fotbal feminin, handbal (bă
ieți și fete), baschet fete, volei (băieți și fete) și 
box.

• Sectorul 8 :

în ziua de 2 mai, în Parcul copilului, de la 
ora 10: o mare serbare cimpenească susținută de 
un program cultural-sportiv

• Comitetul municipal :

între 29 aprilie și 2 mai asigură — prin Bi
roul de turism pentru tineret — participarea a 
circa 5000 de amatori la excursii în țară și peste 
hotare

Valentina Cic':an '17,34 m Ia greutate) una din primele ațlete_care a 
îndeplmit baremul de participare la “ " - -----

Cei mai buni at-’eți din țară din 
nou ir. întrecere. Pe trei stadioane 
ale țării, la București, Brașov și Ti
mișoara, sint programate cele 9 me
ciuri din cadrul etapei a doua a di
viziei naționale.

In Capitală, pe stadionul Republi
ci: ( astăzi de la ora 15 și mune di
mineață, de la ora 9) se Intîlnese e- 
chipele Steaua. Rapid și selecționata 
Cluj. Prima formație, cna din can
didatele la titlu, pornește cu mari 
șanse, datorită in specia! superiori
tății în probele masculine. Favorită 
es:e ți formația Dinamo, actuala de
ținătoare a titlului, in .triunghiula
rul* de la Brașov, unde va avea ca - 
adversare reprezentau .-a orașului ‘ 
gazdă (performera etape! trecute) și l 
echipa Metalul. în sfîrșit. la Timi
șoara. se anunță o disțri’ă extrem j 
de echilibrată între atleții seleețio-

IN PRIMA
ETAPĂ

A „CUPEI
ROMÂNIEI*4
LA OINĂ

J. o. Foto i D. NEAGU
natei Timiș, cel ai C.A.U. și ai jude
țului Argeș.

Tot la finele acestei săptămfni sînt 
programate și întreceri In cadrul e- 
tapei a doua din concursul interju- 
dețean, zona I și a Il-a. Iată progra
mul complet al meciurilor i

ZONA 1 — BACAU : Bacău — Su
ceava — Iași ț BRAItA : Brăila — 
Neamț — Ilfov | BUCUREȘTI i Șo. 
Sp. A — Constanța — Vîlcea i

ZONA A II-A ș - PLOIEȘTI t 
Prahova — Dolj — Satu Mare i TG. 
MUREȘ : Mureș — Sibiu — Caraș 
Severin ■ ARAD : Arad — Maramu
reș — Bihor

AUTOMOBILIȘTII 
BUCUREȘTENI 
LA STARTUL 

UNUI CONCURS 
DE ÎNDEMÎNARE

Duminică dimineața se va organiza 
un concurs de îndemînare pentru au- 
tomobiliștii bucureșteni. Este vorba 
de etapa I a campionatului orășe
nesc (alcătuit din trei etane), de.ii de 
prima fază a unei competiții cu ca
racter de selecție și calificare. De 
altfel, întrecerea se adresează și pi
loților consacrați, dar mai ales ama
torilor care vor să devină piloți și 
care, în măsura în care vor dovedi 
calitățile necesare, vor primi la în
cheierea campionatului licență de a- 
lergători.

Așa cum arată titulatura, con
cursul constă dintr-o probă de jr.- 
demînare (un slalom printre popice) 
pe un traseu ce va măsura circa 
1 km. Locul de disputare nu este 
(așa cum s-a anunțat inițial) strada 

'Clmplnei, ci strada Maior Coravu 
din apropierea stadionului „23 Au
gust". Automobiliștii care doress să 
participe Ia această întrecere se prt 
înscrie și astăzi la filiala ACi: 
București, organizatoarea concursu
lui. Startul, nrîine dimineață la ora 
10.

„CUPA ȘCOLII 
SPORTIVE Nr. 3" 

LA CICLISM
Activitatea competițională Internă

la ciclism continuă să țină treaz in
teresul sportivilor și al Iubitorilor 
acestei discipline. Astfel, mîine, SC 
aprilie Șo. Sp. 3 organizează o aler
gare pe circuitul din B-du] Petrlcar.i 
(cartierul Tei) pentru toate cele cinci 
categorii de sportivi, urmtnd ea du
minica viitoare, tot Șc. Sp. 3 să or
ganizeze etapa a doua a aeestei com
petiții pe un traseu tot In eircuit 
însă, de data aceasta, pe „ptsta" din 
B-dul Leontin Sălăjean.

întrecerile de miine tnuep la ora 
9 și se vor desfășura eu sprinturi 
la două ture.

Campionatul feminin de handbal, divizia A

LA CLUJ, DERDYEL CODAȘELOR 
CONFECȚIAr

Astăzi și miine se dispută etapa 
a XX-a a campionatului feminin 
de handbal, Divizia A. Sînt pro
gramate meciuri importante — 
derby-uri — îndeosebi pentru lă
murirea situației formațiilor care 
luptă pentru evitarea retrogradării. 
Partidele de la București, dintre 
Rapid și I.E.F.S., și de la Cluj, 
dintre Universitatea și Confecția, 
sînt în măsură să ne ofere — prin 
rezultatele lor — indicii asupra 
formațiior care au șanse de a su
praviețui acestei dure dispute.

Deși situația în fruntea clasa
mentului este clară — Universita
tea Timișoara are acum 5 puncte 
avans și șanse multiple de a iz- 
bîndi — meciurile de la Brașov 
(Rulmentul — „U“ București) și 
Timișoara (Universitatea — Mure
șul) mai pot oferi, totuși, surprize...

CLASAMENTUL

1. .U* TIM. 1» 18 0 1 303—171 3S
2. „U« Buc. 19 15 1 3 265—193 31
3. I.E.F.S. 19 11 2 6 219—192 24
4. Textila 19 S 2 9 209—228 18
5. Mureșul 19 î 2 10 206—217 1b
6. Rulmentul 19 7 2 10 237—24*8 1b
7. Voința 19 7 1 11 177—208 15
8. Rapid 19 5 3 11 191—209 13
9. Confecția 19 4 3 12 203—239 11

10. MU- Cluj 19 4 2 13 207—281 10

PROGRAMUL ETAPEI A XX-A

județe, 
a luat 
culese

Primi etapă, pe orașe și
„Cupei României* la oină 

cîteva aspecte 
întrecerilor prelimina-

de specialitate a ju-

a
sfîrșit. lată 
de-a lungul 
rii.

• Comisia
dețului Neamț, cu sprijinul celor
lalți factori interesați, a reușit să 
atragă la startul competiției cele 
mai multe echipei 29. în clasamen
tul participărilor urmează județele 
Bistrița — Nâsăud cu 16 formații 
și Constanta cu 10 echipe.

• în contrast se află comisiile 
de resort din județele Satu Mare. 
Buzău și Brăila care au înscris în

Simbătă: Rapid București —
I.E.F.S. (teren Giulești, ora 17,30);

Duminică: Rulmentul Brașov — 
Universitatea București; Textila 
Buhuși — Voința Odorhei : Uni
versitatea Timișoara — Mureșul 
Tg. Mureș; Universitatea Cluj — 
Confecția București.

Etapa a XXI-a se dispută ia 4 
mai.

concurs doar cîte 4 echipe. Ba mai
mult, în județul Gorj n-a avut loc 
nici un joc în cadrul actualei edi
ții a „Cupei României*. Oare în 
această parte a țârii nu există oi- 
niști ?

• Ca urmare a pasiunii prof. 
Constantin Cîrjan. fost jucător de 
oină, echipa Chimia Tr. Măgu
rele. alcătuită în majoritate din 
elevi ai Școlii profesionale din lo
calitate, a reușit frumoasa perfor
manță de a se califica în faza de 
zonă, programată la mijlocul lunii 
viitoare pe terenul din Tîrgoviște.

• La jocurile zonale șî finala pe 
țară se așteaptă o participare, 
mai numeroasă ca în ceilalți ani 
a echipelor sătești, grație ajutoru
lui material consistent acordat oi- 
niștilor din mediul rural de către 
U.J.C.A.P,

SECERIȘ READUS PE HIPODROM
Una din piesele „trioletului de aur" 

consemnat de hipismui nostru în materie 
de trap, a revenit pe hipodrom. Este 
vorba de Seceriș, care, după un an de 
montă, a reintrat tn perimetrul sportului 
de performanță, sub conducerea antre
norului său Mircea Ștefănescu. Seceriș 
va urma un program de pregătire spe
cial. luînd startul în 2—3 probe. cu 
obiectivul principal de a ne reprezenta 
la mitingul Internațional de trap care 
se va desfășura la Moscova, la sfîrșitul 
lunii Iulie. La acest miting, alături de 
reprezentanții crescătoriei noastre au 
mal fost invitat! produși din Ungaria, 
R.D.G. si Iugoslavia, adică țări din la
gărul socialist, cu o veche tradiție in 
creșterea calului trăpaș. Seceriș va face 
deplasarea imprpună cu alte cinci exem
plare tacă nedesemnate. S-ar putea să 
mal fie recuperat ta acest scop și Talion, 
ceea ce ar aduce, desigur, un substan
tial aport valorii lotului nostru repre
zentativ. Cît privește pe Talaz, din nefe

ricire. acest as al parcursurilor de viteză 
nu mai poate fi folosit, deoarece starea 
picioarelor sale pste precară în cadrul 
mitingului de la Moscova se vor disputa: 
o probă de fond pe 21Oo metri, cursă 
după record, cu start de 1,24 șl la fie
care secundă sub acest timp concurentii 
vor fl penalizați eu 20 de metri : o 
alergare d„ viteză. Împărțită tn trei serii, 
pe 1600 metri; mcă o probă dc fond pe 
3200 metri și un premiu de consolare 
pentru elementele npcîștigătoare ta pro
bele maț sus menționate.

