
TRAIASCA ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE A CELOR CE MUNCESC,

ZIUA FRĂȚIEI OAMENILOR MUNCII DE PRETUTINDENI!
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„Dacă privim ceea ce am înfăptuit, putem spune câ toate acestea șiret rodul muncii 
clasei noastre muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor oamr lor muncii, care 
urmează neabătut politica marxist-leninistă a partidului nostru comunist ; ele sirrf rodul octi- 
vității tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani, de oiță roțicnolrfnte 

care înfăptuiesc in sfnnsa unitate politica comuniștilor, constienți că aceasta constituie 
propria lor politică, care le asigură prezentul si viitorul, atit lor, cit și copiilor k»r, tuturor 
celor care vor veni după noi".

NICOLAE CEAUȘESCU
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SUB FLAMURILE 
INTllULUI DE MAI

C”'l a în fiecare an, continuînd nobila tradiție instituită cu pes*e 
. opt decenii în urmă, poporul nostru aduce omagiul sau ■ er- 

binte primei zile de mai, simbol al solidarității internaționale a 
celor ce muncesc, al frăției oamenilor muncii de pretutindeni, in lupta 
pentru o viață liberă și demnă, pentru eliberare socială și independen
ță națională, pentru democrație și socialism, pentru pace și prietenie 
între popoare.

Ne regăsim azi, în pragul tradiționalei sărbători, cu aceleași senti
mente de optimism și încredere, mîndri și demni de opera fără egal 
în care ne-am angajat, pe care o înfăptuim — construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, ale cărei impresionante dimensiuni au 
fost atît de cutezător conturate de Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român. în muhiple sensuri, sărbătoarea întîiului de Mai 
este pentru noi toți un prilej înălțător de manifestare a conștiinței dru
mului de luptă și de izbîndă străbătut sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, exponent fidel al intereselor maselor populare, care are 
meritul de necontestat de a fi conferit cultului muncii adevărata sa 
semnificație, de a fi adus la cea mai înaltă tensiune energiile latente 
ale întregului popor, devenit liber și stăpîn pe soarta lui, de a fi ridi
cat țara noastră pe culmi fără precedent, clădindu-i — totodată — 
un prestigiu în continuă creștere pe arena internațională.

Cu sentimente de respect și dragoste pentru călăuzitorul său încercai. 
Partidul Comunist Român, strîns unit în jurul acestuia, a conducerii 
sale, în frunte cu tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, poporul nostru își 
manifestă în același timp deplina conștiință a solidarității cu cei ce 
muncesc de pe întregul glob, cu lupta proletariatului de pretutindeni, 
a tuturor forțelor înaintate, pentru democrație, liberta’e, progres social, 
colaborare, securitate și pace în lume.

Sărbătorind din nou, in această primăvară, ziua muncii, poporul 
român o face sub semnul eforturilor constructive în toate domeniile 
vieții sociale, pentru a întîmpina cu și mai mari realizări Conferința 
Națională a partidului și, apoi, aniversarea unui sfert de veac de 
la proclamarea Republicii.

Sub flamurile înalte ale întîiului de Mai, clasa noastră muncitoare, 
toți oamenii muncii, întregul popor își exprimă încă o dată voința de 
a-și dărui fără rezerve puterea de muncă și capacitatea de creație în
făptuirii obiectivelor Cincinalului, progresului operei de edificare so
cialistă în patria noastră.

SPORTUL

Fragment din splendida repriză a studenților Institutului de educație fizică și sport din București
Foto : Dragaș NEAGU

Vineri, pe Stadionul Republicii, zeci 
de mii de cetățeni ai Capitalei, 
prezenți la marea adunare popu
lară a oamenilor muncii, desfășurată in 

prezenta tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU și a celorlalți conducători 
de partid și de stat, au urmărit cu ad

mirație și au răsplătit cu aplauze splen
didul program cultural-sportiv la rare 
și-au adus contribuția mii de tineri din 
cluburile sportive bucureștene. In întrea
ga țară, in întâmpinarea zilei de 1 Mai, 
au avut loc sau sint in curs de desfă
șurare. numeroase competiții de masă 
și de performantă, alte acțiuni și mani

festări sportive prin care tineretul spor
tiv al tării și-a manifestat încă o Jată 
cu însuflețire, dragostea și devotamentul 
deplin față de partid, căruia poporul 
nostru ii datorează toate marile sale bi
ruințe realizate pe drumul luminos al 
dezvoltării și înfloririi necontenite a 
patriei socialiste.

ARGENTINA MENIS ÎN SERIE!

IERI LA BRAȘOV, PE PLOAIE ȘI FRIG

63,62 M LA ARUNCAREA DISCULUI
CEA MAI BUNĂ PERFORMANTĂ MONDIALĂ A SEZONULUI, 

LA 1,22 M OE RECORDUL LUMII

ATLETA DINAMOVISTĂ A AVUT 5 ARUNCĂRI PESTE 60 M
(CitîjT amânunte în pag. a 2-a)

DOUA ZILE DE SPORT 
ÎN PARCUL DINAMO

ÎN ZILELE DE 1 ȘI 2 MAI. în 
parcul sportiv Dinamo din Ca
pitală Consiliu; municipal Bucu
rești pentru educație fizică și 
sport organizează un bogat și a- 
traciiv program de manifestații 
sportive.

LUNI, 1 MAI
• CICLISM : cursa eliminatorie, 

la care participă echipele clu
burilor Dinamo, Steaua. Olimpia 
și Voința. Vor evolua printre 
alții Fl. Negoescu, I. Suditu, D. 
Leibner (ora 9).
• GIMNASTICA ACROBATICA : 

demonstrații de virtuozitate, exe
cutate de grupul celor 8 studenți 
de la I.E.F.S . sportivi care și-au 
atras de fiecare dată admirația 
publicului pentru exercițiile lor 
spectaculoase (ora 10).

• CĂLĂRIE : cursa cu obstaco
le și proba de ștafetă, în care 
se vor întrece cei mai buni cai 
și călăreți de la Dinamo, Steaua 
și Centrul de călărie București. 
Fiecare echipă va fi formată din 
doi băieți și o fată (ora 11.30).
• FOTEAL : meciuri din ca

drul turneului internațional fe
minin. la carp iau ,»arte selec
ționatele orașelor Budapesta, Bel 
grad și București (2 echipe). Pri
mul joc începe la ora 9.30.

MARȚI, 2 MAI

• JUDO, KARAȚE. SAMBO : 
demonstrații executate de cei 
mai buni sportivi și sportive din 
cluburile bucureștene (ora 9).
• atletism : 1 ooo m plat fete. 

Vor concura, printre altele, atle
tele fruntașe Maria Linca. Elisa- 
beta Baciu, Ana lacob (ora 9), 
2 000 m plat băieți Printre par
ticipant! — I. Damaschin, I. Ce- 
fan, I. Cioca. I Dima, I. Nicolae, 
P. Lupu (ora 10).

• MOTOCICLISM : cursa de 
slalom șj sărituri de pe tram
bulinele elastice. Participă cei 
mai buni motocicliștț de la Me
talul București, Poiana Cîmpina 
și Dinamo-Miliție (ora 11.30).
• FOTBAL (feminin) : finală

și meciul pentru locurile 3—4 clin 
cadrul turneului internațional (de 
la ora 9.30).

COMPETIȚII, DEMONSTRAȚII, EXCURSII...
Comitetele sindicatelor de sector din București, in colaborare 

cu comitetele U.T.C., organizează în cinstea zilei de 1 Mai nume
roase acțiuni și manifestări sportive, la haltere, judo, box, alergări 
In sac, tracțiuni la fringhie, volei, greutate, gimnastică, minifotbal, 
baschet și probe atletice.

Concursurile vor avea Ioc In pădurile Băneasa, Pustnicu, Buda-, 
Argeș și Mogoșoaia.

De asemenea, în această perioadă, numeroși cetățeni vor par
ticipa Ia excursii in frumoasele localități Sinaia. Predeal, Bușteni, 
cit și pe litoral.

Rezultat excelent la Budapesta, joc ambițios, matur, mare satisfacție!

1 -1 CU UNGARIA, ȘANSE APRECIABILE 
DE CALIFICARE ÎN SEMIFINALELE C.E. DE FOTBAL

BUDAPESTA, 29 (prin telefon).
Se poate vorbi de un succes în

registrat astăzi (n.r. ieri), de trico
lorii români pe „Nepstadion". Pen
tru o întîlnire eliminatorie, tur-re- 
tur, ca aceasta dintre reprezentati
vele ROMÂNIEI și UNGARIEI, re
zultatul consemnat la sfîrșitul celor 
90 de minute (1—1) este excelent, 
întrucît face ca prima șansă de a 
juca în turneul final să aparțină 
echipei noastre, pentru că în urma 
acestei „remize1*, o victorie la limi
tă, la București (la 14 mai), poate 
aduce calificarea fotbaliștilor noș
tri. Apoi, rezultatul acesta se si
tuează pe linia performanțelor de 
prestigiu din palmaresul nostru, el 
venind după calificarea în turneul 
final al campionatului mondial din 
Mexic și într-o fază avansată a 
campionatului european — sfertu
rile de finală. în plus, acest 1—1 
a fost realizat la Budapesta, acolo 
unde echipa noastră pierdea odini
oară cu regularitate la scor.

Intr-un fel, acest scor de egali- 
tate depășește așteptările noastre, 
dar față de aspectul jocului din te
ren el este echitabil ; iar dacă ți
nem seama că Dembrovschi a avut 
cea mai mare ocazie a meciului 
putem afirma că rezultatul ne ne
dreptățește. Ne referim la situația 
din min. 81, cînd Dembrovschi a in
trat singur în careu și a fost ata
cat neregulamentar, însă arbitrul 
n-a acordat lovitura de 11 m care 
s-ar fi cuvenit.

In orice caz, echipa noastră me®

rită calde cuvinte de aprecieri pen
tru excepționala sa putere de luptă, 
pentru calmul și luciditatea cu care 
toți cei 11 jucători au acționat în 
teren în condiții dificile, pentru 
buna organizare a jocului, pentru 
justa orientare, atît la fiecare fază 
cit și în ansamblul partidei, în sfîr- 
șit pentru jocul combinativ bine 
gradat ca efort și care — după o 
repriză cu un debut mai slab, dar 
echilibrată spre finalul ei — ne-a 
pus în fața unei reprize secunde 
în care românii au evoluat mai 
siguri pe ei, fiind chiar mai peri
culoși decît adversarul în fazele de 
atac.

Partida de azi a constituit o nouă 
confirmare a maturității pe care a 
căpătat-o echipa reprezentativă a 
României, a excepționalei sale co
eziuni sufletești, a remarcabilului 
echilibru existent între comparti
mente, precum și a disciplinei tac
tice. Spunem toate acestea deoare
ce. în condițiile unui meci în de
plasare în care atacul capătă de re
gulă un rol secundar, cei patru îna
intași români au mari merite în 
ansamblul prestației generale a 
„11 “-lui tricolor, azi pe „Nep- 
stadion".

Echipa noastră a debutat relativ 
timid, jucînd în primele minute — 
cînd, așa cum se anticipa, fotba
liștii maghiari au atacat susținut 
— pe defensivă. La startul slab a 
contribuit și severitatea excesivă, 
am spune chiar părtinitoare, a ar
bitrului englez Smith care, prin

decizii surprinzătoare, i-a derutat 
pe apărătorii noștri. Jocul grupat 
în jumătatea noastră de teren a 
contribuit însă la temperarea iure-
Corespondențe transmise de trimișii 
noștri speciali RADU URZICEANU, 
MARIUS POPESCU și MIHAI IO- 
NESCU

Nepstadlon ; teren foarte bun : timp frumos, dar răcoros, spectatori — 
aproximativ 75 000. Au marcat : BKANIKOVITS (min. 11) șl SATMAREANU 
(min. 56>. Raportul șuturilor la poartă : 16—8 (pe spațiul porții : 8—4) Raport 
de corner® : 12—2.

UNGARIA : Geczi — Fabian. Pancsics. Ballnt, Vepi — Kocsis (min. 
59 : Fazekas). Szucs — Fazekas (min. 59 : Bene), Branikovits. Dunai n. Zambo

ROMANIA : RADUCANU — S ATM ARE A NU. LUPESCU. DINU. Delea- 
nu — dumitru. NUNtVEiLLER vi — Lucescu, Dembrovschi, DOMIDE Ior
dan eseu.

Arbitru : W. SMITH, ajutat la tușă de R. GUI șl A. Biddle, toți din An
glia.

(Continuare in pag. a 4-a)

Sătmăreanu trimite mingea cu capul in poarta gazdelor,aducind egalarea 
jf’otoi Paul KOMOȘAN
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ÎN ÎNTREAGA TARĂ — 
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ANCA GROZA 2:30,4 LA 200 m
NOU RECORD NAȚIONAL

Trei victorii românești in concursul de inot de la

DELFIN

Belgrad

aAfbMoart, pa rtadooM ■! In tdUla de tpaiț p« 
i splendidul decor ai parcurilor șl al locurilor de 
imile orașelor, au loe numeroase fl entuziaste 1n- 
sportive la care vor lua

In acesta lila <b t
•stradele «mena|<rte In
agrement din tmpre|irrimil . __ wf __ ... _________  r. __ ___
treceri *1 demonstra)!! sportive la care vor lua parte mii șl mii de tineri 

cuprinsul patriei, latâ cîteva dintre relotfirile corespondenților

SIBIU t A fost Inaugurat noul 
patinoar artificial

în cinstea zilei solidarității Interna
ționale a celor ce muncesc, la Sibiu 
s-a dat In folosință un patinoar ar
tificial, construit in apropierea fru
mosului parc „Sub Arini". Noua a- 
menajare sportivă, care cuprinde un 
dreptunghi de gheață de dimensiuni 
olimpice, este opera entuziastului ti
neret din oraș. Elevii școlilor pro
fesionale de construcții, Uzina de pie
se auto, Independența, Uzina meca
nică, Școala de șoferi profesioniști, 
precum și tineri din alte întreprin
deri șl școli au contribuit prin mun
că patriotică la realizarea acestei noi 
baze sportive.