După cum se vede, mitingul interna
țional este destul de dificil față de 
posibilitățile actuale ale trăpașilor noș
tri. dar obiectivele, odată cunoscute, 
sperăm că strădaniile antrenorilor de
puse pentru ameliorarea valorii elemen
telor selecționabile vor dobîndi ptnă la 
urmă rezultate satisfăcătoare.

Niddy DUMITRESCU
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Dumitru. Dinu. Iordănescu, Delea- 
nu au aflat-o doar din cărți, din 
lectură, evoluția ei însemnind în 
istoria fotbalului românesc un ne
întrerupt marș spre vîrful socce- 
rului mondial, atestat, printre al
tele, ți de calificarea — după . o 
absență tie 30 de ani, în turneul 
final al campionatului mondial 
fotbal (unde adversarii noștri 
azi nu s-au calificat).

Este adevărat că jucătorii 
mâni vor avea de luptat și 
acest incomod adversar care 
cheamă „teren advers", dar nu este 
mai puțin adevărat că în bagajul 
de viață, de experiență, al tinerei 
noastre reprezentative se află pre 
cedentele unor jocuri in deplasare 
care au însemnat tot atîtea remar
cabile afirmări. Gîndiți-vă la tra
seul Londra—Atena—Lausanne-
Guadalajara

Este incontestabil că absența ce
lor doi titulari, Dobrin și Dumitra- 
che a pus dificile probleme antre
norului Angelo Niculescu. Din fe
ricire însă, tocmai în această pe
rioadă s-a afirmat într-o formă 
foarte bună arădeanul Domide, un 
jucător de real talent care bate de 
multă vreme la poarta marii con
sacrări.

Si mai este un argument impor
tant, care nu poate fi eludat în 
nici un caz înaintea unui examen 
ca cel de astăzi : în ultimii ani s-a 
format o adevărată și puternică e- 
chipă a României pentru că s-a

Aspect de la antrenamentul fotbaliștilor noștri. Răaucanu la lucru,

PALMARESE, SPICUIRI DIN REGULAMENTUL
CAMPIONATULUI EUROPEI

• INTILNIREA DE LA BUDA
PESTA este a 460-a din palmaresul 
echipei Ungariei și a 240-a din cel 
al României, 
pină acum :

Bilanțul general de

Ungaria
459 256

România
239 103

91 112

49 87

1224—742 (65,e'.'u)

417—412 (52,3'«)
calcuiate după 

din maximum
(Procentajele sint 

punctele acumulate 
posibil, socotind 2 puncte pentru vic
torie și unul pentru nul).

• PALMARESUL JOCURILOR 
UNGARIA—ROMANIA este favorabil 
echpei maghiare: 9 viztoni și un 
meri nul, cu un golaverij de 3a—8. 
in 10 partide disputate. Ultimul jcc 
a avut loc in 1958, Ia București, urce 
Ungaria a ciștigat greu cu 2--1 asu
pra unei echipe rămasă in 10 jucă
tori (Dînulescu a fost eliminați, 
atunci însă. raportul 
schimbat.

de forte
I-e
s-a

• SFERTURILE DE FINALA <e 
dispută tur-retur eliminatoriu.

• CRITERIILE DE CALIFICARE 
După două jocuri se califică echipa 
care a marcat cele mai multe goluri. 
In caz de egalitate de goluri «au 
două rezultate nule, se disputa un 
treilea meci, pe teren neltru sau, 
caz de acord comun, pe terenul
neia din cele două echipe. Dacă ega
litatea persistă, atunci acest al 3-!ea 
joc va fi prelungit, iar dacă nici ața 
echipele nu se vor departaja, atunci 
se recurge la tragerea la sorți.

de 
al 
In 
ti

• 13 JUCĂTORI DIN 16. In timpul 
partidelor pot fi schimbați 2 jucători 
cu rezerve din cele 5 trecute pe foaia 
de arbitraj, înainte de începerea jo
cului.

dezvoltat și s-a cimentat un puter
nic spirit de echipă. Un puternic 
liant moral între jucători a sudat 
forța colectivă care a reușit sâ-i 
impună în fotbalul internațional.

Ce aduce oarecum particular jo
cul de astăzi ?

Dornică, firește, să-și asigure o 
zestre înaintea partidei retor de 
Ia București, 
ghiară mizează

ÎNAINTEA
reprezentativa ma- 
foarte mult pe car-

tea atacului. Așa se și explică 
folosirea a cinei înaintași de me
serie : Fazekas. Branikovits. Dunai 
II. Zambo și Kocsis De asemenea, 
startul impetuos luat tie echipa 
maghiară in toate jocurile sale de 
antrenament dovedește intenția an
trenorului Illovszky de a începe 
medul pe -Nepstadion- printr-un 
șoc de viteză, de forță. implicit 
printr-nn șoc psihologie.

• CAMPIONATUL 
cadrul căruia se joacă 
se organizează între două campionate 
mondiale. El are trei faze i turul cli- 
tninatoriu (pe grupe preliminare), 
sferturile de finală și turneul final 
-semifinale și finală), organizat In
tr-ana din țările calificate.

EUROPEI, 
meciul de

in 
azi.

• JOCURILE POT FI ORGANIZA
TE fie la lumir.a zilei, fie la lumina 
reflectoarelor.

UNUI MECI

IN TABĂRA „TRICOLORILOR" DOMNEȘTE CALMUL
• Dinu nu mai prezintă o incerti

tudine • între antrenamente.

alături de echipă

irj irumpasa capitală a Un- 
împărțită de bătrînul Danu- 
două așezări cu nume dife-

plimbări și vizite • Râducanu 

zimbește doar... • 10000 de turiști 

români
. Aici, 

gariei, 
biu în
rite, vremea s-a schimbat aproape 
radical față de aspectul ultimelor 
zile. Norii amenințători de ploaie 
au dispărut și cerul este aproape 
senin. în schimb, bate vîntul, pe 
alocuri destul de puternic, și tem
peratura este încă scăzută, mai a- 
les către după-amiazâ. Asta in 
contrast din ce în ce mal evident 
cu atmosfera tot mai fierbinte di
naintea meciului, atmosferă care 
începe să devină atotstăpînitoare 
în viața orașului, cu cit se apropie 
ora confruntării de pe „Nepsta
dion".

în tabăra ..tricolorilor" de pe 
Insula Margareta — izolată oare
cum de tumultul general creat în 
jurul marelui eveniment fotbalistic 
al sezonului — domnește un calm, 
am spune, nu numai de circum
stanță.

Toți jucătorii se simt bine și ac
tivitatea in cadrul delegației noas
tre s-a desfășurat potrivit progra
mului stabilit de antrenorul Angelo 
Niculescu.

în dimineața zilei de ieri, de 
pildă, începind de la orele 9 (ora 
Bucureștiului) a avut loc ultima 
ședință de pregătire înaintea jocu
lui. De fapt un antrenament-învio- 
rare pe aleile parcului din împre
jurimile Grand-Hotelului. Au par
ticipat toți cei 17 component) ai 
lotului. Dinu, care înaintea antre
namentului de joi după-amiază de

DUMITRU
pe „Nepstadion", acuza o ușoară 
jenă la tendonul piciorului drept, 
a manifestat de astă dată o stare 
fiziologică normală și o bună dis
poziție, spulberînd astfel și cea 
mai mică incertitudine în privința 
folosirii lui alături de Lupescu, in 
centrul dispozitivului defensiv al 
echipei.

In cursul programului de învio
rare de dimineață, program urmă
rit cu interes și curiozitate de un 
mare număr de turiști in vizită pe 
Insula Margareta, fotbaliștii noștri 
au efectuat timp de aproape 30 de 
minute alergări ușoare și în regim 
de intensitate medie, gimnastică 
specifică și jocuri dinamice fără 
balon.

După antrenament și baie, lotul 
reprezentativ a efectuat timp de 
două ore și jumătate, pină aproape 
de ora mesei prinzului o plimbare

pr.n Budapesta, vizitind pr.r.c.pi - 
lele obiective ralturai-3tor-.ee a'-* 
orașului.

tn timpul prinzului iotul nostru 
a primit la Grand Hotel vizita am
basadorului Românie: Ia Budapes
ta, tov. I. Cotoi, care s-a întreți
nut cu jucătorii, urind-a-ie succes.

Programul zilei de vineri a cu
prins în continuare, după dejun 
și odihnă, vizionarea Ia ora medu
lui «Te sirr.bătâ <18. wa Budapestei) 
a unui film italian în premieră 
„Invitație la o ceașcă de cafea*.

Sîmbătă, în programul dimtneV 
este prevăzută o nouă plimbare pe 
Insula Margareta și ședința tehni
că în vederea meciului. Iar după- 
amiază, cu începere de la orele 17 
(18. ora Bucureștiului)...

în legătură cu partida de sîmbătă 
după-amiază de pe „Nepstadion". 
jucătorii noștri păstrează aproape 
fără excepție o deosebită rezervă. 
Chiar și Râducanu de obicei foar
te exuberant și amator de poante, 
de astă dată zimbește fermecător 
la orice întrebare și numai atit 

Explicația unei asemenea atitu
dini trebuie căutată înainte de toa
te în particularitățile unei stări de 
start care precede o partidă de 
mare tensiune și mare importan
ță. Că așa este o dovedește însăși 
Interesul enorm pe care-1 suscită 
acest meci în capitala Ungariei, 
meci la care și-a anunțat partici
parea însuși secretarul general al 
Partidului Muncitoresc-Țărănesc. 
toy. Janos Kadar.

La ora cînd telefonez, pe străzile 
Budapestei pot fi întîlnite grupuri 
mari de turiști români veniți cu 
trenul, cu autobuzele sau cu auto
turisme, anunțînd o cifră in jur 
de aproximativ 10 000 de suporteri. 
Așadar, o galerie foarte puternică 
care va fi alături de „tricolori" în 
prima manșă a marii încercări de 
a păși in semifinalele campionatu
lui european.

NICU LUPU, CONSTANȚA. „Nu înțe
leg de ce. din moment ce. Ia volei, pen
tru o victorie se acorda doua puncte, 
iar pentru infringere un punct. Peni

cilina lași a apărut in clasament cu 
tui punct mai puțin. 39 în Ioc de 40. 
Oare pentru echipa din Iași există alte 
criterii de apreciere 2 Consider că este 
o gravă greșeală — o defavorizare a 
unei echipe provinciale, — din partea 
celor care alcătuiesc clasamentele". 
Poate că vă gîndiți chiar la un ...com
plot ?1 înainte de a face proces de in
tenții. ar fi fost mai bine să răsfoi ți re
gulamentul. Ațj fi văzut atunci că nu
mai ia înfrîngartie survenite pe terenul 
de joc, se acordă un punct, tn cazul, 
însă. cînd o echipă pierde Prin nepre- 
zentare — și asa s-au petrecut lucrurile 
tn meciul Rapid — Penicilina — NU i 
SE ACORDĂ NICI UN PUNCT. In cel 
mal rău caz, regulamentul are ce are 
cu Penicilina, nu noi !

FLORIN NICOLA, CRAIOVA. „Va 
primi Oblemenco distincția respectiva, 
din partea federației, in cazul cind ar 
fi pe primul loc în clasamentul golge- 
terilor, însă cu mai puțin de 20 de goluri 
înscrise 7

Cred că ar trebui să se țină seama de 
faptul că Oblemenco, fiind accidentat, 
nu a putut juca in foarte multe etape". 
Ce-aș putea să vă răspund 7 în primul 
rind. că mai sint 8 etape în campiona
tul diviziei A, astfel că un adevărat 
„tunar” ar trebui să ajungă de la cele 
13 goluri înscrise pînă acum, la cifra 
de 20, cu care ar satisface pretențiile — 
să recunoaștem, de loc exagerate — ale 
federației. Cit privește... rabatul de care 
ar trebui să beneficieze Oblemenco, din 
cauză că în cîteva etape a stat pe tușă, 
nu cred. în orice caz, că e bine să fie 
pus in discuție, de pe acum, tn baza

în echipa națională. (Sper că nu va 
supărat faptul că nu v-am făcut șl dv. 
aceeași urare !). 3) Primii pași in acti
vitatea sportivă, iile Năstase nu i-a

• SUSPENDAREA UNUI JUCĂ
TOR pentru o abatere comisă la v- 
nul din aceste jocuri, este valabilă 
pentru toate competițiile organizate 
de U.E.F.A- dar nu și în competi
țiile naționale, de rit daeă federația 
respectivă decide altfel Invers, un 
jucător suspendat în campionatul na
țional respectiv poate participa la 
jocurile organizate sub egida U.E F.A.

• RETURUL .SFERTURILOR- va 
avea loc (așa a stabilit U.E.F.A.) la
13 sau 14 mal, după cum vor alege 
federațiile respective. Al doilea meci 
România—Ungaria este programat ia
14 mal la București.

DE MARE TENSIUNE

„ATACUL PRIN EXCELENȚA"
cuvintul de ordine al antrenorului Illovszky

• BranFkovits t ciștigat duelul

Beie •

Rotliensel

pentru a

• ..Ratăm totul

n. R. CRAIOVA, „vreau să aflu cine 
este Jucătorul craiovean, din cauza că
ruia Universitatea a primit primul gol, 
in meciul cu Rapid. Buhoiu spunea că 
Deselnicti a fost cel care a „oferit” gotul 
lui M. Stellan, Iar „Sportul" afirmă că 
această gravă greșeală a fost săvtrștta 
«te satneș. Vreau să știu. ADEVĂRUL". 
Torsul dv. este atît de amenințător, in
cit mă întreb dacă e bine să vă spun 
adevărul I Vâ spun, totuși, a cui a fost 
greșeala : a lui Same?. Dar îmi promi- 
ttU că nu-i faceți nimic |

lui. Oblemenco nu mai marchează nici 
un gol. Iar dv., craiovenilor, nu vă 
convine o asemenea perspectivă.

GHEORGHE CIUBAR.EC. ISVOAREI.E 
SUCEVIL 1). Cîntărețul Dan Spătari a 
fost fotbalist de performanță. El a jucat 
în divizia B, la Sportul studențesc (Știin
ța, cum se numea pe-atutici). 2). La 5 
mat, atit dv. cit si Tătăru împliniți 
vîrsta de 24 de ani. Multi înainte și, m 
ceea ce îl privește pe Tătara, un loc

făcut pe courts-urile de tenis, ci pe 
terenurile de fotbal. A Jucat in echipa 
de juniori a Stelei.

FLORIN SABAU și BENIAMIN KISS, 
ORADEA. 1) „Dacă un jucător, execu- 
tlnd o repunere a mingii in joc. de la 
margine (un aut de tușă, cu alte cu
vinte), trimite mingea direct in poartă, 
ce se intîmplă 7“. Nimic grav. Dacă ba
lonul intră direct în poarta adversă, fără 
să mal fi fost, atins de nici un jucător, 
ne găsim în fața unul banal aut de 
poartă. Dacă. in aceleași condlțluni, 
mingea este expediată în propria poartă, 
vom asista la executarea unei lovituri 
de colț (corner).

VALERIA’ DAMIAN, COMUNA VUL
TURI 1) „Eu susțin sus și tare că Naghl, 
de la A.S.A. Ttrgu Mureș, este fostul 
jucător al echipelor Dlnamo Pitești și 
Dinamo București”. Dacă riu stoteți cre
zut, aveți șl mărturia mea 1 2) Din Pă
cate In problema Czako, mă văd obli
gat să vâ contrazic și eu. nu numai 
prietenii dv. Fundașul echipei din Tîrgu 
Mureș n-a jucat niciodată la U.T.A. 
L-ați confundat cu celălalt Czako, care 
joacă acum la Vagonul.

FRANCISC RACZ, ZALAU, tn sfertu
rile de finală ale turneului olimpic de 
La Tokio (1964). echipa Ungariei a în
vins selecționata țării noastre cu 2—0 
(1-0)

D. L., BUZĂU. „Sînt Un suporter pa
sionat al echipei Petrolul, căreia îi de
dic poezia alăturată. Vreau să cunosc Șl 
părerea dv.“. Cereți-mi orice, in afară 
de acest lucru 1

x Ilustrații i N. CLAUDIU

Sîmbătă, pe „Nepstadion" !... 
Da, trebuie s-o recunoaș

tem, din nou fotbalul ne va 
sugruma respirațiile și ne va 
amenința cardiac.

în copilărie, mi-aduc amin
te, erau Juventus, Venus, Ri- 
pensia. Și zeii tinereții mele. 
Petea Vîlcov, pe care H iu
beam mai mult decît pe fra
tele meu. David — „il Dio", 
cu plonioanele lui de vis. Și 
dansul lent al fachirului Co- 
tormani și șutul care deștră 
ma plasa al lui Dobai și a- 
lergarea de ponei a lui Bin- 
dea.

Dar cîte nu erau în co
pilăria mea. Și meciul cu Ita 
lia și meciul cu Anglia de la 
București și Cupele Balcanice 
în care ÎQvingeam 
cu 5—0.

Au trecut anii I 
de fotbal sînt mai 
decît țările înscrise

Iugoslavie

Federațiile 
numeroase 

___  ____ _____  la O.N.U 
Campionatul mondial din Me 
xic a fost urmărit de un mi 
Hard de spectatori, telespec
tatori și radioascultâtori.

Oamenii iubesc fotbalul. în 
ziua în care el nu s-ar mai 
juca, totul ar încremeni, co 
în povestea vrăjitorului nebun 
Dar, așa ceva nu se poate 
întîmpla. Numai dacă nu cum 
va pămîntul nu s-ar mai roți 
și soarele ar obosi să ne pri 
vească. Dar altfel, imposibil..

Toți cei core am făcut sau 
nu sport de performanță, cind 
vrem să ne relaxăm, privim 
sau jucăm fotbal. La munte 
sau Ia mare, pe zgură, iarbă 
sou zăpadă, în toate anotim
purile.