Iile IONESCU-coresp. județean.
BRAȘOV i Mii de turiști în 

splendida zonă montană
Animați da înalta sentimente patrio

tice, oamenii muncii din municipiul 
Brașov, rominl, maghiari șl germani, 
sărbătoresc cu entuziasm ziua solidari
tății Internaționale a celor ce muncesc.

Sportivii vor oieri brașovenilor posibi
litatea vizionării unul bogat program 
de demonstrații, la cele mal Îndrăgite 
ramuri. De asemenea, In Brașov șl Îm
prejurimi, amatorii de sport se vor pu
tea întrece In diverse competiții popu
lare.

Nu este lipsit de Interes să mențio
năm șl faptul că Brașovul și împreju
rimile sale, Importantă zonă turistică, 
vor primi in aceste zile mii de oameni 
al muncii din Întreaga țară, venițl aici 
să petreacă cîteva zile In fascinantul 
decor montan.

județene • tradiționalului .Cras al 
tineretului".

Tot duminică vor începe șt dispu
tele din cadrul .Cupei internaționala 
a federației de volei" la care parti
cipă echipele de juniori C.F.R. Timi
șoara, Șc. sp. Caransebeș, Șc. sp. O- 
radea și o formație cehoslovacă.

80 de echipe din întreaga țară tor 
fi prezente la concursul de orientare

ta erașul Bacău. Atlețll ee vor tatreoe 
tn cedrul anul conouri taten-județean. 
le cere vor participa sportivi din Iași, 
■uceava șl Bacău, județe intre oare «-a 
stabilit o frumoasă tradiție eompetlțlo- 
nai A.

întrecerile amatorilor de popice, tenie 
da masă, turism, tir M baschet, dotate 
cu „Cupa 1 Mal* vor reuni la start 
sute de participanți.

Iile lANCU-ooresp. Județean

PLOIEȘTI : Tn parcul Bucov fi 
pădurea Păulești — sport 

și muzică
Sportivii din orașul petroliștilor 

serbează ziua solidarității lnternațio-

dln care nu vor lipsi demonstrațiile 
de gimnastici, lupte, judo ți haltere, 
sporturi mult îndrăgite pe aceste 
meleaguri.

V, ALBU-coreep. județean.
GALAȚI t Un emoționant spec

tacol cultural-sportiv
Intr-o atmosferă de mare sărbă

toare, în Palatul sporturilor din Ga
lați, formații artistice șl sportive din 
localitate au prezentat un emoționant 
spectacol cultural-sportiv, închinat 
patriei ți partidului, harnicilor făuri
tori ai României socialiste.

Evoluția a peste 250 de sportivi de

le Liceul pedagogic și Liceul Sani
tar. Tinerii de la Liceul „Vaslle A- 
lecsandri* au înscris cu trupurile lor 
„P.C.R." șl „1 Mai", într-o vibrantă 
manifestare de entuziasm al celor 
prezențl.

T. SIRIOPOL-coretp. Județean.

M. B.

ORADEA : 80 de echipe la con
cursul de orientare turistică 

„Cupa Poligrafiei"
Sportivii municipiului Oradea par

ticipă In aceste zile la numeroase 
competiții organizate tn cinstea ma
rii aniversări. începute de vineri, în
trecerile la fotbal, handbal, haltere, 
volei, tenis de masă și popice con
tinuă In aceste zile pentru desemna
rea învingătorilor. Ziua de duminică 
este destinată și desfășurării etapei

întrecerile de croi au figurat in

ALBA : Sport In mijlocul naturii
Ca pretutindeni, In întreaga țară, și 

In județul Alba, cu prilejul zilei frăți
ei muncitorilor, sportivii cinstesc ma
rele eveniment prin numeroase compe
tiții. La Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cimpeni 
și Sebeș se organizează în aceste zile 
întreceri la fotbal, atletism, handbal, 
șah, tenis de masă, volei șl popica, do
tate cu „Cupa 1 Mal“.

pitoreștlle locuri din împrejurimile 
orașelor Alba Iulia, Blaj șl Aiud vor 
oferi In aceste zile posibilitatea unei re- 
creerl active a sute șl sute de cetățeni, 
asociațiile sportive punlnd în acest scop 
la dispoziția doritorilor materiale șl e- 
chipament sportiv. In orașul Cîmpenl 
se va organiza o țnare excursie pe va
lea Bistriței, — la Poduri, unde parti- 
clpanțll vor avea posibilitatea să ad
mire unele din cele mal frumoase zone 
turistice de prin această parte a țării.

BELGRAD 29 (prin telefon). 
înotătorii români au avut o bună 
comportare în concursul interna
țional desfășurat la bazinul (50 m) 
Tasmajdan Iu cinstea celei de a 
50-a aniversări a federației iu
goslave. Luînd startul In proba de 
200 m delfin, Anca Groza a reușit 
s-o Învingă pe Mirjana Segrt, me
daliată cu argint la ultima ediție 
a „europenelor" de la Barcelona. 
Bucureșteanca a Încheiat cele 
4 lungimi tn 2 i 30, 4, cifră ce con- 
«tituie un nou record național 
(vechiul record Ii aparținea cu 
2:31.9).

Alte două victorii au Înregistrat 
tn acest concurs sportivii reșițeni. 
Eugen Almor a terminat primul 
In cursa de 400 m liber, fiind cro
nometrat In 4:19,5, iar Dietmar

Wetterrieck a cîștigat proba de 
200 metri mixt tn 2:19,6

în turneul de polo echipa Un
gariei, care se află tn formă exce
lentă, a obținut ți cel de-al doilea 
succes tntrecînd formația Uniunii 
Sovietice cu 6—4 (2—2, 1—0, 1—1. 

i 2—1). Au înscriși Szivos 4, GOrgenL, 
Kasas de la învingători, respectiv, 
Kabanov 3, Achimov de la învinși. 
A condus corect Manguillot (Spa
nia). Reprezentativa Iugoslaviei a 
înregistrat prima victorie din tur
neu, Invingînd categoric selecțio
nata Italiei cu 9—4 (2—0, 1—1, 4-—1. 
2—2). Au marcat i Rudici S, Bo-ifțg 
clei 2, Jankovici 2, Belamaricil 
I.opatni (Iugoslavia), respectiv, De 
Maglstris 2, De Angelo, Baracchinl 
(Italia).

1JOCURI LINIȘTITE ÎN TURNEUL
DE BASCHET DE LA GALAȚI

V. BERȚEA-coresp.

turistică, dotat eu .Cupa Poligrafiei', 
care se va disputa pe parcursul a trei 
sile.

Paul LORINCZ-coresD.

BACAU t Tntîlniri cu sportivii 
din lași și Suceava

Competițiile organizate In cinstea ma
rii sărbători «Int Ia ordinea zilei șl

programul competi fiilor Închinate zilei de 1 Mai, organizate tn majo
ritatea județelor țării 

i 
nale a celor ce muncesc prin orga
nizarea unei suite de manifestări. 
Stadionul Petrolul va fi gazda spor
tivilor, care vor oferi un bogat pro
gram de jocuri și demonstrații.

In parcul Bucov și tn pădurea 
Păulești, din apropierea Piolețtiului, 
splendide locuri de agrement, cel ve- 
niți aici vor avea prilejul să urmă
rească un bogat program sportiv.

Ia Facultatea de educație fizică și 
Liceul nr. 4, care au prezentat o ex
celentă repriză de gimnastică acro
batici, a fost răsplătită cu îndelungi 
aplauze. In continuare, spectatorii au 
urmărit un adevărat festival al gra
ției și măiestriei, prezentat de 700 de 
sportivi din cadrul școlilor șl clubu
rilor din localitate. Au Impresionat 
exercițiile executate de sportivii de

GIURGIU : Acțiuni culturale și 
sportive în săli și pe stadioane

Bogate manifestări cultural-sportive 
organizate de Comitetul municipal de 
cultură șl educație socialistă, în colabo
rare cu C.M.E.F.S., vor marca sărbă
torirea zilelor de 1 șl 2 Mal tn muni
cipiul Giurgiu. Pe bazele sportive Du
nărea, Cetatea, Olimpia, cit și • pe cele 
ale liceelor și -școlilor generale și pro
fesionale, vor avea loc întreceri la fot
bal boschet handbal, volei, popice, te
nis de cîr-.p, judo, gimnastică artistică, 
demonstrații de carturi, dotate cu „Cupa 
1 Mal“ șl „Cupa Tineretului".

Casa municipală de cultură, casa ti
neretului șl clubul șantierului naval vor 
găzdui pe partlcipanțll la concursurile 
de șalț In ziua de 2 mal, la ora 17, pe 
stadionul din port va avea loc Intîlnl- 
rea amicală da fotbal dintre echipele 
divizionare B, Dunărea Giurgiu și Lo
komotiv Ruse.

Paralel cu manifestările sportive, nu
meroase formații artistice de amatori 
vor prezenta publicului, pe estradele 
special amenajate, spectacole tn aer li
ber.

GALAȚI, 29 (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru Județean), 

în continuarea turneului divizionar 
A de baschet masculin, au fost 
înregistrate rezultate normale, fa
voritele învingînd la diferențe ca
tegorice. Rezultate i

DINAMO — POLITEHNICA 
BUCUREȘITI 75—56 (37—23). Stu
denții au avut inițiativa în prime
le 10 minute, după care. însă, cam
pionii au reușit, printr-un excelent 
joc colectiv, să domine categoric 
și să cîștige la un scor concludent. 
De menționat comportarea excep
țională a dinamovistului Novac.

MUREȘUL TG. MUREȘ — VO
INȚA BUCUREȘTI 73—85 (34—44). 
Dri-byul codașelor a fost cîștigat 
cu ușurință de bucureșteni. care 
au avut din nou In Kiss un re
marcabil realizator (34 p).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
POLITEHNICA GALAȚI 86—77 

(38—36). Meci de bun nivel teh-
spectacular. Clujenii, cu
excelent coordonator și
(26 p), au Învins

nu 
tn

POLITEHNICA GALAȚI 85—69 
(39—30). Bucureștenii au învins fă
ră eforturi deosebite, într-un meci 
liniștit ea o lecție de antrenament. 
Localnicii au evoluat fără Marti- 
nescu, dar absența acestuia 
scuză modul necorespunzător
care au jucat. Ne-»m fi așteptat să 
abordeze partida cu mai multei. dă
ruire.

STEAUA — POLITEHNICA 
CLUJ 84—63 (43—34).

Programul de duminică (între 
paranteze rezultatele din tururile 
anterioare): Mureșul — „U“ Timi
șoara (80—71, 70—134), Rapid — 
Politehnica Galați (70—69, 80—72), 
IEFS — „U“ Cluj (57—65, 60—63), 
Dinamo — Politehnica Cluj (90— 
70, 88—59), Steaua — Voința (76— 
47, 92—69), ICHF — Politehnica 
București (67—56, 2—0).

Telemac SIRIOPOL

Tr. BARBALATA-coresp.

nic ?i
Riihring
realizator 
merit.

I.E.F.S.
REȘ 82—49 (50—26).

POLITEHNICA BUCUREȘTI

TURNEUL FINAL

pe

— MUREȘUL TG. MU-

AL BASCHETBALIȘTILOR
ȘCOLARI Șl JUNIORI

2 MAI ZIUA TINERETULUI IN ETAPA A lla A DIVIZIEI A DE ATLETISM

FIECARE TÎNĂR TREBUIE SĂ ÎNȚELEAGĂ 
NECESITATEA MIȘCĂRII FIZICE

De vorbă cu iov. DUMITRU GHEORGHIȘAN, prim-secretar al 
al U.T.G

Comitetului municipal București

— Tovarășe prim-secretar, avem 
convingerea — de altfel, exprimată cu 
numeroase prilejuri de foarte mulțl 
tineri — că sărbătorirea Zilei Tinere
tului are anul acesta o semnificație 
deosebită.

— Este firesc și pe deplin adevărat 
In acest an, activitățile organizațiilor 
de tineret au fost concepute și desfă
șurate sub semnul sărbătoririi a 50 
de ani de la înființarea organizației 
U.T.C. Toate manifestările au fost me
nite să contribuie la creșterea -olului 
și locului pe care trebuie să-1 ocupe 
organizația U.Ț.C. in viața politică, 
economică și socială a țării noastre.

— Cum credeți, avînd în vedere 
cele spuse mai înainte, că trebuie sâ 
fie un tinăr al zilelor noastre, al so
cietății noastre socialiste ?

— In programul elaborat de Partid, 
cu privire Ja ridicarea conștiinței so- 
cialisțe a oamenilor muncii sînt con
turate foarte clar trăsăturile definito
rii ale fiecărui om. In aceste teze de 
o mare importanță, se găsesc, deci, și 
calitățile pe care trebuie să le aibă 
orice tinăr. In anii pe care Ii petrece 
in organizația de U.T.C., tinărul se 
formează ca om, ca cetățean, se con
turează profilul moral și politic, el 
amplifieîndu-se și dezvoltindu-se pe 
parcursul vieții. Această perioadă, 
constituie o etapă plină de învăță
minte, care duce la formarea carac
terului. a personalității. In cadrul or
ganizației noastre sînt aproape 110 000 
tineri din fntreprinderi și instituții, 
86 000 de elevi, 44 000 de studenți, cu 
toată diversitatea de preocupări, și 
aspirații, pe toți ii unesc trăsături co
mune : devotamentul față de politica 
partidului nostru, participarea activă

ta realizarea sarcinilor pe linie pro
fesionali, hotărirea și abnegația lor 
de a se situa in primele rinduri ale 
activităților sociale și altele. Și pe 
unii și pe alții trebuie si-i caracteri
zeze sinceritatea, cinstea, modestia, 
devotamentul, responsabilitatea fați 
de obligațiile ce le au.

— Se afirmă că sportul poate da o 
contribuție substanțială la formarea 
și dezvoltarea unor trăsături de ca
racter. împărtășiți această opinie ?

— Nu numai că o împărtășesc, dar 
o și susțin cu foarte multă convingere, 
întrucit sportul are posibilitatea si 
participe efectiv la realizarea tutu
ror trăsăturilor de care aminteam. 
Pe lingă dezvoltarea dirzeniei, voinței, 
curajului, activitatea sportivă. prin 
mijloacele saje specifice, poate acționa 
pentru cultivarea respectului, corec
titudinii, principialității etc.