Da, avea dreptate Camîl 
Petrescu cind spunea că sta 
dionul e mai presus de tea 
tru, prin dinamism și nepre
văzut. Și prin forța lui de o 
strînpe laolaltă, ca în miste
rele Evului Mediu, zeci de mii 
de credincioși.

Da, acum înțeleg de ce scri
itorii își distrug stilourile Io 
fazele imposibile, „incredibi 
le", ale duminicii fotbalistice

Sigur, nu există pe pămîn) 
un templu mai măreț ol spor 
tutui ca Marocana. Dar orice 
stadion e o Marocana și orice 
meci o finală de campionat 
mondial. Și nici un meci nu 
seamănă cu altul, căci, așa 
cum spunea Sadoveanu, nici 
chiar o partidă de șah nu re 
amintește pe cealaltă.

Așadar, sîmbâtâ pe ,Nep 
stadion*. După 
tâm Europa !...

Oamenii vor 
vor bucura, 
poate I... 
pentru totdeauna acest „ho
mo ludens* se va bucura de 
rotundul mingii de fotbal

De ce ? Fiindcă mingea sea
mănă globului pe care trăim, 
fiindcă ea e în continuă miș 
care și în plin mister l.„

■zmn de întrebarea constituindu-1 
linia de fundași în care s-ar putea 
ca pînă Ia urmă să apară Fabian.

L-am întrebat pe Illovszky de ce 
are încă această ezitare de ultim 
moment referitor la linia de fun
dași și -mi-a răspuns i

„Ezitarea mea în alegerea fun
dașilor este firească în condițiile în 
care și Angelo Niculescu este 
ezitant in desemnarea liniei 
atac".

L-am întrebat încă o dată 
Illovszky dacă prevede, absolut 
vins, să mizeze sîmbătă totul 
atac, așa cum declară ziarele. Și 
dacă o linie de fundași de trei oa
meni nu i se pare riscantă în con
dițiile actuale cind în fotbal prin
cipiu] Cu patru fundași reprezintă 
o lege absolută.

Illovszky a spus zîmbind :
„Este un meci in care trebuie să 

riscăm totul pentru a obține califi
carea aici, pe teren propriu. Numai 
ataci nd continuu putem realiza a- 
vantajul decisiv care să ne permită 
să jucăm la 14 mai, la București, 
un meci calm".

juca calm la 14

preferat

mai.

PANCS1CS

acum

I< BiKureșțj"
Starea ae relativă agitație care a 

domnit in Q ceasta săptămînă in ta
băra de pregătire a echipei ungare 
de Ia Esztergom a incetat azi dimi
neață cind — in cursul unei scurte 
conferințe de presă care a avut loc 
la hotelul „Volan" — antrenorul 
Rudolf illovszky a anunțat încheie
rea pregătirilor propriu-zise și a 
făcut primele precizări în legătură 
cu alcătuirea formației.

De altfel, ziarele budapestane au 
încheiat și ele discuțiile asupra di
verselor formule de echipă, asupra 
..scheletului Ujpest sau Ferencva- 
ros" și astăzi comentatorii locali 
sint unanim de acord că Illovszky 
a procedat bine, adoptînd ca prin
cipii de bază în alcătuirea echipei 
două elemente i

1. forma actuală a jucătorilor
2. capacitatea acestora de a răs

punde tacticii alese de el și care 
este atacul prin excelență.

Cele mai multe semne de între
bare au fost lichidate joi seara 
după un nou meci de antrenament 
cu echipa Vasas Esztergom și în 
care Illovszky a verificat ultimele 
formule. Acest meci s-a încheiat cu 
scorul de 3—0 pentru selecționată 
și cum toate cele trei goluri au fost 
înscrise de Branikovits, acesta a 
tranșat duelul său cu Bene, cîști- 
gîndu-și astfel locul în atac.

Fiind în formă foarte bună, Bra
nikovits a contribuit și la titulari-

zarea Iui 
excelente 
ce a dus 
a coechipierului lui Branikovits, de 
la Ferencvaros, Szoke.

Ca element nou vom reține că 
Illovszky nu este ofensiv numai în 
declarații, ci și în acțiunile practi
ce pentru că el a jucat cu Kocsis 
atacant central într-o formulă de 
cinci. Adică i Fazekaș — Branikovits 
— Kocsis — Dunai II — Zambo.

Pentru linia de mijloc, Illovszky 
a titularizat fără rețineri pe Sziics 
și pe Balint. explicînd că in aceas
tă formulă riscul de a juca cu cinci 
oameni în față este diminuat prin 
faptul că Balint, spre deosebire de 
Sziics, este un jucăt-or cu mai mari 
înclinații defensive.

In ceea ce privește portarul, s-a 
anunțat alegerea lui Geczi, singurul

Fazekaș cu care a făcut 
combinații pe aripă, ceea 
la scoaterea d:n discuție

STMBATA

ATLETISM: Stadionul Republicii, 
de la ora 15,15: întreceri în cadrul 
diviziei A.

BOX: Sala clubului Grivița Ro
șie, de la ora 18,30: semifinalele 
campionatului municipal pentru se
niori.

FOTBAL: Stadionul Dinamo, ora 
14,30i Lotul olimpic — Dinamo; 
teren Laromet, ora 15: Tehnometal 
— Autobuzul (Divizia C).

GIMNASTICA: Sala Floreasca,

de la ora 17: România — Canada 
(fem.) — exerciții liber alese.

HANDBAL: Teren Giulețti. ora 
17,30: Rapid București — I.E.F.S. 
(A, f).

VOLEI: Teren Voința, ora 16: 
Voința Buc. — Locomotiva Buc. 
(m. B); teren Facultatea de Drept, 
ora 16: Medicina Buc. — Electra 
Buc. (m. B).

DUMINICA
ATLETISM: Stadionul Republicii, 

de Ia ora 9: întreceri în cadrul di
viziei A.

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 29 APRILIE. ORA 

17.501 FOTBAL — Ungaria — 
România (sferturile de finală ale 
„Campionatului Europei"), trans
misie directă de la Budapesta.

DUMINICA 30 APRILIE, ORA 
14i LUPTE LIBERE (campiona
tele europene) — înregistrare de 
la Katowice; ora 14.45) FOT
BAL — Anglia — R.F. a Germa
niei (sferturile de finală ale 
„Campionatului Europei" — în
registrare de la Londra).

LUNI 1 MAI, ORA 121 LUP
TE GRECO-ROMANE (campio
natele europene) — înregistrare 
de la Katowice: ORA 12.45 — 
RUGBIi România — Maroc

(„Cupa Națiunilor*}; ORA 14.15
— HANDBAL — Spartak Kiev
— S.K. Leipzig (finala „Cupei 
campionilor europeni* pentru 
echipele feminine) — repriza a 
H-a, transmisie de la Bratislava.

MARȚI 2 MAI, ORA 12l CA- 
LARIE — Probe de sărituri din 
cadrul concursului internațional 
de la Bratislava (înregistrare); 
ORA 12.451 FOTBAL — U.R.S.S.
— Peru (înregistrare de la 
Kiev).

MIERCURI 3 MAI. ORA 17i 
FOTBAL — Rapid — Steaua 
(Divizia A) — transmisie direc
tă de Ia stadionul „23 August".
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De cînd lumea și

Virgil LUDU

PRONOSTICUL NOSTRU LA CONCURSUL PRONOSPORT DIN 30 APRILIE
I. Ceahlăul P. Neamț — Portul Constanța

II. Chimia Rm. Vilcea — Metalul Tîngoviște
III. Dunărea Giurgiu — S. N. Oltenița
IV. Poiana Cîmpina — Sportul studențesc Buc. 
V. Știința Bacău — Politehnica Galați

VI. Olimpia Sa tu Mare — Electroputere Craiova
VII. Olimpia Oradea — Corvinul Hunedoara

VIII. Gloria Bistrița — Politehnica Timișoara
IX. Catania — Lazio
X. Fogg ia — Genoa
XL Livorno — Perugia

XII. Reggiana — Palermo
XIII. Sorrento — Brescia

CICLISM: Bulevardul Petricani 
(cartierul Tei), ora 9: alergări pe 
circuit pentru toate cele 5 catego
rii de sportivi.

FOTBAL: Teren Metalul, ora 17: 
Metalul București — Metalul Plo- 
peni (Divizia B); teren Progresul, 
ora 17: Progresul București—C.F.R. 
Pașcani (Divizia B); teren F.R.B., 
ora 11: Mașini-unelte București — 
Unirea Tr. Buc. (Divizia C); teren 

ora 11: T.M.B. — Laromet 
Buc. (Divizia C); teren Electronica, 
ora 11: Electronica — Sirena (Di
vizia C); teren Dinamo, ora 11: 
Dinamo Obor — Voința (Divizia 
C).

RUGBY: Stadionul Ciulești, ora 
17: România — Maroc („Cupa 
F.I.R.A.").

VOLEI: Teren Progresul, de la 
ora 9,30: Progresul Buc. — Flacăra 
roșie Buc. (f.B.), I.T.B. — Viitorul 
Buc. (LB); teren Spartac, ora 10: 
Spartac Buc. — Orizontul Bacău 
(f.B): teren Fa rina, ora 10: Confec
ția Buc. — Voința Constanța (tB); 
teren Facultatea de Drept, ora 10: 
Universitatea Buc. — Politehnica 
Galați (f.B).

TN ATENȚIA CLUBURILOR Șl 
ASOCIAȚIILOR SPORTIVE DIN 

CAPITALA

Cota de bilete pentru jocul 
de fotbal ROMÂNIA—UNGA
RIA din 14 Mai 1972 și Ser
barea polisportivă. Turneul in
ternațional de fotbal feminin 
de pe Stadionul Dînamo din 
1 și 2 Mai 1972, poate fi ridi
cată în zilele de 29—30 apri
lie de fa C.M.B.E.F.S. din str. 
Biserica Amzei nr. 6.
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LOTO - PRONOSPORT
V-AȚI DEPUS BULETINELE 

I.A PRONOSPORT 7
Programul concursului Pronosport nr. 

18 de duminică S0 aprilie 1972, este alcă
tuit din : 8 meciuri din campionatul 
categoriei B de fotbal din țara noastră 
și din 5 întîlniri din campionatul italian.

Atractivitatea disputelor, dîrzenla, spec
taculozitatea și neașteptatele răsturnări 
de rezultai care pot surveni, sînt numai 
cîteva dintre atributele pasionantelor 
dispute sportive, urmărite cu mare 
interes și emoțift de participantil con
cursurilor Pronosport din țara noastră.

Pentru a veni în sprijinul celor care 
nu și-au depus încă buletinele, publicăm 
mai jos programul acestui interesant 
concurs ținînd cont că astăzi este UL
TIMA ZI pentru fixarea pronosticurilor: 
I : Ceahlăul Piatra Neamț — Portul 
Constanța ; n : Chimia Rm. VHcea — 
Metalul Tîrgoviște : in : Dunărea Giur
giu — Șantierul Naval Oltenița ; IV : 
Poiana Cîmpina — Sportul Studențesc ; 
V : Știința Bacău — Politehnica Galați ; vi : Olimpia Satu-Mare — Eiectroputere 
Craiova : vn : Olimpia Oradea — Cor
vinul Hunedoara ; VIII : Gloria Bistrița
— Politehnica Timișoara ; IX : Catania
— Lazio : X : Foggia — Genoa ; XI : 
Livorno — Perugia ; Xn : Reggiana — 
Palermo : Xm : Sorrento — Brescia.

LOTO
NTMQtELE EXTRASE LA TRAGEREA 

DIN Z8 APRILIE 1972
FOND GENERAL. DE CIȘTIGURI : 

1.296.080 lei

EXTRAGEREA I : 39 44 66 19 50 90 17 
42 20

Fond de cîștiguri : 607.513 lei.
EXTRAGEREA a H-a : 70 46 33 13

24 47 85
Fond de ciștiguri : 688.567 lei.

Plata riștigorilof va începe în Capi
tală de la 6 mal pină la 12 Iunie ; în 
țară de la 10 mai pînă la 16 iunie 1972 
inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-FRQNQȘPOBȚ j



CONTINUĂ ÎNTRECERILE
SCHIORILOR
PE PANTELE

MUNTELUI ELBRUS

TURNEUL DE TENIS DE LA ROMA
SUR SEMNUL PLOII Șl AL... NEPREVĂZUTULUI

ROMA 28. — A 29-a ediție a 
e campionatelor internaționale de 
tenis ale Italiei continuă, pe tere
nurile din „Foro Italico", cu dese 
întreruperi, cauzate de ploile că
zute din abundență în aceste zile, 
în întreaga peninsulă.

Tn trecerile din cadrul probei de 
simplu masculin avansează sub 
semnul „dispariției" unora dintre 
favoriți. Astfel — după eliminarea 
unor capi, de serie ca Smith, Gor
man, Țiriac, Connors sau Gimeno 
— ieri a mai trecut în rîndul în
vinșilor și francezul Pierre Barthes, 
eliminat de australianul B. Phil
lips Moore cu 4—6, 7—6, 6—3.

fn alte meciuri din optimile de 
finală, cehoslovacul Jan Kodes l-a 
învins pe spaniolul Juan Gisbert 
cu 6—4, 4—6, 6—3- Tînărul tenis- 
man francez Jean-Loup Rouyer 
(învingătorul lui Smith) s-a cali-

ficat și el pentru sferturile de fi
nală, dispunind de italianul Di Mat
teo cu 6—], 6—0

Programul întilnirilor din „sfer
turi", care au loc sîmbâtă și du
minică, opune următoarele perechi 
de competitori 1 Năstase — Pat
tison, Kodes — Bertolucci, Metre- 
veli — Orantes, Phillips Moore — 
Rouyer. Semifinalele sînt progra
mate pentru luni, iar T 
dispută marți.

Jucătorii români Ilie 
Ion Tiriac au debutat 
în proba de dublu mas 
punînd cu 6—0, 6—1 de pereebee 
italiană Di Domenico — Castig- 
liano. Ei s-au calificat, prin acest 
rezultat. în sferturile de finală aie 
probei. Surpriză i cehoslovaci: Hre
bec — Pala elimină o- roanioli: 
Gimeno — Orantes cu 4—6. 7—6 
6—4:

De subliniat că turneu] de la 
Roma este cea mai importantă 
probă, de pînă acum, din actuala 
ediție a Marelui Premiu — 
F.I.L.T., fiind cotat la categoria A. 
învingătorul primește 75 p în cla
samentul circuitul ut

MOSCOVA 28 (Agerpres). —• 
Competiția internațională de schi 
alpin pentru „Cupa Elbrus" a con
tinuat în apropiere de Terskol cu 
desfășurarea probei feminine de 
slalom special. Conform așteptări
lor, victoria a revenit sportivei 
vest-germane Rosî Mittermaier cro
nometrată pe o pîrtie în lungi
me de 440 m (59 de porți) cu tim
pul de 1’42,96. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Gertrud Traikl 
(Austria) — l’43>06), Dariana Ma- 
toșova (Cehoslovacia) — 1’47,68 și 
Galina Șihova (U.R.S.S.) — 1’50,03).

finalele se

Năstase și 
cu succes 

culin, dis-
k

SE FAC DIN NOU EFORTURI PENTRU
PERFECTAREA MECIULUI SPASSKI - FISCHER
AMSTERDAM. 28 >Agerpres). - 

Federația internațională ce șah a re
luat contactele cu unele toruri eu
ropene pentru a depăși impasul în 
care se află organizarea meciului

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL*

TENISMENII ELVEȚIEI S-AU PREGĂTIT INTENS

Nu putea fi, pentru echipa de 
tenis a Elveției, tragere la sorți mal 
defavorabilă în „Cupa Davis", decit 
cea de la ediția din acest an. In
tr-adevăr, degetele șugubețe aie 
zeiței Fortuna — sau calculele de 
culise ale F.I.L.T.-ului, cine știe ?... 
— au alăturat modestele rachete 
alpestre celor mai redutabile de pe 
continent, mînuite de tenismenii 
României. Iată-ne, deci, față în față 
cu Năstase și Țiriac, de două ori 
finaliști ai marii competiții, prac
tic fără nici o șansă în meciul pro
gramat. la București în zilele de 5, 
6 și 7 mai.

Firește, reprezentativa elvețiană 
nu obișnuiește a străluci în com
petițiile „Salatierei".. Cu atît mai 
puțin este ea pregătită pentru vreo 
surpriză în apropiatele starturi, 
c-înd se prezintă cu o formație de 
debutanți,. luînd locul vechilor titu
lari mai bine cotați, cum esteThedy 
Stalder, reținut acasă de ocu
pațiile sale profesionale. Singurul 
fost Davis-cupman este Matthias 
Herren, jucător din Geneva, actual
mente co-deținător al titlului de 
campion național la dublu. Alături 
de Werren, sînt reținuți pentru că
lătoria spre București, tinerii Michel 
Burgener (Sierre), Max Hiirlitnann 
și Freddy Blatter (amîndol din Zu
rich). Căpitanul echipei este un 
membru marcant al federației el
vețiene de specialitate, dr, Heinz 
Grimm din Basel.

Indiferent de circumstanțele cu
noscute ale întllniril România — 
Elveția, pregătirile în vederea aces
tui eveniment au fost abordate cu 
toată seriozitatea aci. Sub conduce
rea antrenorului federal Svatopluk 
Stojan — care și-a reînnoit pe doi 
ani contractul cu forul respectiv la 
finele sezonului trecut — selecțio- 
nabilii au început pregătirile pentru

„Cupa Davis" încă de la finele Iun.; 
trecute.

După cîteva reuniuni de casă, a 
urmat primul meci de verificare, 
în compania reprezentativei R.F. a 
Germaniei. Jocurile, desfășurate Ia 
Agno, la început de aprilie, au con-

Antrenorul Stojan pare
tuft încrezător fn forțele jucăto
rilor pe care i-a pregătit pentru 
„Cupa Dotis'—

Stituît ua ssnra. ae ă-armâ per.tru 
specialists elvețieni. Intr-adevăr, 
din 12 meciuri — cisprjtate în com
pania unoe K ’.hr.ke. Pohmanr., El- 
scher.bro.câ — unul singur a fost 
adjudecat gazdei or- Or. știm prea 
bine, tenismenii vest-germani sînt 
departe de valoarea celor români.