— în ce direcții trebuie să acțio
neze, după părerea dv. în domeniul 
educației fizice și sportului organiza
ția U.T.C. ?

— Le voi privi puțin diferențiat. 
Un sector este cel al activității In 
școli, facultăți și comunele subordo
nate, unde organizația noastră are 
sarcini precise pentru conducerea și 
conceperea manifestărilor sportive. 
Aici văd o prezență activă atit in 
fixarea calendarului competițional, a 
participării nemijlocite in sprijinirea 
asociațiilor sportive, cit și intensifi
carea muncii de educație comunistă 
cu toate categoriile de tineri. Un al 
doilea sector, ar fi cel din întreprin
deri și instituții. întrucit s-a consta
tat că organizațiile U.T.C. din Ca
pitală au manifestat mai puțină preo
cupare pentru activitatea sportivă de

masă, consider el trebuie Lărgiți «fere 
colaborării cu celelalte organizații, 
pentru • mal accentuat! activitate 
comună.

Dar, indiferent de locul de munci, 
trebuie si determinăm pe fiecare tinlr 
să înțeleagă necesitatea practicării di
feritelor forme de mișcare fizici.

— Ca în fiecare an. eu prilejul zi
lei de 2 mai sînt organizate o serie 
de acțiuni în cinstea acestui eveni
ment Ce Ioc ocupă sportul ?

— Nu greșesc de loc dacă afirm că 
nu există organizație care să nu-șt 
fi înscris în plan ce] puțin o activi
tate cu caracter sportiv.

— Puteți să ne punctați cîteva din
tre manifestările cele mai importante ?

— Pentru mai buna desfășurare a 
acțiunilor am lăsat să se manifeste 
spiritul de inițiativă a fiecărei organi
zații, a fiecărui sector. Din multitu
dinea lor aș menționa „Festivalul 
primăverii" inițiat de sectorul 3 — 
la care vor fi prezenți peste 20 OM de 
tineri —, marea sărbătoare cultural- 
sportivi de pe stadionul Olimpia — 
organizată de sectorul 4. Acestora li 
se mai adaugă numeroasele competi
ții de cros, fotbal, volei, excursii și 
drumeții — numai prin agenția mu
nicipiului vor pleca spre Valea Pra
hovei 5 000 de tineri. Și exemplele 
pot continua...

— Așadar, pentru tinerii din muni
cipiul București — ca și din întreaga 
țară — va fi o zl plină.

— Cum se cuvine, desigur, pentru 
cinstirea unui important eveniment.

Emanuel FANTANEANU

STADION"CĂRȚI NOI ÎN EDITURA
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și combaterea oi

G. STOENESCU, P. RADOVICIO. BANAȚAN R. BALABAN
colectiv 

__  _  mațarie 
r didactice din învățămîn.t, 
conf. univ. Octav Bănâțan

Conducînd un foarte mare 
de specialiști și cercetători in 
(272 cadre didactice din_ in- 
superior), conf. u.,... —. ------r—
prezintă In acest volum rezultatele «- 
nor investigații îndelungate șl vaste.

Experiența personală a autorului, ies
tele efectuate, paleta foarte largă (320 000 
dP rezultate !) și ampla bibliografie con
sultată l-au îngăduit un material de 
sinteză, valoros și foarte actual.

Din cuprinsul integral remarcabil al 
lucrării, se desprind cu precădere ca
pitolele statistice șl comparative privind 
criteriile de apreciere și notare a nive
lului de pregătire fizică a tineretului șl 
stadiul cercetărilor asupra acestui nivel 
în numeroase țări ale lumii (U.R.S.S., 
S.U.A.. Franța, R. D. Germană, R.F. a 
Germaniei, Japonia, Cehoslovacia, Un
garia. Bulgaria, Elveția, Italia. Norve
gia ș.a.) șl to țara noastră.

Autorii dezbat o temă foarte actuală 
Și larg discutată, in contextul vieții se
dentare care Începe să caracterizeze tot 
mal mult activitatea cetățeanului zilelor 
noastre : creșterea ponderală, obezita
tea cauzate de lipsa de mișcare, cu toi 
cortegiul lor de vicisitudini.

In prima parte slnt prezentate slmp- 
tomele șl cauzele acestui fenomen (asi
milat astăzi cu o maladie), se arată prin
cipalele mijloace șl metod» destinate 
prevenirii șl combaterii Iul. Cartea de
vine. ta acest fel. un veritabil manual, 
profilactic șl curativ. Precizări compe
tente. verificate tatr-o îndelungată ex
periență, sporesc valoarea practică a 
volumului.

Prin tematica abordată șl tratare, el 
se adresează, deopotrivă, marelui pu
blic. medicilor dleticlenl, dar și antre
norilor șl sportivilor din discipline eu 
categorii de greutate, profesorilor de e- 
ducație fizică, lucrătorilor din domeniul 
culturii fizice medicale. . __

nu de mult medic practician, 
astăzi un foarte cunoscut gazetar spor
tiv abordlnd o gamă largă a genului 
publicistic, de Ia cronică la reportaj, 
analiză. Interviu șl eseu. Romulus Ba
la ban se lansează in literatura de sport 
cu un volum complex (ca și pregătirea 
și personalitatea autorului, de altfel), 
din ale cărui pagini coboară oameni și 
fapte, gînduri și imagini din lumea fa
buloasă și mirifică a stadionului.

Două eseuri. „Sportul ta pictura mo
dernă" șl „Sport și cultura” completea
ză lucrarea (scrisă cu nerv și imagina
ție. Intr-un stil elevat, propriu auto
rului) Întregind un volum care se va 
bucura sigur de succes, nu numai In 
rtadurile tndrăgostiților de sport. dar 
și ale Iubitorilor de frumos In general.

O prezentare grafică Îngrijită și o su- 
pracopertă reproducînd o minunată 
frescă realizată de pictorul Sabin Bă- 
lașa, Însoțesc această interesantă șl mult 
așteptată carte de debut. .. »

PLOIEȘTI, 29 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). In sala Vic
toria a început turneul final al cam
pionatului republican al școlarilor și 
juniorilor, la care iau parte cele mai 
bune opt echipe din țară, împărțite 
în două serii. Meciurile de pînă a- 
cum, apreciabile ca nivel tehnic și 
spectacol, s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : seria I : Lie. 35 Buc. 
— Dinamo Buc. 74—43 (32—14), Șc. 
sp. Cluj — Șc. sp. Arad 74—68 (33— 
32), Lie. 35 — Șc. sp. Cluj 78—43 
(33—18) ) seria a II-a : C.S.M, Iași — 
Șc. sp. Constanța 75—56 (27—26), Șo. 
sp. Brașov — Șc. sp. Satu Mare 78— 
64 (39—26), Șe. sp. Constanța — Șa. 
sp. Satu Mare 73—61 (34—25). Remar
cabili comportarea formației Liceu
lui nr. 35 București, care folosește 
cu predilecție contraatacurile și arun
cările de la semidlstanță, precum șl 
a echipelor C.S.M. Iași și Școala spor
tivă Brașov.

I.E.F.S

Aurel VASILESCU

La handbal feminin, divizia A

)

★
29 (prin telefon). între- bun pe distanța de 110 m g: 14,2

Foto l T. MACARSCH1

56.9, Victoria Țîcu
(B): D. Szilagy (R)
(b): C. Csakany (O 14,48

Viatul puternic a fost un adversar 
destul de incomod pentru atlețll de 
la Steaua. Rapid șl cel al selecțio
natei clujene, a dror întrecere tri
unghiulari a început ieri după-amia- 
ză pe stadionul Republicii din Ca
pitală. Și totuși, la capătul unei curse 
pe care a dominat-o clar, Nicolae 
Perțea a alergat distanța de 110 n 
g în 14,2, Intredndu-1 cu două ze 
timi de secundă pe coechipierul să 
E. Sebestyen. Un alt rezultat promi
țător l-a obținut tinăra Alina Po
pescu, a cărei săritură în lungime 
a măsurat 6.14 m.

110 m g: N. Perțea (S) 14.2. E. Se
bestyen (S) 14.4; 100 m (b): Gh. Zam- 
firescu (S) 11.0, A. Munteanu
11.0; 100 m (f): Valeria Bufanu 
12.2; lungime (f): Alina Popescu 
6.14 m. Flori ca Boc a (R) 5.82 m: 
m (b): I. Damaschin (S) 3:49.0, 
Neamțu (S) 3:49,1; înălțime
G. Kicsid (S) 2.01 m; 4*00 m (b): C 
Novac (R) 49,5, I. Burcă (S) 49,6. L 
Rățoi (R) 49.6; 400 m (f): Doina Bă- 
descu (R) 
57,8; suliță 
m; greutate 
m (a.v.).

BRAȘOV __
cerile atletice cin prima zl a triun
ghiularului Brașov—Dinamo—Metalul, 
desfășurate pe ploaie ți o temperatu
ră de 5 grade (!), au fost dominate 
de excelentul record național realizat 
de Argentina Menis la aruncarea dis
cului. Dinamovista a avut o serie re
marcabilă — 60,52 m, 59,82 tn, 63,62 m, 
61,84 m, 61,44 m, 61,94 m — cea mai 
bună dintre încercări fiind 
superioară vechiului record 
urmă cu o lună.

110 m g : S. Szatmarv 
înălțime (b) : Ș. Ioan (D) 
lungime (f) : Elena Vintilă CD) 6,11 m 
suliță (b) : V. Ghișa (D) 54.74 m 
100 m (f) : Mariana Goth (M) 
Elena Mirza (D) 12.2 ; 400 m 
Niculina Onjcă (D) 58,6 ; 100 m 
C. Nemeș (D) 11,0, A. Toma (B) 
400 m (b) : N. Nicolae (D) 
triplusalt : V. Dumitrescu (D) 
m; 1500 m (b) :
3:54,6; greutate (b) : A. Gagea (D) 
16,93 m! 3000 m obstacole : I. Dima 
(M) 9:32,4 ; 4x100 m (b) : Dinamo
43,8 ; disc (f) l Argentina Menis (D) 
63.62 m — nou record, Lla Mano- 
liu (M) 58,84 m.

cu 20 cm 
stabilit in

(B) 15.6 ; 
2,06 m :

Gh.

11.9 ; 
(0 ; 
(b) : 

11,1 ; 
50,0; 
15,52 

Ghipu (M)

Mihai BARA

TIMIȘOARA 29 (prin telefon). Cea 
mal bună performanță a concursului 
din localitate aparține Olimpiei Cata
ramă: 58,88 m la aruncarea discului 
(59,90 m din 7-a încercare). Rezul
tate tehnice: 1500 m (b): Z. Gaspar 
(CAU) 4:00,2; 400 m (b): Gh. Tănă- 
sescu (CAU) 49,2; 400 m (f): Liliana 
Leau (Argeș) 56,1; înălțime (b): K. 
Tiirbk (CAU) 2,04 m; greutate (b): 
Gh. Suha (CAU) 14,60 m ; disc (I) :

RAPID

început in nota de dominare a stu
dentelor jocul a fost. însă, neașteptat de 
lent, obositor pentru ambele formații. 
După ce conduc cu 2—0 și 3—1 hand
balistele de la IEFS ratează exasperant 
de mult, dar lucrul acesta evidențiază și 
marea penetrabilitate a apărării ferovia
relor. în repriza secundă am asistat la 
orice altceva, dar nu la un meci, '•ăci 
numeroasele greșeli ne-au amintit» nai 
degrabă de un antrenament al înOSpă-toarelor !

Cu zece minute Înainte de final, Ra
pidul se apropie la un gol de adversara 
sa (min. 40:7—8), dar studentele prelun
gesc un atac timp de 6 minute și ciștl- 
gă, cu 8—7, un joc ta care nu putem re
marca decît verva portarului Elena 
Oprea (I.E.F.S.). Principalele realizatoare: 
Băicoianu (2) și Bunea (2) — IEFS res- 
peotiv Ana Starck (3). Au arbitrat to„.ie 
bine T. Curelea și C. Burcă, (h.a.)

Perțea a obținut ieri un rezultat 
vlnt puternic din față

Olimpia Cataramă (Argeș) 58,88 m| 
lungime (f): Rodica Țarălungă (CAU) 
5,62 m; triplusalt: Șt. Lengyel (CAU) 
14,22 m; 4x100 m (b): CAU 41,4; 100 m 
(b): T. Petrescu (CAU) 10,7; 100 m (f) 1

Liliana Leau (Argeș) 12,11 110 m g: 
N. Petcu (CAU) 15,0; suliță (b): C. Ro- 
maniuc (Argeș) 64,94 m.

Petre ARCAN
coresp. județean

S-A STABILIT COMPONENTA GRUPELOR PRELIMINARE
AH CAMPIONATULUI EUROPEAN

UNIVERSITAR DE FOTBAL

ergem

Ieri la amiază, într-unul din sa
loanele hotelului Intercontinental 
din Capitală, a avut Ioc tragerea 
La sorți pentru stabilirea compo
nenței grupelor preliminare ale 
campionatului european universi
tar de fotbal, care va fi găzduit, 
după cum se știe, de țara noastră 
intre 19—30 iulie a.c. Operațiunea 
tragerii la sorți s-a efectuat în pre
zența președintelui Comitetului de 
organizare a campionatului. Ion 
Traian Ștefănescu. a vicepreședin
telui C.N.E.F.S. Marin Birjega, a 
vicepreședintelui Federației Inter
naționale a Sportului Universitar, 
Teodor Olic (Iugoslavia), a altor

G. FAZEKAS CONDUCE
IN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

Luptă strinsă in întrecerea
MIERCUREA CIUC, 29 (prin te

lefon de la trimisul nostru). — 
Conform uzanțelor, al 38-lea cam
pionat de patinaj artistic al țării, 
care se desfășoară la Palatul de 
gheață din localitate, a început cu 
disputarea figurilor „de școală".

La seniori, deținătorul de anul 
trecut al titlului, maestrul sportu
lui Gyorgy Fazekas s-a dovedit net 
superior celorlalți participanți. în 
schimb, foarte strînsă este lupta 
pentru primul loc în întrecerea se
nioarelor,

DETAȘAT
5

PATINAJ ARTISTIC
patinatoarelor

primii clasați, după efec- 
a trei figuri obligatorii:

Iată 
tuarea 
FETE :
1. Doina Mitricică (A.S.C.P.M.B.) 
230,0 p ; 2. Elena Moiș (I.E.F.S.) 
224,0 p ; 3. Mariana Ionel (Școala 
sportivă nr. 2) 207,8 p. BĂIEȚI : 1. 
Gyorgy Fazekas (Dinamo) 270,1 p ;
2. Mircea Ion (Șc. sp. 2) 225,1 p ;
3. Atanasie Bulete (Șc. sp. 2) 
221,2 p.