Iată motive pentru a întări efor- 
1 în pregătire și aceasta s-a rea- 
at prin angajarea, la antrena

mentele lotului elvețian, a do: fă
cători cu experiență, frar.texd Jean- 
Claude Barclay și Daniei Coc te t. Cu 
aceștia, echipierii noștri au < 
o decadă de meciuri-șccală. 
renurile Tenis-Clubului dm

Apoi, odată cu formarea 
definitive, a fost perfectată 
îr.tîlnire premergătoare. Ca 
sară, fn drum spre Buc 
fi naționala Austriei 
vor avea Joc. la Vie 
săptămînu (nz. azi și mi.net

Iată așadar, foarte pe scurt, 
tățile legate de reprezentativa ei 
vețiană de tenis, care soeeste t 
cursul zilei de Iun: în capitala R< 
mâniei, pentru jocul său dm prim; 
tur al „Cupei Davis'.

p.e:

-OP

efectuat 
pe te- 

> Base’..

fn<3 o 
sdver-

iresn, ne va
T ~ _ r * 

aa. la taele

von juca pnorESioMsm
LONDRA 38 (Agerpres) — Fede

rația internațională de *enis (F.I KT.) 
și gruparea jucătorilor profesioniști 
(W.C.T.) au ajuns la un acord ce 
principiu, potrivit căruia tenismenii 
profesioniști vor putea participa pe 
viitor la marile turnee organizate 
sub egida F.I.L.T., prec im șt ia în
trecerile din cadrul .Cupei Davis'. 
Dar jucătorii profesioniști tu vr r 

putea participa la .Cupa Davis*

BREVIRR<cOLimPIC
PENTRU prima oară după IjlS, 

medaliile olimpice de aur, argint și 
bronz care vor fi distribuite la MQd- 
chen vor avea o altă grafică. Comi
tetul de organizare a încredințat lu
crarea unui gravor a cărui identitate 
va fi ținută deocamdată . în secret 
Cînd va fi gata, modelul va fi pre
zentat în public la sfîrșitul lunii n-ai 
sau începutul luniî iunie. Detaliile 
pe marginea medaliilor olimpice au 
fost puse la punct după întîlni-ea 
de Ia Sâpporo dintre Avery Brun
dage, președintele C.I.O., și Willi 
Daume, președintele comitetului de 
organizare a Olimpiadei de la MCn- 
chen. Este interesant de arătat că 
pentru prima oară tn istoria Jocuri
lor Olimpice va fi gravat pe medalii 
numele învingătorilor. Această ope
rație va fi executată de o mașină 
specială în numai cîteva secunde.

LA J. O. de vară de ta Munchen, 
Ungaria va participa cu un lot de 
peste 200 de sportivi și sportive. După 
cum a declarat secretarul comitetu
lui olimpic ungar, lanoș Pader, spor
tivii maghiari vor lua parte la între
cerile de atletism, lupte, haltere, ca- 
iac-canoe, conotaj academic, ciclism, 
fotbal, tir, gimnastică, înot, iahting, 
polo pe apă, scrimă.

LA ACTUALA ediție a J. ®. de 
vară, controlul sexului va fi stabilit 
printr-un examen al bulbului rahi- 
dian, examen al cărui rezultat va fi 
cunoscut după numai două ore. Cer
tificatele de feminitate vor fi va
labile și pentru viitoarea ediție a 
Jocurilor Olimpice. Sportivele eare 
au efectuat teste la Olimpiadele pre
cedente și posedă un certifizat în 
acest sens nu vor mal fi supuse la 
control.

PARLAMENTUL R. F. a Germaniei 
a votat recent „legea pentru apărarea 
lumii olimpice". In conformitate eu 
noua lege, organele guvernamentale 
au căpătat dreptul de a Institui „zone 
interzise" în cuprinsul perimetreior 
de disputare a Olimpiadei de vară 
de Ia Munchen, Augsburg și Kiel, 
în aceste zone speciale nu se vor ad
mite nici un fel le manifestări cu 
caracter politic, adunări, mitinguri 
sau demonstrații. Noua lege a dat o 
grea lovitură acelor cercuri neo-na- 
ziste și revanșiste care plănuiau să 
utilizeze marile manifestări de mase 
prilejuite de J. O. pentru țelurile 
lor. Organele de presă și pub’icitate 
aie acestor organizații fasciste au 
dus o vie campanie pentru a împie
dica aprobarea legii de către parla
mentul de la Bonn, dar generoasele 
idei au triumfat pînă la urmă.

RECORDMANUL australian la 
proba de săritură cu prăjina (5,15 
m), Eddie Johnson, se pregătește in
tens în vederea participării la Olim
piada de la Munchen. El a anunțat 
că timp de patru luni se va pregăti

Ia Los Angeles împreună cu atleții 
americani.

CAILE ferate vest-germane au a- 
nunțat că vor organiza tn timpul O- 
limpiadei de vară trenuri speciale 
pentru a deservi localitățile mai de
părtate unde se vor desfășura me
ciuri de fotbal și handbal sau pro
bele de caiac-canoe. Aceste trenuri 
se vor numi .Sate olimpice rulante-, 
deoarece vor oferi pasagerilor tot 
confortul necesar: vagoane de dor
mit, vagon restaurant, cinema, vagon 
cu sauna și sală de masaj.

C.E. DE LUPTE GRECO-ROMANE 
AU ÎNCEPUT CU MARI SURPRIZE

pentru titlul mondial dtnt-e marii 
maeștri Boris Spasski (U.K S.S) și 
Robert Fischer (S.U~A).

După cum se știe, orașul Belgrad 
a renunțat să mai organizeze prima 
jumătate a intilnirii din cauza im
posibilității perfectării unui arotd, 
pe plan financiar, cu Fischer. Orașul 
Reykjavik se menține în continuare 
gazdă a celei de a doua jumătăți a 
meciului, iar federația lT.R.S.S. pro
pune ca întregul meci să se desfă
șoare în capitala Islandef. Robert 
Fischer nu este insă de acord cu a- 
ceastă din urmă soluție.

Situația creată l-a determinat pe 
președintele F.I.DX., dr. Mas Euv.e, 
să caute o altă gazdă pentru confrun
tarea Spasski—Fischer. Leocamdată 
federația vest-germană, solicitată să 
organizeze primele 12 partide, a co- 

este prea scurt 
condiții bona o 
șahistă.

municat că timpul 
pentru a pregăti In 
asemenea competiție

Ion BACIU l-a învins
KATOWICE, 28 (prin telex, de Io 

trimisul nostru special).
După o zi de la epilogul campio

natelor europene de lupte libere, 
în sala imensă a noului palat al 
sporturilor din localitate au în
ceput confruntările continentale la 
greco-romane. La aceste întreceri 
sînt prezenți luptători din 24 de 
țări.

Ca și la competiția cantinentală 
de lupte libere, la greco-romane au 
venit să-și apere șansele numeroși 
luptători de mare 
națională printre 
Zupkov (U.R.S.S.), 
țiului de campion 
tegoriei semimuscă.
(Bulgaria) campionul olimpic, mon
dial și european al categoriei mus
că, Gheorghi Markov (Bulgaria), 
campion al lumii la categoria pană, 
Anatoli Nazarenko (Uniunea Sovie
tică), cîștigătorul medaliei de aur 
la CM din 1970 și Milan Nenadici 
(Iugoslavia) campion european, am
bii la categoria semimijlocie, Ale- 
xandr Tomov (Bulgaria), campion 
mondial și Roland Bock (R. F. a 
Germaniei) campion european la 
grea etc. De notat că Bulgaria ali
niază aceeași 
cucerit locul doi 
campionatele mondiale 
trecut

Iată acum cîteva amănunte din 
prima zi a competiției. Tragerea la 
sorți a fost favorabilă luptătorilor 
noștri care nu au întîlnit in primul 
tur pe cei mai valoroși adversari 
de la categoriile respective.

Ion Baciu (cat. cocoș) a susținut 
primul său meci cu luptătorul turc 
Y. Ozcan. Atent Baciu și-a fixat 
mai întîi adversarul în parter luînd 
un avantaj de un pupet. La în
ceputul reprizei secunde însă (min. 
3,43) a finalizat, în stilul său rapid, 
un tur de cap, ținîndu-1 pe Ozcan 
aproape un minut în pod, după 
care luptătorul turc nu a mai putut

prin tuș pe cunoscutul

reputație inter- 
care Vladimir 
deținătoruL ti- 

mondial al ca- 
Petar Kivov

echipă cu care a 
pe națiuni la 

de anul

rezista, fiind consemnat tușul (min. 
4,27). Reprezentantul țării_ noastre 
de la cat. semimuscă 
Berceanu — 
de luptat în 
adversar fără 
presionantă, 
(Polonia), nu 
învingător înainte de limită. Ber
ceanu a finalizat în primul minut 
un salt, treeîndu-și prin pod ad
versarul și deci a luat conducerea 
cu 2—0 p. în cea de a doua re
priză Berceanu a încercat și alte 
procedee tehnice dar adversarul său 
le-a evitat meritoriu. Tn ultima 
parte a meciului însă, Berceanu a 
atacat dezlănțuit determin îndu-1 
Pe luptătorul polonez să iAtre în- 
tr-o apărare disperată, dar arbitrii 
au refuzat să dicteze, cum era nor
mal, al treilea avertisment împo
triva acestuia și astfel Berceanu 
a cîstigat la puncte (5—2). Tot Ia 
puncte a ciștigat și principalul său 
adversar. Vladimir Zupkov. în par
tiția cu Y. Sari (Turcia).