întrecerile iau sfirșit duminică, 
prin disputarea probei figurilor li
bere.

membri ai F.I.S.U., a reprezentan
ților unor echipe participante și ai 
presei.

în urma extragerii din urnă, de 
către atleta Alina Popescu, stu
dentă la Facultatea de Drept din 
București, a biletelor cu numele e- 
chipelor, componența grupelor este 
următoarea :

GRUPA I (ale cărei jocuri se 
vor disputa la Craiova) : XJ-R S.S., 
Cehoslovacia. Luxemburg, Tunisia;

GRUPA A II-a (Cluj) : Spania, 
Anglia, Iugoslavia, Bulgaria :

GRUPA A III-a (București) : 
Franța, Belgia, Ungaria, Brazilia !

GRUPA A IV-a (Constanța) : Ro
mânia, Olanda, R. F. a Germaniei, 
Israel

După cum se vede, la această 
ediție a competiției au fost admise 
și țări din alte continente, ceea ce 
constituie un prim pas în direcția 
— urmărită de organizatori (în spe
ță F.I.S.U.) — de a transforma ac
tuala întrecere europeană intr-un 
campionat mondial universitar.

ATLETISM : Stadionul Repu
blicii, de la ora 9 : întreceri în 
cadrul diviziei A.

CICLISM : Bulevardul Petri- 
cani (cartierul Tei), ora 9 : aler
gări pe circuit pentru toate cele 
5 categorii de sportivi

FOTBAL : Teren Metalul, ora 
17 : Metalul București — Me
talul Plopeni (Divizia B) ; teren 
.Progresul, ora 17 : Progresul 
București — C.F.R. Pașcani (Di
vizia B) ; teren F.R.B., ora 11 : 
Mașini-unelte București — 
Unirea Tr. Buc. (Divizia C) ; 
teren T.M.B., ora 11 : T.M.B. — 
Laromet Buc. (Divizia C) ; te
ren Electronica, ora 11 : Eiec 
tronica — Sirena (Divizia C) : 
teren Dinamo, ora 11 : Dinamo 
Obor — Voința (Divizia C).

RUGBY ; Stadionul Giulești. 
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. (f.B) teren 
Spartac, ora 10 : Spartac Buc — 
Orizontul Bacău (f.B.) ; teren 
Farma, ora 10 : Confecția Buc
— Voința Constanța (f.B) ; te
ren Facultatea de Drept, ora 10' 
Universitatea Buc. — Politeh
nica Galați (f.B).

Tr. IOANITESCU

Numărul următor al ziarului nostru va apare miercuri 
3 mai, la orele obișnuite. Corespondenții sînt rugați sâ tele
foneze marți 2 mai, începînd de la ora 8,30, la numerele cu
noscute, relatările asupra principalelor competiții și a mani
festărilor sportive organizate cu prilejul zilei de 1 Mai. Tn 
ceea ce privește meciurile divizionare de fotbal, corespon
denții sînt rugați sâ le relateze în cursul zilei de astăzi, înce
pînd de la orele 13.
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UN GHID AL REPAUSULUI ACTIV, ÎN MIJLOCUL NATURII,

ÎN TOVĂRĂȘIA BINEFĂCĂTOARE A SPORTULUI % ■ ■■

ROMANIA-0 TARA DINCOLO DE ORIZONTUL ORAȘULUI

A IUBITORILOR DE TURISM
Prin complexitateo și măreția formelor orografi- 

ce, Carpații alcătuiesc una din cele mai remar
cabile individualități turistice românești și cea 

mai , reprezentativă, dintre ele, datorită multiplelor 
peisajului, curipgi-posibilități ce le oferă varietatea peisajului, curiozi

tățile naturale și vastele zone de stîncă cu cele 
peste 700 de trasee alpine existente.

Printr-o succintă trecere în revistă vom încerca să 
determinăm specificul citorva masive :

Retezatul, de pildă, este caracterizat prin vastita
tea topografiei lui glaciare, prin mulțimea lacurilor 
care, în ierarhia munților noștri, îi conferă primul 
loc ; masivul Făgăraș, prin arhitectura monumentală 
a culmei lui principale și prin simetria înaltelor 
•creste secundare, desprinse către nord ; Piatra Craiu
lui, prin linia de o eleganță unică a imensului său 
arc de calcar cu formă de bumerang. Bucegii, lea
găn al drumeției românești, se deosebesc prin con
trastele ce le oferă : găsim aci hoteluri și teleferice 
moderne, cabane construite la mare altitudine și 
refugii alpine ascunse în lumea prăvălișurilor de 
piatră. Pe șoselele alpine sau pe potecile marcate, 
turiștii pot ajunge ușor de la un obiectiv la altul. 
Alpiniștii, conduși de hățașe conturate de-a lungul 
brinelor, pot ajunge la baza marilor pereți. Aici, pe

traseele prevăzute cu pitoane, ei își pot desfășura 
corzile, gustînd din cupa voinței și a curajului.

Asemenea munților, văile României alcătuiesc un 
vast domeniu de frumuseți modelate de dalta ne
văzută a timpului și care îl rețin pe drumețul ajuns 
în lumea lor.

Nenumărate frumuseți întîlnim și în munții din 
apusul țării, cei ai Banatului si ai Apusenilor. Aici, 
mai mult ca oriunde, la temelia pereților din chei, 
tăinuite prin păduri, ascunse de pînza iederilor agă
țătoare, ni se deschid porțile celor mai frumoase 
peșteri. Aici vremeo a tors din caierul de ape sta- 
lactice și draperii, îmbrăcînd galeriile într-o haină 
mirifică.

Delta, sălbatică încă, este ca și munții, un tezaur 
de frumuseți, un paradis al păsărilor și vînatului, 
unic în Europa.

Punerea în valoare a litoralului căruia îi urmează 
alte zone din tară, cu monumente ale trecutului, cu 
stațiuni balneo-climaterice, cu lacurile de acumulare 
din inima munților însemnează așezarea turisțicâ a 
României pe locul care i se cuvine și arată, totoda
tă, grija statului pentru sănătatea noastră, a luturor.

O n»tur* generoasa, căreia mm» omu
lui l-a adăugat felurite realizări pentru 
clipe de destindere, ne așteaptă iu Jurul 
tuturor orașelor noastre. Păduri șl larvii, 
cringuri'șl ape curgătoare ne oferă, din
colo de orizonțul citadin, locuri ușor ac
cesibile pentru recreare, pentru reîm
prospătarea forțelor. Iată citera di» ele 
pe care le consemnăm nu atit spre 

Șjuușf. 
tară in

cringuri'șl ape curgătoare ne 
colo de orizontul citadin, loci

prospătarea fdrțelor.
pe care le conseiri _ _ __
șțiința localnicilor cit a turiștilor 
îji acsete țjîp, din alte colturi de 
localitățile respective-

SUCEAVA
ADINCATA : pădure de stejar ți fag 

situată la 7 km spre rășărit die vechea 
Cetate de șcaun a Moldovei, pe drumul 
ce duce' spre Dorohoi (DN 29 g>. Intr-o 
poiană întinsă se înalță cabana 
prioara" (restaurant, căsuțe, loc d» cam
pare).

PAHtAUȚI : localitate aflată la circa 
10 km de Suceava (pe DN 2. (spre Ră
dăuți. ptnă ia km 443. apoi pe o scurtă 
ramificație la stingă). Tn localitate pu
tem vizita una din primele ctitorii ale 
lui Stgfțn cel Mare, lșr tn apropiere, 
pădurea Pătrăuților.

ILIȘEȘTI : la cca. 20 km de Suceava, 
pe drumul spre Vatra Dornei (DN 17) — 
sat In al cărui hotar ezlstă o frumoasă 
pădure Aici turi’stdf găsește ș( un loc de 
popas : campingul ..Ilișeșrt- (cahană. 
restaurant, căsuțe tn stil specific) și o 
stină special amenajată.

IAȘI

,.câ-

CRAIOVA

Emilian CRISTEI 
maestru emerit al sportului

iNTÎLNIRI PE SCENELE NATURII
%

*

TINERI IN DRUMEȚIE
9

e Programe sportive atractive
. Uițpri ytș. iua
30 aprilie, 1 și 2 
organizate de a-

la Băneasa, Andronache,
Pustnicul,
mijlocul naturii 

— sub multiplele lui 
iată cum ar putea fi

O întîlnire în 
cu sportul 
fațete — 
sintetizată acțiunea amplă, pregă
tită cu deosebită grijă de Consi
liul municipal al sindicatelor Bucu
rești prin secția Sport-turism. tn 
cinstea zilei de 1 Mai 1972. Din 
datele furnizate de șeful acestei 
secții, tov. Mihai Rusu, reiese că 
s-a acordat toată atenția integrării 
demonstrațiilor sportive și con
cursurilor cu caracter distractiv în 
serbările cîmpenești ce vor avea 
loc, de duminică pînă marți. în 
diferitele locuri de agrement din 
jurul Capitalei

Bucureștenii care vor veni, în a- 
ceste zile. Ia pădurea Băneasa vor 
putea asista la diferite demonstra
ții de haltere, box, judo, dar vor 
fi șl el invitați să se întreacă la 
alergări în saci, la aruncarea greu
tății, la încercarea preciziei în a- 
runcarea mingii de baschet la cos 

în pădurea Andronache vor aver 
loc, de asemenea, diferite demon
strații (gimnastică, baschet ș.a.) și, 
totodată, se vor organiza jocuri dis
tractive ca și un turneu de mini-

4 UUu ( 
parte în zilele de 
mai la excursiile 
genția B.T.T.—București. Despre cî
teva dintre acestea, cele mai inte
resante. am fast informați 
vicepreședintei?
ten

REPEDȚA : pădure aflată pe dealul cu 
ace laș f nume, la circa 12 km. pe dru
mul spre Vaslui' (DN 24). Pe traseu, mo
telul și campingul Bucium. Perspectivă 
largă spre Valea Bahlulului ș: la--,. Re
zervația paleontologică .calc icul de 
Răpidea-.

BÎR.XOVA : pădure situată pe dealul 
cu același nume, la circa 2ă .ti. spre 
sud. loc de excursii al ieșenilor. Ca
bană.

CETATLTA : deal din sudul orașului 
care oferă o amplă vedere •>snor-i.T.:că. 
Pădure cu poieni. De vizitat : r-ă-.ăs-J- 
rea Cetățulg (sec. JtVTD. schiturile 7ă- 
rița și Hlincea.

agenției.
de cătrp 
Ion Șțr-

rtca schitului Trivala (sec. XIX) ; re
zervație de cimbri.

PARCUL DE CULTURA ȘI ODIHNA > 
situat la marginea orașului. In lunca Ar-

z
GITUL BERBECULUI I la U km, ca

bană pe valea Sadului ; aceea : prin 
Tftlmaciu-rundu RIulul (drum fores
tier). Priveliște admirabilă ipre Valea 
Sadului șl munții Ștefleștl.

JrcdL de cote bună, pionierii spre una din pajiștile însorite din 
împrejurimile Sinaiei

SĂLIȘTE : la M km. comuna cu tm- 
prejuriml pitorești șl de mare Interes 
etnografic.

PADUREA BRADU : la 17 km. pe 
DN I. loc de popas șl excursii. Camping 

e. Restaurant.

PARCUL POPORULUI : situat in sjd- 
estul orașului. Lac cu ambarcațiuni, gră
dină zoologică ; restaurant.

LUNCA JIULUI : in vestul orașului 
(acces prin bd. 23 August), vastă zonă 
de agrement cu strand, camping. In a- 
proplere se află satul Mof’oni cu ctito
ria banului Ștefan ai Craiovș .sec XVII 
si un punct fosilifer la poalele dealului 
Dorobanțul de unde avem o perspectivă 
amplă spre Craiova, Dincolo de J:u. se 
întinde pădurea Leamna.

LACUL VICTORIA : la circa 22 km. pe 
goseaua spre Bechet (DN 55) lingă c m-.. 
Bratovoleștl. Restaurant rustic, lec de 
campare.

PADUREA ȘARULUI : la circa 30 km 
spre Balș (DN 65). Cadru natural plăcut 
intr-o pădure cu multe polene. Camping.

TIMIȘOARA
PADUREA VERDE : la marginea ora

șului (pe DN 6), tn al cărei cuprins se 
află : itrandul Tineretului, complexul 
.âuto-turisUc al filialei A.C.R. Timișoura 
(motel, camping, auto-servlce etc.), loc 
de joacă pentru copii< Muzeal satului 
bănățean ; o rezervație de fazani.

SAG : la circa 14 km (pe DN 51) spre 
Moravlța, comună înconjurată ae păduri, 
situată lingă cursul Timișului. Plăcută 
zonă de agrement. Camping ci căsuțe.

BAZOȘ î la circa 30 km (pe ON £ pină 
3a Recaș apoi pe drum local). In apro
piere : rezervație dendrojogică.

CAlacea, mică stațiune balneară îr— 
tT-un frumos cadru natural. La circa 
28 km (pe DN 69 pînă la Orțișoa/a, aooi 
drum local).

CLUJ

judo. box. 
și haltere, 

cu întreceri 
(ștafete In

• In ziua de 1 M 
c:al cu 8<j0 de pers 
drepta spre Va.: a 
tre excursionist*: sal 
rinele .^3 August*, 
tica. Precizia și Ase

tren spe-
Buda, Mogoșoaia...
fotbal cu echipe alcătuite ad-hoc.

In răsăritul orașului, la Pustni 
cui, o poiană largă va găzdui de
monstrațiile de lupte, 
gimnastică artistică 
care vor fi presărate 
deschise vizitatorilor
sac. aruncarea greutății șm ).