Tn continuare, a evoluat Gh. 
Stoiciu (cat. muscă), care însă, 
contrar așteptărilor, a fost întrecut 
categoric la puncte (3—11) de către 
iugoslavul J. Mihalik. Debutantul 
echipei noastre, I. Păun (pană), a 
obținut un frumos succes, învingîn- 
du-1 pe J. Mutlu (Turcia) la punc
te (5—1). Reprezentantul nostru la 
categoria semi-ușoară, A. Popa, a

Gheorghe 
cu toate că a avut 
primul meci cu un 
o carte de vizită im- 
Bemard Szczepanski 
a reușit să termine

luptător turc Ozcan
fost învins la puncte (1—14) de că
tre cunoscutul luptător maghiar A. 
Steer. Juniorul V. Prențiu a debu
tat cu succes la întrecerile conti
nentale, întrecîndu-1 înainte de li
mită, prin tuș, în cadrul categoriei 
ușoare, pe elvețianul S. Milhut. La 
cat. semi-mijlocie, I. Gabor a dis
pus, tot înainte de limită — prin 
descalificare — de D. De Rooy, 
(Olanda). în fine, semigreul nostru. 
N. Martinescu l-a învins categoria 
la puncte (20—6) pe O. Hirschbrun- 
ner (Elveția).

întrecerile se anunță deosebit de 
disputate, chiar în primele două 
tururi înregistrîndu-se cîteva sur
prize de proporții, dintre oare ss 
detașează înfrîngerea luptătorului 
bulgar H. Traikov, actualul dețină
tor al titlurilor de campion olim
pic, mondial și european la catego
ria cocoș — 57 kg. Traikov a fost 
învins la limită, la puncte, de că
tre un sportiv necunoscut pe are
na internațională, finlandezul 
Bjorlin. Au mai părăsit învinși 
neri, saltelele de concurs încă 
reprezentanți ai’ Bulgariei — 
Kolev (100 kg), eternul rival al 
Martinescu, și V. Butrakov (74 kg). 
Tot printre surprizele primei zile, 
se poate include și înfrîngerea cu
noscutului luptător sovietic V. (Ha
lilov (68 kg), de către J. Kecman 
(Iugoslavia).

R. 
vi- 
doi 
M. 
lui

Cosfin CHIRIAC

REPAUSUL ACTIV

a

Uimi
ari avan- 

v« puica 
goare nimai după 
a r t K — 

ie la HelstecL unde 
tmbuMi »a 
ile luau la

croc-*-

tru foi 
ta;e tn 
intra tesa fn 
reuniunea an-j 
mată te
greșul ferului suprem al 
trebui să ratifice hotărir 
Londra.

Tn consecință, Jucători ea tarer,

R As-.e. O<

FOTBAL

Revista „SPORTUL ÎN U.R.S.S." 
care apare la Moscova consacră 
un recent editorial activității spor
tive de agrement care are un 
foarte puternic caracter de masă 
în Uniunea Sovietică. Redăm din 
el cîteva pasaje:

Este de-ajuns să se ivească un 
moment de repaus și cei mai mulți 
dintre noi dau fuga la stadion. în 
sala de sport, la bazinul de înot. 
Ce înseamnă aceasta ? Este o mo
dă sau o pasiune care riscă să fie 
înlocuită, într-o zi, printr-o altă 
preocupare ?

Dacă pînă nu de mult trebuie să 
reflectezi înainte de a răspunde 
Ia o asemenea întrebare, astăzi nu 
mai poate fi vorba de nici o ezi
tare. Este vorba de un semn al 
timpului, o necesitate care, din an 
în an, devine tot mai evidentă da
că ținem seama de concluziile la 
care au ajuns savanții și medicii 
după minuțioase cercetări. Ei sînt 
categoricii omul modern trebuie 
să-și consacre o bună parte din 
timpul său 
tului. Iată 
vedit că 
organizată 
fără a se 
unele activități fizice și sportive.

în U.R.S.S. s-au 
pentru organizarea 
sportive. Ne referim, de exemplu,

en U.R.S.S

la „Spartachîadele sănătății" care 
au un caracter de mare accesibili
tate și care se bucură de o mare 
popularitate. In general, aceste 
competiții reunesc în întreceri oa
meni de toate vîrstele, de toate 
profesiile. Ar trebui să mai amin
tim grupele de sănătate și secțiile 
de pregătire fizică generală exis
tente practic în toate întreprinde
rile. instituțiile și organele admi
nistrative. în felul acesta, milioa
ne de oameni își umplu timpul lor 
liber cu o activitate folositoare. 
Despre turism ce sa mai spunem? 
El se bucură de un interes gene
ral. în toate sfîrșiturile de 
mină, drumurile curajului 
sănătății sînt bătute de sute 
de amatori de drumeție.

în țara sovietică există
nisme speciale care se ocupă de 
timpul liber al oamenilor muncii 
oferindu-le o mare varietate de ac
tivități fizice. Industria agremen
tului se perfecționează mereu și 
duminicile fi atrag pe cetățeni spre 
cele mai diverse forme de repaus 
activ.

săptă- 
și ale 
de mii

orga-educației fizice și spor- 
și un exemplu. S-a do- 
nici o muncă științifică 
nu poate fi concepută 
asigura, tn paralel, și

MERIDIANE
a EcfcPe ie «mb»l CrUul Oradea, 

aTara tn mraeu în Cehoslovacia, a ju
cat eu formația Bzvu Ruzomberok. Par- 
-da s-a încheia- cu un rezultat de ega
litate : 1—1 (1—1).• Comitetul de organizare a „Mln!- 
cupel mondiale*, care ee va desfășura 
Intre 11 iunie șl 9 iulie tn Brazilia, a co
municat lista arbitrilor europeni Invi
tau să conducă partidele acesta com
petiții. Este vorba de : K. Tschenscher 
(R.F.G.). K. Walker (Anglia), R. Scheu- 
rer (Evvetia). A. Angonese (Italia). L. 
Boogaerts (Olanda). M. Kitabdijian 
(Franța). O Dahlberg (Suedia) șl P- 
Schiller (Austria).

• La Miami (Florida). In prelimina
riile turneului olimpic s-au IntUnit selec
ționatele S.U.A. și Guatemala. Victoria 
a revenit gazdelor cu 2—1 (1—0).

• La Lisabona au fost reluate între
cerile turneului de fotbal — juniori. 
Iată dteva rezultate : Benfica — Ajax 
2 0 (0—0), Vitoria Setubal — Cagliari 
2—" (0—0). .Academica Coimbra — Glas
gow Rangers 1—o (0—0). Steaua roșie 
Belgrad — F.C. Porto 2—1 (1—1). In cla
sament conduc Steaua roșie cu 5 p (gr. 
A) și Benfica cu 4 p (gr. B).

• Restanță In campionatul Angliei: 
West Bromwich Albion a Învins pe te
ren propriu cu 4—o formația londoneză 
Chelsea.

HELENIO HERRERA 
SOLICITAT TN S.U.A.

făcut multe 
duminicilor

stem PE BANCAC irrosRolarx 
acest . 
*a ca lianul 

apăra 
azul cîtd 

impresarul grupului W.C.T., Lamar 
Hunt va accepta ca asul australian 
să absenteze de Ia turneul programat 
în aceași perioadă la St houis.

New

PROBLEME „POST-SAPPORO"
J.O. de la Sapporo s-au Izor.eia: d» 

mult Acum se fac calculele post-o—.- 
pxe și se constată că la această O—n- 
piadă de iarnă, pentru prima dată dis
putată sub soarele Asiei, au 
630 000 de spectatori----ceea ce.
cunoaștem, e o cifră — printre 
doar 1 500 da» străini.

Dar problemele care se ridică 
Sapporo nu sînt legate numai de 
rătoarea celor ce au asistat 
calculul sumelor 
Chei . _ 1
tru că, de pildă, muntele Eniwa. 
care se amenajase pista de coborire ia 
schi, trebuie să-și recapete înfățișarea 
inițială. Și asta pentru că muntele se 
găsește lntr-o zonă de protecție a na
turii. Din acest motiv. In 
15 000 de oameni și 850

post- 
numi- 

___.. sau de 
_ ___ ._ cheltuite șl încasate.
leb se fac și acum. De ce 1 Pen- .............. . - _ . p.

buldozere

lutrearl -i. ror Ia istrugerea plrtiel F 
la rep: amarea e> cu arbori.

Pe ie alt* parte. foarte mul*, aparitaj 
ee s-a adus contribuția Ia buna desfă
șurare a J-O. va fi revlndut. Terenurile 
de btaSon vor fi folosite pentru antre- 
ramente.e forțelor armate. Se prevedea 
sâ fie distruse si pistele de bob și cele 
de slniute. dar s-au făcut propuneri 
ca eăe să fie menținute pentru viitoare 
campionate mondiale.