La Buda, pe malul Argeșului, se 
va profita de prezența nisipului 
pentru a se organiza pe lingă în
treceri de aruncarea greutății și 
probe de sărituri în lungime, des
chise tuturor celor prezenți. In 
sfîrșit. în pădurea Mogoșoaia. de
monstrațiile de box. lupte și hal
tere vor alterna cu concursul de a- 
runcarea mingii de baschet la coș 
și cu alte competiții distractive.

Programe de demonstrații și con
cursuri sportive populare cu ca
racter distractiv sînt prevăzute si 
în stațiunile de pe Valea Prahovei 
sau în cele de pe litoral spre care 
se vor îndrepta numeroase gru
puri de bucureșteni în excursiile 
organizate de întreprinderi cu spri
jinul Consiliului municipal al sin
dicatelor

• Alte grupuri de 

dea] de unde, sub i 
iilor, vor urca spre ( 
Secuilor. Trei Brazi, 
pe rula Clăbucet — 
sai — Piatra Mare . 
amațori

ineri vor c^- 
Timîș și Pre- 
rumarea găi
tanele Pciar.a 

Pipiul Rece șau 
Gîrbova — Su- 
Vor fi prezenți 

amatori de drumeție de la 
IPROSIN. C.I.L. Pipera și de la In
stitutul de Construcții București.

• Pentru Valea Ialomiței au optat 
de asemenea mulți iubitori ai tu
rismului. Se va vizita cabana Sfro- 
poasa. Cheile Zănoagei. Tătarului 
și Orzei.

• Baza B.T.Ț. de la Ivorul gu
reșului va fi gazdă a peste 200 de 
turiști bucurpștpni. Aceștia vor pu
tea admira Cheile Bicazului, vor 
vizifa Piatra Neamț și împrejuri
mile.

BRAȘOV
POIANA BRAȘOV ; u 13 <m. cu pă

duri si poieni, cu o amplă -etea de urk 
tăți de alimentație publică. Excursii Ia 
cabanele Postă varul și CrUtăanul Itrre. 
Pietrele lui Solomon ș.a. La? cu imtar- 
cați: de agrement-

RlȘNOV : la circa 13 ta pe DN D 
■rtfl ■ — Cm-.p- ---î L:r..*-*.e -

împrejurimi pitorești Pe Valea Cetăți) 
funcuooează un mic bGtet c-i restau
ram. pxsc:r.J și loc de campare- De xi- 
titat * cetate-» fs^c. XIVi 
ebeiică (sec. XIV).

B&.KN : ia circa M tr. 
sub dealul Măgura. Păd;
A‘ - a rS-- 
xnT. 4 
tLevală 
Ut ua 
pQ5.c.l.tăp de caz 
Castel șf Bran-Poarta.

ȘTRANDUL CODLEA : la circa >1 km 
(pe DN 1 apoi pe un drum locșl Încă 
1 km). Situat Ir mijlocul unei frumo&sț 
păduri. Un<* un bazin cu ape rrezoter- 
ma'.e și a unul lac. VUe. rests irant, te
rța de campare.

GURA BIULU1 : cabană aflată la poa
lele Pietrii Craiului (circa 30 tn de r.xa- 
șov șl 2,5 km de ZAmești) Zonă, pito
rească. cu păduri șl posibilități de ex
cursii în Jur. Bufet, restaurant.

BUNLOC : la circa H km (prin Șâ- 
eple), cabană situată într-o xplenaidâ 
poiană pe muntele Piatra Măre.

VALEA TIMISULLT : de la Dîrste la 
Predeal. înlănțuire de priveliști p.toreștL 
mici stațiuni.

geș-.-r L4 
ae j.acă ;

GOLEȘTI

Loc p.tortse 
cu c—

PAPVRE.% VALE-Â VRSULUI : U 13 
fcn pe ș ^eaua spre Rm. Vi’cea (DN 7). 
fo ao—»* ere> cu atrenș!

ș; păduri, Campmg

PADUREA HOIA : în nord-vsstul ora
șului, pe dealul cu același nume. Muzeu 
etnografic în aer liber. Camping.

ȘOMEȘENI: la circa 5 km pe DN ic 
stațiune balneară, așezată între dealuri 
Împădurite.

GILAU : la circa 20 km, pe DN 1. co
mună formată potrivit tradiției pe cen
trul voevodatuliii lui Gelu. imorejurimi 
pitorești. De aici pe drum local '27 km) 
se poate ajunge la cabana Someșul Pere.

IZVORUL CRIȘULUI REPEDE : la c rea 
37 km pe D.N. 1. Loc pitoresc c . o 
poiană îneîntătoare. Restaurant-tera i i.

PADUREA FĂGET : în sudul orasu.ui, 
pe dealul Feleacuîul (panoramic asunra 
Clujului) ; în pădure : camping, caba
nele Fâget-Pădure și Făget-Tzvor.

CHEILE TURZII : circă 33 km (pe DN 
1 pînă la Turda, apoi drum ’oca') im
pozant monument ăl naturii. Pozițf hu- 
moase, trasee alpine, cabană, loc de 
canxpare.

CUM PORNIM
LA DRUM LUNG ?

SIBIU

TRIVALE : 
ha) chiar în 
ping cu

Elevi și profesori din Timișoara și-au înjghebat o tabăra de sfirșit de săptămină în apropierea orașului

locuri de popas.

PITEȘTI
veche pădure de stejar (27 
perimetrul oraș j' ui. Cam- 

căsuțe. Bufet. De -izitat ■ bise-

DUMBRAVA : mare parc (716 ha) | - 
tuat în sud-vestul orașului. Lac cu am- 
barcații de agrement Colț zoologic. Res
taurant. motel. Camping. In apropiere, 
cabana Valea Aurie.

RĂȘINARI : la 12 km, comună cu așe- 
xar? pitorească. împrejurimi excelente 
pentru excursii. De vizitat : muzeul et
nografic. casa lui Octavian Goga.' Casa 
episcopllor.

PĂLTINIȘ î la 32 km, stațiune clima
terică cu împrejurimi îneîntătoare. Ca
bane, vile.

CABANA VALEA STEZII : la 
17 km, aflată pe pitoreasca* vale 
lași nume.

CABANA SANTA : la circa 
aproape de obîrșia rîului Steza , 
Valea Sțezei, drum auto-forestier).

SĂ NU OCOLIM CIȘMIGIUL!
vizitat — zilele 
și frumosul parc

acestea —
Cișmigiu. 

lungul 
atracție 

lacul cu 
relaxare

vechiul
In afara plimbărilor de-a 
aleilor înverzite, o mare 
exercită asupra vizitatorilor 
bărcile sale care oferă p 
activă. Am constatat, In acest do
meniu multe îmbunătățiri. Astfel, 
vechea construcție (din lemn) a de
barcaderului, a fost înlocuită cu una

circa 
cu ace-

33 km,, 
(de la

nouă, din beton. La cele 100 am
barcațiuni au fost adăugate încă 7, 
toate dotate cu parasolare și felinare. 
Acum, ele sînt îtț așteptarea vizita- 

i de miș-torilor Cișm'giului, dornici 
care și agrement.

Debarcaderul este deschis 
rele 9—21, iar costul unei 
plimbare este de 6,50 lei.

Intre o- 
ore de

Ca și pentru drumeții munților, 
1 Alai reprezintă și pentru turiștii 
automobiliști inceputii sezonului 
de virf. Aceste zile de repaus ofe
rind posibilitatea 
traseu de aproape 
automobiliști (mai 
noi) s-au pregătit 
Sintem siguri că ei au avut grijă 
să-și pregătească mașina, dar tot 
atit de siguri sintem că mulți nu 
s-au gîndit încă să se pregătească. 
Ba. mai mult, numeroasele treburi 
de ultim moment i-au acaparat in 
așa fel incit și odihna a fost sa
crificată. De aceea, mulți vor porni 
la un drum lung, cum n-au mai 
făcut din concediul de anul trecut, 
cu o condiție fizică suficientă doar 
pentru o ieșire duminicală de 
100—200 km In aceste condiții, sînt 
foarte binevenite cîteva sfaturi (cu 
condiția să fie luate in seamă):

• Ca sg fie plăcută, o excursie 
nu trebuie să devină obositoare. 
De aceea nu căutați să „inghițiți" 
in aceste zile sute, mii de kilo
metri, ci qlcgtuiți-vă un program 
tn care șederea la volan să nu de
pășească un total zilnic de 4-5 ore 
(cu 2-3 pauze). Procedind astfel vă 
va rămine timp să Și vizitați obiec
tivele turistice de pe traseu nu 
numai să le înregistrați trecind pe 
lingă ele.

efectuării unui 
1 000 km, mulți 
vechi sau mai 
să ia startul.

1 • Dacă nu aveți un antrenament
suficient, nu căutați să mergeți eu 
vitezele maxime legal admise, mai 
ales pe drumurile județene și lo
cale, ale căror curbe au adesea raze 
mici. Ca să nu intrați in criză de 
timp, calculați media traseului la 
50 km pe oră. Este o medie destul 
de pretențioasă, dar care vă va 
permite să respectați integral re
gulile de circulație și să ajungeți 
cu bine la capătul etapei.

• Căutați să ajungeți pe lumină 
la locul fixat penvrit înrioptare și 
plecați în zori pentru a avea la 
dispoziție toată ziua.

ț Multe șosele vor fi aglomerate

EXCURSII
PENTRU AMATORII
DE CICLOTURISM

Consiliul municipal de e- 
ducație fizică și sport. Co
mitetul municipal U.T.C. și 
Comitetul municipal al orga
nizației de pionieri organi
zează. în colaborare, o mare 
acțiune pentru cicloturiștii 
din rîndul pionierilor și ele
vilor din Capitală.

Este vorba de două excursii 
pe biciclete. Prima — de mai 
mare lungime — are ca obiec
tiv localitatea Slănie-Prahova 
si se va desfășura în zilele de 
30 aprilie și 1 Mai cu parti
ciparea cicloturiștilor avțnd o 
experiență mai bogată. Cea 
de a doua excursie, deschisă 
cicloturiștilor începători, seva 
efectua la pădurea Mogo
șoaia. în ziua de 30 aprilie.

Adunarea partieipanților la 
cele două acțiuni se va face 
duminică 30 aprilie, la ora <1. 
în. fata stadionului Dinamo 
startul urmînd să se dea si
multan la ora 8.30. Grup'd 
cicloturiștilor se va scinda în 
apropierea aeroportului Bă
neasa. unde se formează ra
mificația spre Mogoșoaia.

ATÎTEA LOCURI DE
Este uimitoare mulțimea de păduri, de zone verzi și oglinzi de ape 

care înconjoară Capitala noastră. Dar să nu uităm că vatra urbei a fost 
croită între codrii Vlăsiei, că prin oraș și în apropiere își poartă apele 
mai multe rîuri, că în căușurile cimpiei s-au format lacuri căutate de 
pescari și de iubitorii de tihnă.

Spre care din aceste locuri să ne îndreptăm în zilele de repaus ale 
începutului de mai ? Vă oferim un 
nite in raza Bucureștiului.

SPRE SNAGOV (DN 1)

tablou succint al posibilităților întil-

apenajată
Gră- 

cervidee.
PADUREA BANEASA: 

cu alei, bănci, locuri de joacă, 
dină zoologică, parc 
Camping, restaurante.

CALDARUȘANI : lac
Acces : DN 1 pînă Ia 
drum local modernizat

SNAGOV : lac și nădure.
ON 1. pînă la km 35, apoi drum lo
cal. Posedă locuri de popas pe ma
lul vestic și estic (prin Snagov-Sat). 
Ștranduri, vaporașe, bărci de agre
ment, restaurante.

BÂLTENI : lac și pădure. Acces : 
DN 1 pînă la km 28,8, apoi drum 
local (cca 6 km).

CIOLPANI : pădure și lac. Acces : 
DN 1 pînă la km 33, apoi drum local.

De vizitat : palatul Mogojca'.a 
XVIII). Acces : DN ' ‘

BUFTEA : pădure și 
ambarcații;
IA (cca 20 km).

rant, 
(sec.

restaurant.
IA. 

lac. Ștrand, 
Acces DN

Și 
km 
(cca

pădure.
21, apei 
15 km).
Acces :

SPRE

AGENDA CAMPING
UNDE POPOSIM ? 

o întrebare pe care și-o pun 
din cei ce pornesc zilele a- 
la drum. Pentru a da — cit 
— un răspuns, iată prezen-

mulțj 
ceștea 
de cit 
tate cîteva locuri de popas noi. sau 
mai puțin cunoscute, de care po; 
profita turiștii șoselelor.

POPASUL OSTROV — KM VÎL- 
CEA : amenajare nouă intr-un os
trov al Oltului, in dreptul comu
nei suburbane Coranul (D.N. 7. km

171.5). Dispune de căsuțe și loc fru 
moș de campare.

CABANA 
popas bine 
leul Oltului 
(D.N. 7. km 
dispune.

VALEA OLTULUI: 
cunoscut, aflat în riefi- 
proape de Turnu Roșu 
244) ; pe iii.g

POPAS! • ••

SPRE GIURGIU (DX S)
ADUNAȚII-COPACENI ; loc de 

agrement pe malul ArgeșuluL Strand, 
restaurant. Ioc de popas. Acces DN 
6 (cca 25 km).

CALUGARENI : comună pe malul 
Neajlovului. Luncă 
poieni și o înfnsă pădu-e de tei 
dincolo de Neajlov

cu trumoase

SPRE OLTENIȚA (DN 4)

SPRE TITU (DN 7)
PADUREA RlIOASA (între km 19 

și 25,2). Dispune, de-a lungul șot
iei, de locuri de popas (bănci, par
cări). La km 22,5 : motelul ,.VIăsia“.

SPRE BUFTEA (DN IA)
MOGOȘOAIA : lac și pădure.

Ștrand. Bărci de agrement, liestau-

POTLOG1
CIQROGIRLA : sat așezat pe riul 

cu același nume, de-a lungul căruța 
sînt zăvoaie atrăgătoare. Acces șo
seaua spre Bolintin (12 km).

BOLINTIN VALE ----- ' '■ -
22 km) în apropierea 
te locuri de popas îp

POTLOGI : comunș 
între rîurile Argeș 
locuri de agrement pe maluri e aces- 
torp. De vizitat : palatul ' 
nesc (sec. XVII).

SPRE ALEXANDRIA
DUMITRANA : nou loc 

ment al Capitalei pe malul Argeșu
lui. Ștrand, restaurant, teeps arin 
șoseaua Măgurele (cca 12 km).

BUDA : loc de agrement pe malul 
Argeșului. Ștrand, restaurint, loc de 
popas Acces : DN 6 (cca 23 km).

GHIMPEȚEANCA : oă lu.-e cu
splendide poieni, lingă Ghimpați. Ac
ces : DN 6 (cca 40 km).

HERAȘTI : sat pe malul Argeșului 
cu locuri de agrement în lunca aces
tuia. De vizitat : palatul Nășt’iroțri- 
lor (sec. XVII). Acces : DN 4 pînă ia 
km 31, apoi drum local.

comună 'la rea 
Argeșului, ițlul- 
lun 'a ice-tuia 
(la cca 45 km) 
și Sab.ir, cu

brîncovț-

(DN 
de agre-

SPRE CALARAȘI (DX 3)
CERNICA : pădure și lac. Ștrand, 

bărci de agrement, '■estaurint De vi
zitat : biserica (sec. XIX), muzeul 
Acces : DN 3 pînă la xm 9. apoi 
rjrum local la dreapta.

PUSTNICUL : pădure In mijlocul 
căreia se află lacul Pasărea și niînâs- 
tirea cu același nume (sec. XIX) Ca 
bfină, restaurant, 
grement. Acces : 
17,9, apoi drum

SPRE

șalupe, bărci de a- 
DN 3 p>nă la km 

Ipcal.
URZICENI (DN 2)

AFUMAȚI : pădure lingă comuna 
cu același nume. Locuri de agrement 
Acces : DN 2 (cca 13 km).

SINEȘTI : pădure, cu un plăcut ca
dru natural. Camping. restaurant. 
Acces ; DN 2 (cca 31 km). __ .

jsuțe 
din toamnă de un hotel. 

CABANA SĂLIȘTE : de fapt un 
popas care, alături de restaurant, 
are căsuțe și Iqc de campare. Este 
situat pe _huLa* dintre Săliște și 
Apoldul de Jos (D.N. 1. km 333) și 
a intrat în funcțiune recent.

MOTELUL DUMBRAVA, con
strucție nouă, modernă, situată 
alături de campingul din Dumbra
va Sibiului.

HANUL MORILOR (căsuțe și loc 
de campare). recent amenajat îna- 
propiere de Hîrșova, pe principalul 
drum spre litoral D.N. 2 A. km 145

POPASUL PESCARILOR (căsuțe, 
loc de parcare și restaurant cu 
specific pescăresc); amenajat în 
apropiere de Năvodari.

POPASUL PORTIȚA : amenajat 
pe grindul de la Portița (lacul Ra
zelm). Dispune de căsuțe și loc de

parcare. Traversarea lacului Razelm 
se face cu o șalupă care efectuează 
curse regulate intre Juriiotca și 
Portița.

IIANUL CORUND : intrat de cu
rând în funcțiune și situat pe dru
mul dint - Copund și Praid 
(D.N. 13 A >m 51).

MOTELIZVORUL RECE: De 
fapt este vorba de cunoscutul loc 
de popas dintre Posada și Sinaia 
(D.N. 1, km 117) unde s-au făcut 
amenajări, sporindu-se capacitatea 
de cazare. Aici există și căsuțe și 
loc (mai redus) de campare.

MOTELUL ȘI CAMPINGUL CIN- 
CIȘ : Se află pe malul lacului de 
acumulare Cinciș-Cerna. la circa 
10 km de Hunedoara (prin Teliuc). 
Drum modernizat.

POPASUL LAINICI (căsuțe și 
loc de campare) : amenajat în de
fileul Jiului în apropierea schitului 
cu același nume — D.N. 66. km 97.

CAMPINGUL CASCADA : ame
najat la 2.5 km de stațiunea bal
neară Slănicul Moldovei ; căsuțe și 
loc de campare.

O formă utilă de informare a tu
riștilor auto asupra atracțiilor ui ui 

județ

țn aceste zile și mersul in coloană 
va fi adesea regulă. în aceste con
diții. depășirile nu aduc pîșiig 
timp care să merite 
care le implică. Biți 
cei ce vă precedează 
meargă mai repede.

• Analizați fiecare manevră pe 
care vreți sa o faceți ținînd seama 
întotdeauna și ' 
panți la trafic, 
cipați intențiile.

• Nu contați 
de conducător, 
grală a regulilor de circulație con
tează mai mult tn asigurarea secu
rității declt măiestria in mînuirea 
volanului.

• Nu uitați nici un moment câ 
sînteți în excursie și nu aveți mo
tiv de grabă, de nerăbdare, 
enerț’are.

riscurilc 
siguri că 
ar vrea

de 
rac 
și 
să

pe

de ceilalți partici- 
căutind să le anti-

pe virtuozitatea dv. 
Respectarea inte-

Campingul Topologul, agreabil loc de popas pe șoseaua Pitești—Rimnicu Vilppa

PAGINA REALIZATA DE:
Sebastian BONIFACIO, Gheorghe EPURAN, Radu TIMOFTE, Pavel PEANA, Dumitru NEGREA



Rezultat excelent la Budapesta
ROMANIA 1-1UNGARIA

:•

Lupescu a jost, din nou, unul din oamenii de bază ai apărării. 
(Urmare din pag. I)

șului gazdelor, după cum trebuie 
să recunoaștem că și cîteva mari 
ratări ale formației Ungariei au 
acționat psihologic în favoarea 
noastră, pentru că, treptat, pe mă
sură ce jocul înainta, concepția 
joc ordonată, clară, spiritul de în
trajutorare al jucătorilor noștri 
permită echilibrarea meciului, 
altfel, după ce au făcut față 
lui iureș maghiar de circa 20 
minute,, fotbaliștii români au 
ceput să joace cu un plus de deci
zie în atac, în special pe partea 
dreaptă și au avut și acea mare o- 
cazie din min. 24, cînd șutul „bom
bă" al lui Domide a 
parcă prin absurd, o 
cărei justețe începuse de De atunci 
să se contureze.

Jocul s-a schimbat total în repri
za secundă. Echipa noastră și-a dat 
■seama că prudența excesivă nu-și 
prea avea justificare pentru că nici 
adversarul nu juca la nivelul fai
mei care i se atribuia, și primele 
10 minute ale acestei reprize au 
arătat o cu totul altă echipă a 
României, superioară în concepție, 
în putere de luptă. Și după oca
ziile lui Domide și Radu Nunweil
ler a venit acel minut 56, cînd la 
lovitura liberă laterală, executa
tă de Iordănescu, Sătmăreanu a 
adus o egalare pe care echipa 
noastră avea să o apere cu brio 
pînă la sfîrșitul meciului. In aceas
tă a doua repriză, în care noi am 
avut mai multe acțiuni de atac de- 
cît gazdele, centrul de greutate al 
ofensivei s-a mutat de pe aripa 
dreaptă pe cea stingă, unde Iordă
nescu a avut prestații superioare 
celor din primele 45 de minute.

In anumite momente din această 
repriză secundă, gazdele au atacat 
vehement, dar apărarea noastră în 
întregime și în special Sătmăreanu, 
Dumitru și chiar Radu Nunweil
ler — care de altfel au fost cei mai 
buni oameni ai zilei — a frînt un 
elan 
mult suport tehnico-tactic.
lente
repriză realizările noastre sub trei 
aspecte i deposedarea adversarului, 
sincronizarea intervențiilor tuturor 
jucătorilor și angajarea, prin dega
jări lungi, dar în același timp și 
precise, a vîrfurilor de atac — Ior
dănescu, Domide și Lucescu.

După această excelentă evoluție 
a echipei noastre, rămînem numai 
cu două regrete: acela că Dem
brovschi n-a putut transforma cea 
mai mare ocazie a întregului meci 
de la ambele porți, precum și a- 
cela că într-o zi atît de bună ca 
aceea pe care a avut-o azi la

de

să 
De 

ace-
de
în-

împiedicat, 
egalitate a

care nu avea de fapt prea 
Exce- 

au fost în această a doua

Lotul fotbaliștilor români se 
înapoiază astăzi la București, în 
jurul orei 12, la aeroportul O- 
topeni.

Budapesta echipa română n-a be
neficiat de un arbitraj corect, en
glezul W. Smith fiind evident ostil 
echipei noastre, căreia a încercat 
mereu să-i impieteze asupra jocu
lui, cît și a moralului. D.in fericire, 
în compensație, s-au relevat com-

lume
CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE GRECO-ROMANE

LA KATOWICE-O ZI A SURPRIZELOR

petența și corectitudinea arbitrilor 
de linie Biddle și Gill.

înainte de a încheia aceste rîn- 
duri, ținem să remarcăm atmos
fera de sportivitate în care s-a des
fășurat partida, atitudinea obiec
tivă a publicului și jocul corect al 
ambelor echipe.

DOUA REPRIZÎ CU ASPECTE DIFERITE
Echipele intră pe teren în formați

ile anunțate și după alegerea tere
nului arbitrul englez W. D. Smith 
dă semnalul de începere. Gaz’dele 
sînt cele care execută această lovi
tură de la centrul terenului și timp 
de cinci minute atacă mereu, dar 
primul șut la poartă îl va trage 
Dumitru (min. 5). Echipa maghia
ră continuă să domine teritorial, 
obține un al doilea corner în min. 
7, rămas fără rezultat, ca și cel din 
min. 8, acordat de Dinu și la care 
Răducanu se lovește încercînd să 
prindă mingea.

canu prinde un șut tare al Juj Fa- 
zekas, Sziics respinge in extremis 
în corner atacul lui Lucescu. Tot 
acesta execută, Iordănescu însă 
pierde o situație favorabilă (min. 
31). Un corner pentru gazde rămî- 
ne și el fără rezultat, în min. 37 
Zambo trage în bară (!), în min- 41 
Lupescu stopează un atac periculos,

KATCWICE, 29 (prin telex, de la 
trimisul nostru special).

In cea de a doua zi a campionate
lor europene de lupte greco^romane 
am asistat, ca și în galele preceden
te, la numeroase partide deosebit de 
disputate, de un nivel tehnic foarte 
ridicat.

în gala de vineri noaptea, au sus
ținut primele partide mijlociul Ni- 
colae Neguț și greul Victor Dolipschi. 
Atît unul cît și celălalt au avut 
partide extrem de dificile. Neguț l-a 
intîlnit pe M. Nicavici (Iugoslavia), 
un luptător aflat printre protagoniștii 
ultimelor mari confruntări interna
ționale. El a început cu prudență, 
dar nici Nicavici nu s-a angajat in 
finalizarea vreunui procedeu tehnic 
și astfel ei au primt cite un aver
tisment. La începutul reprizei se
cunde, Neguț a trecut pe sub brațul 
adversarului, fixindu-1 pe acesta in 
parter și acumulind un avantaj de 
un punct. Mulțumit prea timpuriu de 
rezultatul favorabil, Neguț nu a 
continuat să atace și. Intr-un mo
ment de neatenție, a fost egalat tot 
in urma unei fixări. Ultima parte a 
meciului a fost de asemenea echili
brată și după ce Neguț a reușit iar să 
se detașeze cu un punct a fost ega
lat, partida Incheindu-se eu un echi
tabil rezultat de egalitate, 
plus de combativitate 
mijlociul 
mine
Insă, 
lupta 
pâra

O partidă extrem de dificilă a avut 
greul Victor Dolipschi cu luptătorul 
turc Y. Topuz. Tînărul nostru repre-

zentant ne-a dat mari emoții, el 
fiind condus la sfîrșitul primei repri
ze cu un punct: 2—3. In repriza se
cundă, Topuz și-a mărit avantajul Ia 
două puncte. Se părea că soarta par
tidei este pecetluită. Ne mai puneam 
totuși speranțe în cea de a treia 
parte a meciului. Și, intr-adevăr, Ia 
începutul acesteia, Dolipschi i-a apli
cat adversarului un tur de cap for
midabil și luptătorul turc a fost 

(min. 6,34). 
luptătorii 

partide. O 
repurtat 

semimuscă)

midabil și 
nevoit să suporte tușul

Sîmbătă după-amiază, 
români au susținut alte 
victorie fulgerătoare a 
Gheorghe Berceanu (cat. _________ ,
în partida cu J. Martiniusen (Nor
vegia), stabilind recordul acestei edi
ții pînă la 
secunde).

Semigreul 
sufocat pur 
baum (R.F. _ _________ ______,
nîndu-i pe arbitri să dicteze cel de 
al treilea avertisment împotriva lui, 
și să-1 descalifice.

Un nou succes a obținut Ion Ba
ciu, în meciul cu italianul O. Scaioli, 
un concurent care își învinsese pri
mul adversar la o diferență de peste 
zece puncte tehnice. Luptătorul ro
mân a cîștigat la puncte un meci 
foarte disputat. Tînărul debutant Ion 
Păun (cat. pană), după frumoasa vic
torie realizată în fața luptătorului 
turc, Y. Mutlu, a încheiat victorios 
și duelul cu elvețianul K. Oict. în 
min 7,18 — in urma unui dublu salt 
finalizat foarte spectaculos — pentru 
care a fost aplaudat pînă a părăsit 
salteaua de concurs, a fost declarat 
învingător prin tuș. La începutul re
latărilor de la aceste întreceri, men-

ora cînd relatez (22 de

Nicolae Martinescu l-a 
și simplu pe • H. Eichel- 
a Germaniei) determi-

ționam că am asistat Ia multe sur
prize de proporții. Din păcate, prin
tre acestea se numără și eliminarea 
din competiție după numai două tu
ruri a vicecampionului mondial 
Gheorghe Stoiciu. Pierzînd la puncte 
prima întîlnire, în cea de a doua, 
luptătorul român a forțat victoria 
înainte de limită cu norvegianul 
Martiniusen (min. 8,20), pe care îl 
conducea pînă atunci cu 9—4. Dar a 
fost contrat 
tur de cap 
saltea. După 
din centrul
tind tușul, dar nu 
adevărat că Stoiciu 
mult mai atent pentru a evita un 
astfel de eșec.