în satul oiimpic se lucrează dp zor ta 
refacerea camerelor ce au fost ocupate 
de sportivi, oficiali șl ziariști, inlocuin- 
du-se mocheta cu tradiționalul .tatami” 
Comitetul de organizare al fostei Olim
piade n-a găsit încă un cumpărător pen
tru restaurantul sportivilor. Cit despre 
centrul de presă. el a fost transformat 
lntr-o sală de conferințe și de concerte.

Sapporo T S-a terminat..

TURNEUL DE POLO DE LA 
BELGRAD

După cum anunță ziarul italian 
„STADIO", care apare la Bologna, 
conducătorii echipei de fotbal 
Cosmos din New-York — după ce 
au angajat luna trecută pe Hele- 
nito Herrera, fiul cunoscutului an
trenor — duc tratative pentru an
gajarea lui „H. H.“ pentru sezo
nul anului 1973. •

Echipa Cosmos, a cărei conducere 
este alcătuită în majoritate din fi
nanciari italieni stabiliți în S.U.A., 
își propune să propage fotbalul pe 
continentul nord-american, adu- 
cîndu-1 la nivelul de popularitate 
de care se bucură în Europa. în a- 
cest scop au fost achiziționate o se
rie de mari glorii ale fotbalului de 
ieri, care împreună cu tinere spe
ranțe să poată alcătui în final for
mații de valoare. Se anunță anga
jarea lui Cinesinho și a doi jucă
tori de prestigiu din Cehoslovacia 
și Israel, care nu au fost numiți. 
Conducerea tehnică a echipei ar fi 
asigurată, deci, de Helenio Herrera.

Rindurile care urmează au apă
rut in revista vest-germană de 
mare tiraj „DER STERN". E vor
ba numai de fapte, fără nici un 
comentariu. Dacă cititorul va consi
dera că, alături de cei citați în 
text, pe banca acuzării ar trebui 
să se afle 
aceasta este 
cluzie.

Pe malul 
o impozantă vilă, 
verdeață și avînd un steag pe ca
targ. Pe vremuri a aparținut crimi
nalului de război Hermann Goring, 
dar actualul ei proprietar nu este 
nici el lipsit de trista glorie a rău
făcătorilor. E vorba de multimilio
narul Zeller, aflat în ceasul de 
față pe banca acuzării, împreună 
cu „protejații" săi, cunoscuții bo
xeri Valenseck și Benedeck, acu
zați de jefuirea unor magazine de 
blănuri și de „îmblînzirea" cu me
tode forte a unor persoane ce cu
noșteau dubla activitate a lui Zel
ler, care pentru ochii lumii este 
manager și negustor de discuri. Cei 
ce au anchetat banda lui Zeller 
au avut de-aface numai cu boxeri 
deveniți huligani pentru a putea 
să cîștige o pîine, cu rezultate de 
meciuri măsluite și cu fapte să- 
vîrșite de pugiliști. dar fără nici 
o legătură cu boxul. în dosul vi
trinei strălucitoare a apărut hi
doșenia unei lăzi de gunoi.

Faptele nu sînt noi. în S.U.A. a 
apărut, cîndva, un campion mon
dial la toate categoriile ce fusese 
condamnat de 49 de ori. pe baza 
tuturor articolelor codului penal, 
în încheiere a învățat să boxeze

ACUZAȚILOR

și boxul profesionist, 
o foarte firească con-

laculuî Nicolas se află 
îmbrăcată în

LA 29 IUNIE — INAUGURAREA 
STADIONULUI OLIMPIC

Inaugurarea oficială a Stadionului olimpic de la 
Milnchen a fost stabilită pentru 29 iunie. Inițial, 
ceremonia fusese prevăzută pentru vineri 26 mai, 
cu prilejul meciului de fotbal R. F. a Germaniei—

U.R.S.S., dar societatea Construcțiilor olimpice fi 
municipalitatea capitalei bavareze au decis să schim
be data „pentru motive tehnice'. Este vorba, in 
principal, de nefinisarea la timp a acoperișului trans
lucid cu care este dotat stadionul, așa cum se poate 
vedea și din această fotografie, luată acum cîteva 
zile.

și — luat în antrepriză de Maffia 
americană — a ajuns repede cam
pion. PInă la moartea lui, surve- 

a 
stă- 
din- 
care 
era

nită în condiții misterioase, el 
fost sub controlul Maffiei ce 
pinește boxul profesionist de 
colo de Ocean. Orice boxer 
încerca să se împotrivească 
repede înlăturat. Tinerii profesio
niști Nat Sidney și Bill Brennan, 
care au încercat să facă carieră, 
pe cont propriu au fost asasinați. 
Talentatul Johny Grosso a fost îm
pușcat în plină zi, chiar în muzeul 
George Washington. Semigreul 
Franck de Paula, anchetat de orga
nele federale pentru legăturile sale 
cu Maffia a fost atras într-o cursă 
și împușcat ca trădător. Desigur, 
Maffia are mîinile lungi... Boxe
rul profesionist 
Heinz Huder a 
unui meci, dar 
apoi, împușcat 
geles.

Alți boxeri cunoscuți 
au apărut pe băncile acuzării pen
tru diferite delicte. Majoritatea 
mărturiseau că. asemenea băieți
lor lui Zeller, profesioniștii ringu
lui erau angajați ca bătăuși de 
meserie, plătiți pentru a intimida 
sau a jefui pur și simplu. Cam
pionul Germaniei federale la cate
goria mijlocie, Helmuth Mistohl, 
a fost condamnat pentru proxene
tism, meserie din care făcuse ave
re.

Lista poate continua Ia nesfîr- 
șit și nimic nu arată că situația 
s-ar îmbunătăți In vreun fel oare
care.

vest-german Karl- 
fugit cu încasările 
a fost 
tocmai

găsit, mai 
la Los-An-

din R.F.G.

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI
BOXERII CUBANEZI AU ÎNVINS NET SELECȚIONATA 

BUCUREȘTIULUI
dteva sute de spectatori au urmărit 

ieri seară, în sala Dinamo din Capitală, 
o reuniune internațională de box, la 
care au participat pugiliști din reprezen
tativa Cubei și sportivi ai unei selec
ționate bucureștene.

Net superiori, boxerii cubanezi au 
învins cu scorul de 16—2.

Iată rezultatele Înregistrate în ordinea 
categoriilor :

Cat. 48 kg J. Rivera b.ab. 2 Gh. Cris- 
tea Cat. 54 kg O. Martinez b.ab. 1 I- 
Grăjdeanu, Cat. 54 kg R. Ivanciu b.p.

L. Romero. Cat. 60 kg R. Castillo b.p.
N. Duca. Cat. 60 kg I. Alvarez b. k.o. 1 
Gh. Popa. Cat. 63,5 kg E. Reguifaros 
b.p. C. Ghiță, Cat. 71 kg E. Correa b. 
k.o. 3 N. Nieolae, Cat. 75 kg A. Mon
toya b. k.o. 1 V. Tecuceanu, Cat. 75 
kg R. Marrero b.ab. 2 F. Bobi.

Daniel DIACONESCU

LARSEN ACUMULEAZĂ 
PUNCTE

Tn divizia A de volei
I.E.F.S —■ C.P.B.
3-0 (12, 5, 11)

în prima zi a turneului internațional 
de polo pe apă de la Belgrad s-a dis
putat partida dintre redutabilele re
prezentative ale U.R.S.S. șl Iugoslaviei. 
După un meci echilibrat, sportivii so
vietici au terminat învingători eu sco
rul de 8—2 (1—1. 1—0. 1—0, 0—1). Se
lecționata Ungariei a tatîlnit formația 
Italiei, de care a dispus cu scorul de 
10—5 (2—0, 1—0, 4—2, 3—3).

Marele maestru danez B. Larsen con
tinuă să acumuleze puncte in turneul 
International de șah de la Thomaby 
(Anglia). El a Învins, succesiv, pe bul
garul Tringov șl maghiarul Sax, In 
rundele a 8-a și a 9-a, mentinindu-și 
astfel primul loc în clasament cu un 
total de 7 puncte. Florin Gheorghiu a 
făcut două remize cu iugoslavii Par
ma șl Ljubojevld. Șahlstul român tota
lizează 5% p și ocupă locul patru.

/

Jucind mal lucid, în special în seturi
le doi șl trei, jucătoarele de la I.E.F.S. 
au obținut o victorie meritată în în- 
tîlnlrea — din . campionatul . feminin — 
cu C.P.B. în numai 72 de minute. Primul 
set a fost mai echilibrat datorită șl u- 
nui plus de vitalitate prezentat de e- 
chipa C.P.B.. care a și condus în prima 
parte. In continuare. în setul doi. echipa 
C.P.B, slăbește ritmul, face numeroase 
greșeli colective și personale, plerzind 
la o diferență apreciabilă. Foarte bun 
arbitrajul lui V. Savu șl N. Beciu. am
bii din București.

G. ROSNER

MEDICINA BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 

3-0 (5, 11, 6)
Disputa nu a fost interesantă decît în 

setul al doilea, cînd tinerele jucătoare de la 
Constructorul au dat o replică mai 
viguroasă. în rest, jocul a fost la dis
creția echipei Medicina. Au arbitrat 
foarte bine R. Farmuș și V. Vrăjescu. 
(C. VIȘAN).
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