în timp ce executa un 
șl trecut cu
opinia
saltelei

umerii pe 
noastră, arbitrul 
s-a grăbit dic- 
este mai puțin 
trebuia să fie

Gazdele deschid

scorul
Trei minute mai tîrziu ne aflăm 

in atac, dar acțiunea Nunweiller VI 
—Dembrovschi—Nunweiller VI este 
stopată de Balint, care interceptează 
pasa trimisă spre Lucescu. Forma
ția gazdă intră în atac. Dunai II îl 
lansează printr-o pasă lungă 
adîncime pe Branikovits, 
trece de Deleanu, Dinu ajunge 
tîrziu, ca și Lupescu, de i 
pentru a-1 opri pe atacantul ma
ghiar. BRANIKOVITS șutează, min
gea se lovește de Răducanu, care 
ieșise in intîmpinarea lui, și sare in 
plasă : 1—0 pentru Ungaria.

Gazdele se mențin în atac, con
struiesc acțiuni peste acțiuni, dar 
apărarea noastră rezistă mai bine. 
Dunai II (min. 15) șutează, Rădu
canu respinge și Deleanu degajează 
terenul. Dumitru este avertizat în 
min. 17 pentru atac neregulamentar. 
Apoi trecem prin două situații di
ficile- Una este salvată de Răduca
nu, care respinge în corner șutul 
lui Fazekas (min. 18), alta de.. . 
bară. Kocsis a tras puternic la 
poartă, Răducanu n-a putut reține, 
dar Branikovits a reluat balonul 
în bara laterală și de aici a revenit 
în teren (min. 19)

in 
acesta 
! prea 
aluel.

Echilibram jocul
Atacul echipei noastre, timid dî- 

nă acum, începe să lege jocul mai 
bine și să pună în dificultate apă
rarea adversă. în min. 24 ratăm o 
ocazie excelentă, la un corner exe
cutat de Lucescu. Mingea respinsă 
de Geczi, ieșit din poartă, ajunge 
la Domide, care șutează spre poarta 
goală, dar Balint salvează un gol 
ce părea sigur. Apoi, acțiunile al
ternează la cele două porți. Rădu-

VIATA CELOR DOUĂ CABINE
DUPĂ MINUTUL 90

care 
Ii 

de 
smulge 
de le

’.. .în vestiarul român, primul 
ajunge. în fugă, este Sătmăreanu. 
tremură bărbia, e gata să plîngă 
emoție și cu greu își poate 
cîteva cuvinte : „Simt că mor 
ricire !“

Radu Nunweiller, marcat 
extraordinar depus pînă l 
Intr-un colț al cabinei, cu 
mîini : „Am meritat meciul 
buie să Jucăm foarte serios 
rești. Ne așteaptă un meci 
la fel de greu ca și cel de

. . In cabină își face apariția 
ședințele Federației maghiare de 
bal. A. Terpitko "
impresionant fair-play : „'
licit echipa română pentru 
sportivitatea sa".

Răducanu nu se dezice nici cu aceas
tă ocazie : „In turneul final ai campio- 
natului european voi fi portarul nu
mărul 1“.

Deleanu : „La începutul partidei nu 
ne-am dat seama cu cine jucăm, avînd 
senzația că îi avem în față pe 
kutî, Pușkas, Kocsis, Boszik și 
pania ; de Ia jumătatea primei 
am început să le luăm adversarilor noș
tri adevărata măsură, iar în partea a 
doua a meciului i-am dominat în toate 
compartimentele de joc".

Lucescu : „Acest rezultat egal repre
zintă o victorie a voinței echipei noas
tre. care a dovedit o dată în plus că 
are resurse mai mari decît arată în 
preajma partidelor decisive. Mulțumesc 
colegilor mei pentru exemplara lor dă
ruire. Cu totii îi mulțumim antrenorului 
Angelo Niculescu, primul autor al aces
tui rezultat remarcabil. La Budapesta 
am ieșit bine, dar meciul cu Ungaria nu 
s-a terminat si sînt convins că la Bucu
rești va fi de două ori mai greu, iată 
pentru ce ne vom pregăti și mai bine 
pentru partida retur, pe care o privim 
cu circumspecție și cu toată răspunde
rea".

efortul 
stă 
in 

Tre-

t de 
acum, 

capul 
nul.

și la Bucu- 
cel puțin 

astăzi4*.
pre- 
fot- 
un 
țe-

care declară cu,Țln să 
jocul și

Hideg- 
com- 

reprize

Dumitru : „Patru ani am așteptat re
vanșa cu Branikovits, căpitanul echipei 
maghiare de juniori, care ne-a învins, 
printre alții, pe Iordănescu și pe mine 
cu 2—1. Prima repriză a revanșei s-a 
consumat aici, a doua se va consuma 
la București, unde vom face totul pen
tru a obține calificarea**.

Dinu : „A fost unul din cele -----
bune jocuri ale reprezentativei noastre. 
Prima repriză a aparținut gazdelor, 
a doua am do-minat-o noi 
vînd sans« reale de a obține 
victoria. Fată de ansamblul 
consider totuși că rezultatul

mai

, Pe 
detașat, a- 

in final 
partidei, 

este ecili-

jocul retur cu aceeași șe- 
nu. cu mai multă serio-

tabil. Privim 
riozitat.e ; ba 
zitate și răspundere”.

Angelo Niculescu : „A fos' un joc com
plet. dinamic, spectaculos, desfășurat 
într-o concepție modernă. Rezultatul este 
după părerea mea just. Prima repriză 
a fost a gazdelor, a doua a noastră. 
Remarc din echipa României pe Radu 
Nunweiller. care a jucaț senzațional, și 
apreciez, 
superior 
Domide, 
sider că 
formații, 
nejustificat 
jocului4*.

Dembrovschi : „N-a fost 
cum mi-am închipuit. La sfîrșitul 
tidei am avut golul în fața 
un fundaș advers mi-a luat piciorul în 
clina șutului. Trebuie să privim cu 
multă grijă meciul d» la București, deși 
eu cred că aici s-a hotărît calificarea4*.

Lupescu : „Fotbalul românesc așteaptă 
de zeci de anj acest rezultat. Sînt fericit 
că am realizat noi acest Iu<cru șf vom 
face tot ceea ce este posibil pentru a-1 
încununa în partida retur cu o vic
torie".

. . .în vestiarul echipei maghiare dom
nește o liniște aproape stînjenitoare. Ju
cătorii evită parcă să se privească unii 
pe alții. Majoritatea stau cu capetele 
plecate. Dintr-un colt răzbate un „zum
zet" discret : înconjurat de cîțiva zia
riști, antrenorul Hlovszky își șoptește, a- 
proape. declarațiile : „Noi am jucat mai 
bine în prima repriză, dar n-am fost 
în stare să fructificăm ocaziile avute, 
în partea a doua a meciului, inițiativa 
a trecut de partea românilor care, mai 
ales după egalare. ne-au dominat. Con
sider rezultatul fidel jocului. în special 
prin prisma evoluției oaspeților din re
priza a doua. La București mergem cu 
aceeași snerantă cu care au venit ro
mânii la Budapesta".

★

.. .Președintele U.E.F.A., G. Wieder- 
kehr. observator al forului european 
Ia acest meci, ne-a declarat : „Rezultatul 
este meritat de echipa română pentru 
că a știut să lupte și în partea a doua 
a partidei să-și impună cu mare voință 
punctul de vedere. Nu remarc nici un 
jucător, deoarece cel mai mult mi-a Plă_ 
cut ansamblul echipei dv. în a doua re- 
priză, cînd a reușit un asemenea rezul
tat capabil s-o ducă în turneul final. 
Arbitrul a fost sever. Știu că dv. li 
reproșați acest lucru. însă din punctul 
nostru de vedere preferăm să fie sever 
decît să fie îngăduitor**.

de asemenea, 
al lui Dumitru. 
Dembrovschi, Răducanu. 
arbitrul a dezavantajat 
dar mal ales pe 

de multe ori

ranflamemul 
Sătmâreanu, 

Con- 
ambele 

noi, rupind 
cursivitatea

așa de greu 
- •' ■ par-

ochilor, dar

NASTASE - TIRIAC
In semifinalele de
dublu de la Roma

ROMA, 29. — Pe terenurile din 
„Foro Italico" au continuat între
cerile turneului internațional de 
tenis, reunind pe așii Marelui Pre- 
miu-F.I.L.T. în primul sfert de fi
nală al probei de simplu masculin, 
„veteranul" australian Barry Phil
lips-Moore (34 ani) a pus capăt e- 
voluției surprinzătoare a tinărului 
francez J. L. Rouyer, cel care-1 eli
minase pe Stan Smith. A cîștigat 
Phillips-Moore cu 6—3, 5—7,

Iată rezultate înregistrate în 
ba feminină de simplu : Olga 
rozova (U.R.S.S.) — Heide
(R.F.G.) 6—4, 4—6, 6-3; 
Tuero (S.U.A.) 
(Cehoslovacia) 6—4, 4- 
ga Masthoff (R.F.G.) - 
sow (R.S.A.) 6—1, 6—1 ; Gail Chan- 
freau (Franța) — Helena Palmeova 
(Cehoslovacia) 6—1, 6—3.'

La închiderea ediției, 
nit rezultatul meciului 
tenismenii români în 
probei de dublu. Scor : 
riac — 
7—5, 6—

6—4. 
pro-
Mo- 
Orth 

4—6, 6—3 ; Linda 
—Vlasta Vopickova

1—6, 6—2 ; Hel-
— Laura Rous-

ne-a parve- 
susținut de 
„sferturile" 

Năstase, Ți-
FJetcher, Phillips Moore

Egalarea o aduce 
Sătmâreanu

Pauza s-a dovedit un sfetnic bun 
pentru echipa noastră. Intr-adevăr, 
ea se mișcă mult mai bine în re
priza secundă, acoperă mai bine 
spațiul de joc. Sîntem mereu în 
atac. Deleanu impulsionează acțiu
nile pe partea stingă și un șut al 
său este blocat de Fabian (min. 48). 
Două minute mai tîrziu notăm prima 
noastră mare ocazie 1 la un contra
atac inițiat de Dembrovschi, Domide 
primește balonul, combină cu Lu
cescu, Pancsics este și el acolo, îl 
jenează pe Domide, care șutează 
foarte slab. Mare ocazie de egalare!

Echipa noastră este parcă alta față 
de primele 45 de minute. Sint crea
te multe poziții favorabile și la un 
atac inițiat de Dinu arbitrul acor
dă faulL Execută Iordănescu. care 
trimite mingea in mijlocul careului 
mic. Geczi ratează intercepția și SÂT- 
MAREANU se ridică cu un cap 
peste Fabian și Pancsics și lovește 
balonul cu capul, tnmițindu-I in 
fundul plasei. Este 1—1 și cei peste 
10 000 de turiști român; aflați In 
tribunele stadionului bodapestan 
jubilează! Pe teren se aud acum 
încurajări numai la adresa echipei 
noastre

Ne impunem
Jucătorii 

și sigur în 
atacă mai mult, în t mp ce gaz3e!e 
traversează momente de dezechili
bru. De altfel. în min- 59 vor mo
difica linia de atac! Bene intră 
in locul lui Kocsis. In noua formulă, 
atacul maghiar exercită o oarecare 
presiune spre poarta lui Răducanu, 
dar linia noastră de fund, împreu
nă cu Dumitru, se dovedește impe
netrabilă. Ocaziile sînt tot de par
tea noastră : Lucescu ezită după o 
splendidă fază a întregului atac 
(min. 72); Iordănescu cișt gă a 
minge la intercepție (min. 73), dar 
șutează prea încet; Lucescu si 
Domide sint singuri doar cu Pa-i- 
csics, dar extrema noastră greșește 
pasa (min. 77). Dar cea mai mare 
ocazie este aceea din m.n. 80, cînd 
Dembrovschi scapă singur spre 
Geczi, insă este ajuns din spate de 
Pancsics și Balint, contrat în careu, 
și pierde mingea. Penalty clar, 
neacordat de arbitru.

încet se mai scurg minutele ! Echi
pa lui Illovszky, simțind că ti scapă 
rezultatul pe care-1 avea, mărește 
ritmul, dar nu reușește decît un 
șut tras afară de Duna: n. ce e 
drept dintr-o poziție excelentă. Și 
jocul se încheie cu un rezultat care 
ne dă mari speranțe pentru cali
ficare.

noștri acționează calm 
toate compartimentele.

Cu un 
atenție, 

să ter- 
sperăm

Și 
nostru putea 

victorios partida. Să 
că In partidele următoare, el va
mult mai decis pentru a-și a- 
cu succes șansele.

Cosfin CHIRIAC

DUBLA VICTORIE A GIMNASTELOR

■

Echipa reprezentativă feminină a 
țării noastre a obținut, așadar, o 
meritată ș; frumoasă victorie în 
- ■? • - ' r..--. pe cuc '--u
susținut vineri și sîmbătă In sala 
Fkxeasca dm Capitală. In ziua a 
doua a concursului, cînd cele două 
finrmații au prezentat exercițiile 
libere alese, mvelul spectacular și 
valoric al întrecerii a crescut sim
țitor, cele mai bune componente 
ale echipelor României și Canadei 
oCerindu-ne exerciții de o ridicată 
valoare, aplaudate deseori de pu
blicul spectator. Ne-a plăcut în
deosebi E.er.a Ceampelea. Invingă- 
toerea detașată Ia individual com
pus, care pare să-si fi căpătat în
crederea In propriile forțe. Ea a 
evoluat in progres de la aparat la 
aparat (9.10, 9.20. 9,30, 9,45). mult 
ma: sigură decît In prima zi și a 
inebeiat cu o execuție de o deose- 
b.ta măiestrie la proba ei prefera-

tă, solul, spectatorii ovaționînd-o 
minute în șir. Au evoluat, de ase
menea bine, Alina Goreac si Ste
fania Bacoș, ultima o prezentă re
marcabilă în prima noastră echipă. 
Din păcate, în timpul exercițiului 
la paralele Felicia Dornea, care 
putea să aibă un cuvînt de spus în 
selecția olimpică, s-a accidentat la 
mînă. astfel că ea a fost nevoită să 
abandoneze, urmînd să fie supusă 
unui tratament medical.

Echipa Canadei a fost si ea lip
sită de aportul uneia dintre com
ponentele ei de bază. Nancy Mc 
Donnel. care a concurat la trei 
aparate, marcată puternic de un 
abces dentar, care a determinat-o 
să abandoneze înaintea ultimei 
probe. Fără îndoială vedeta echi
pei a fost Jennifer Diachun. cu 
multe exerciții dificile, de ridicată 
valoare tehnică.

Iată rezultatele tehnice: pe e-

ELENA CEAMPELEA

chipe ROMANIA 356,15 p, CANADA 
348,70 p : individual compus : Elena 
Ceampelea 73,15 p, Alina Goreac 
72,25 p, Jennifer Diachun 71,85, 
Ștefania Bacoș 71.25. Mariâna Ghe- 
ciov 70,35 p, Teresa McDonnel 
70,10 p.

Astăzi in Giulești
in Cupa F.I.R.A

ROMANIA-MAROC

MOTOCICLIȘTII
SOVIETICI

PE PRIMELE LOCURI
SOFIA. 29 (Agerpres). 

petiția internațională de 
Marele Premiu ai ă® 
roasa Mladej" s-a ir 
victoria echipei L.R.S.S 

ce Bulgaria
Ro-iâma — 41 p. Austi 
Ungaria — 8 p și Iuga

In clasamentul indii 
primul kx s-a clasat V. Gordeev 
(L'.R-SJS.) cu 41 p. C. Votculescu 
(România) a ocupat locul 6. cu 
13 p.

Cea de a treia etapă a concursu
lui s-a desfășurat ia Plovdiv

Com- 
-track 
„Na- 

t cu 
80 p- 

3 P-.
27 P. 
6 p.

■ pe

între 1 și 10 mai, la Plsen (Ceho
slovacia) se va desfășura un impor
tant concurs dotat cu ..Marele Pre
miu al 
concura 
mâni:

Peste
deplasarea în Spania, la camp.ona-

Victoriei". La întreceri va 
și un lot de 17 țintași ro-

cîteva zile apoi. vor face

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Concursul masculin din cadrul competi
ției internaționale de gimnastica „Bisa 
Tt- a revenit sportivului sovietic Niko
la: Andrianov, cu 113.73 p. £3 a fost ur
mat de B. Boîko (U.R.S.S.) — 110.2 p. 
Si ICtzuiu T-kahara (Japonia) 110.1 p. 
Petre SChaiuc (România) s-a situat pe 
locul » cu 105,15 p. Au participat 38 de 
g.m naști.

tist al provinciei Limousin conduce 
mirul sovietic Neliubin. urmat de 
- patriomi său Gorelov la 1:09, olan- 
< Balk la 3:34 și francezul Mesrit 

E^pa a treia (Guervet — Per- 
9 a fost cistigată de Van Katwîsje 
andaj. cronometrat pe distanța de 

tem in 3hi2:l«.
■
In prun» zi » turneului internațional 
masculin de baschet de la Barcelona, 
Spama a învins la Urnită cu scorul de 
ta—«7 (47—461 echioa Braziliei. Intr-un
ai: joc. fonr.ația CU F. Barcelona a in- 
trecut o selecționată a Iugoslaviei cu

tele europene de talere, reprezenta- 
tivele României de skeet și talere 
lansate din șanț. întrecerile conti
nentale vor fi găzduite în locali
tatea Eurovillas (la 60 km de Ma
drid! între 7—9 ma: (skeet) și 13—15 
ma; (talere aruncate din șanț).

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL**

CURSA PICII"
In acest an se organizează, pen

tru a 25-a oară, cea mai mare com
petiție ciclistă rezervată amatorilor : 
„Cursa Păcii". Prin urmare, este o 
ediție jubiliară, motiv pentru care 
interesul manifestat pentru ace istă 
întrecere este deosebit de mare. Star
tul în această ediție se va da la 5 mai 
la Berlin, din cunoscuta „Alexander- 
platz", printr-o cursă individuală 
contracronometru care măsoară 9 km. 
Interesant și cu totul inedit este lap- 
tul că întrecerea primei etape se des
fășoară în nocturnă. Primul concurent 
va' lua startul la ora 20. iar ultimul 
în jurul orei 22,15.

La competiție sînt înscriși 102 ci
cliști din 17 țări: Polonia, Anglia, Iu
goslavia, Cehoslovacia, Franța, Bel
gia, Finlanda, U.R.S.S., Danemarca, 
R.D. Germană, Italia, Bulgaria, Ro
mânia, Norvegia, Ungaria, Cuba și 
Maroc. Rutierii români vor nurta 
numerele de concurs intre 79 și 84.

S-a pus, desigur, întrebarea : de ce 
tocmai 
mată o 
punsul 
pentru
să fie departajați și, în felul acesta,

să existe un interes mai mare in ce 
privește clasamentul. De altfel, acest 
lucru s-a făcut în urma cererilor pri-

CELE 14 ETAPE

I. (5 mai) : Cursă individuală con- 
tracronometru la Berlin : II (6 mai) : 
Circuitul Berlinului ; III (7 mai) : 
Berlin — Magdeburg 163 km ; IV. 
(8 mai) : Ascaersleben — Erfurt :7a 
km ; V. (9 mai) : Erfurt — Gera 151 
km : (10 mai — odihnă) ; VL (11
mai) : Gera — Karlovy-Vary 159 km 
VII. (12 mai) : Karlovy-Vary — Fra
ga 126 km : VIII. (13 mai) : Praga — 
Hradec Kralove 147 km : IX. <15 
mai): Ltmysl — Gottwaldow 165 km 
X. (15 mai) : Gottwaldow 
163 km ; (16 mai — odihnă) 
mai) : Trinec 
XII. (18 mai) : Cracovia 
156 km ; XIII. (19 mai) : 
Lublin 162 km ; XIV. 
blln — Varșovia.

XL (17
Cracovia 152 km : 

— Rzezsov
Rzezsov — 
mai) : Lu-(20

e

LA RUGBY
«1—78 (39—32) 
bali știi 
tori cu 
ciul cu

tn ziua a doua, baschet- 
brazilieni au terminat învingă- 
scorul de 85—66 (42—34) în me- 
formația gazdă C.U.F. Barcelona.

Cunoscutul recordman american Al. 
Feuerbach a cîștigat proba de aruncare 
a greutății, în concursul de la Des 
Moines cu performanta de 21.19 m. Este 
pentru a patra oară, in acest sezon, cînd 
Feuerbach depășește granița celor 21 m. 
Surpriză în cursa de 440 y garduri : re
cordmanul mondial al probei. Ralph Mann 
nu a reușit să se claseze decît pe iocul 
3 cu 51 sec. victoria revenindu-i lui Jim 
Bolding cu 50,1.

La Leningrad s-au disputat întîlnirile de 
volei dintre reprezentativele masculine 
și femininp ale Uniunii Sovietice și Ja
poniei. Voleibalistele sovietice au obți
nut victoria cu 
sportivii niponi 
lină cu același

sco.-ul de 3—0 (6,11.9), 
cîștlgind partida maseu- 
scor de 3—0 (13,11,12).

finală ale turneului de

Astăzi după 
vor păși pe

în prima etapă a fost progra- 
cursă contracronometru ? Răs- 
este cit se poate de simplu : 
ca de la început, concurenții

organizare dinmite la Comisia de
partea unui mare număr de pasionați 
ai sportului cu pedale, și a ur.or de
legații prezente la „Cursa Păcii".

în program sînt prevăzute <|ouă zile 
de odihnă. Prima la Gera (R.D.G.) și

a doua la Trinec (Cehoslovacia). Or
ganizatorii au mai stabilit ca nici una 
din etape sâ nu depășească 170 km.

Printre personalitățile de seamă 
prezente în această cursă se va nu
măra și Adriano Rodoni. pre'gxiin’ele 
U.C.I. Dar — trecînd la lista oarti- 
cipanților — nu putem omite numele 
unor cicliști de mare valoare în frun
te cu polonezul Ryszard Szurkowski, 
care pinâ acum și-a înscris de două 
ori numele pe lista ciștigătorilor ‘1970 
și 1971). iar o dată (1969) s-a clasat pe 
locul al doilea. Va reuși Szurkowski 
să cîștige pentru a treia oară consecu
tiv marea întrecere reușind, astfel, 
o performanță unică în istoria de 25 
de ani a „Cursei Păcii" ? Se pare că 
principalul său rival va fi francezul 
Regis Ovion, campionul mondial de 
anul trecut in întrecerea amatorilor.

Pe echipe, ca și in anii precedeuți, 
lupta se va da intre formațiile Polo
niei și U.R.S.S. Să așteptăm, însă, des
fășurarea etapelor pentru a ne con
vinge de 
nu lipsesc 
treceri de

eventualele surprize, care 
niciodată in asemenea în- 
mare anvergură.

DIETER HOBECK
„Sportecho" — Berlin

In optimile de
tenis de la Denver (Colorado) : Laver 
— Richey 6—1. 6—4. Newcombe — Drys
dale 6_ 3. 6—7. 7—6. Olandezul Tom
Okker a cîștigat eu 7—5, 6—7, 6—3 in 
fața australianului O. Davidson, iar Roy 
Emerson a dispus surprinzător de Ken 
Rosewall cu 7—6. 6—7. 6—4. Iată și pri
mele rezultate din proba de dublu : 
Laver. Emerson — Barth. Leonard 6—7, 
6—3. 6—1. Newcombe, Roche — Adison, 
Alexander 6—4, 2—6, 7—6.

In continuarea turneului pe care-1 Între
prinde in U.R.S.S., selecționata olimpică 
masculină de baschet a S.U.A. a jucat 
la Vilnius în compania reprezentativei 
R.S S. Lituaniene. Baschetbaliștil ame
ricani au terminat Învingători eu 90—G9 
(38—32).

amiază rugbyștii tricolori 
gazonul stadionului Giu

lești susținînd cea de-a 83-a întîlnire 
inter-țări din lungul lor palmares, pri
ma avînd loc în 1919, la Paris (0—21 
cu S.U.A.). De atunci și pînă azi rug
byștii noștri au apărat culorile națio
nale de 82 de ori. avînd un bilanț ge
neral net favorabil : 50 de victorii,
27 infrîngeri, 5 partide soldîndu-se cu 
un rezultat egal. (De menționat cp ^o1- 
maresul s-a îmbunătățit substanțial în 
ani, de după război : 47 victorii. 12
înfrîngeri și 4 egalități).

De data aceasta, în jocul de debut în 
noua ediție a Cupei F.I.R.A., vom Dre- 
zenta o echipă nouă, tînără, ambițioa
să, pusă pe fapte mari și gata să ștear
gă impresia neplăcută lăsată de evolu
ția nesatisfăcătoare din trecuta ediție 
a competiției de vîrf a rugbyului euro
pean (ultimul meci : 12—31. la Bezierf, 
eu Franța). Colectivul de antrenori (AI. 
Teofilovici, Radu Demian și Th. Rădu- 
lescu) va alinia o formație cu mulțl 
debutanti, aleși dintre jucătorii cei mat 
în formă ai sezonului. Dar iată cum 
va arăta formația României : 
(Știința Petroșani) — Suciu 
șoara), Nica, Dragomirescu 
namo), Răscanu („U“ Tim.) 
(Dinamo), Neagu (Știința) 
(Sportul studențesc), FI.
(Știința), Fugigi (Sportul studențesc) — 
Dărăban (Dinamo). M. Ionctcu (Clubul 
școlar) — Baciu (Dinamo). Ortelecan și 
Dinu (ambii Știința), Rezerve vor fi 
Popovici („U“ Tim.), Al. Pop (Grivita 
Roșie). Durbac (Steaua) și Pavlovicl 
(Grivița Roșie). Menționăm că în timpul 
partidei vor putea fi efectuate doar 
două schimbări.

Rugbyștii marocani vin, așa cum am 
arătat și în ziarul de ieri, aureolați de 
o recentă frumoasă victorie 
Cehoslovaciei (21—3), obținută 
Franța, la Millau.

In formația marocană joacă 
sportivi francezi, centrul Charlier și 
mijlocașul Duvigneau. Iată echipa pe 
care o vor alinia marocanii : Ragiz — 
Bennouri, Charlier, Ben Moussa, Halii 
— Duvigneau, Lakrarie — Dukali, Ba- 
rek, Ramaoun — Toumert, Kossai — 
Zaoui, Khairi, Aoutini. Tntîlnirea va fi 
condusă de arbitrul italian Petracelli.

D CALLIMACHI

Bucos 
(„U" Timi- 
(ambii Di-
- Nicolescu
- Atanasiu 
Constantin

asupra 
Joi, în
și doi

o ultimele știri o ultimele rezultate* ultimele știri*

ALTE MECIURI DIN SFERTURILE DE FINALA
ALE CAMPIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL

La Milano ITALIA — BELGIA 0—0 !
Mare surpriză pe „San Siro“. Ze

cile de mii de spectatori prezenți 
la Milano la partida din sferturile 
de finală ale campionatului euro
pean au fost profund nemulțumiți de 
rezultatul dintre echipele Italiei și 
Belgiei : 0—0 ! Italienii au dominat 
copios aproape 90 de minute, dar 
n-au putut înscrie în poarta apărată 
de Piot. cel mai bun jucător, de pe 
teren. Poate și lipsa lui Boninsegna 
s-a făcut resimțită, deoarece acțiu
nile lui Mazzola și Riva nu au fost 
încheiate de succes.

Așadar, Italia are de susținut un 
meci dificil la Bruxelles, în partida 
retur.

In fața celor 60 000 de spectatori, 
arbitrul bulgar Nikolov a condus ur
mătoarele formații :

ITALIA : Albertosi — Burgnich,
Facchetti. Bcdin, Rosato, Cera, Do- 
menghiiii (Causio din min. 46), Maz
zola, Anastasi. De Sisti, Riva.

BELGIA • Piot — Heylens, Maer
tens (Dolmas din min. 50), Thissen, 
Van Den Daele, Dockx, 
Van Moer, Lambert, Van 
heycn.

Scmmeling, 
Ilimst, Ver-
TRENTINICesare

în campionatul Europei pentru e- 
' • finală) ;

OLAN-
chipe de tineret (sferturi de

La Pleven : BULGARIA — 
DA 2—2 (2—0).

La Stockholm :
SLOVACIA 0—1

La închiderea 
toi în sferturile

ANGLIA—R. I
1-3 (0—1).

SUEDIA -
(0-0). 
edifiei: La 
de finală ale C.E.
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