
In prezenta tovarășului 

NICOLAE CEAUSESCU

IERI A FOST INAUGURAT 
MUZEUL DE ISTORIE

ANUL XXVIII — Nr. 7049 4 PAGINI 30 BANI Marți 9 mai 1972

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Luni 8 mai, în preziua sărbătoririi 

a nouă decenii și jumătate de la 
proclamarea independenței de stat 
a României, Capitala a trăit un e- 
veniment cu adinei și multiple sem
nificații în viața științifică 
turală a țârii — ____ ____
ului de Istorie al Republicii Socia
liste România.

Inaugurarea importantului așeză- 
mînt muzeal — creat prin grija par
tidului și. statului — a avut loc în 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a tovarășilor Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană. Gheor- 
ghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Petre Blajovici, Cor- 
r.ei Burtică, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Ion Ionită, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan, Ion Stăneseu, Ștefan 
Andrei și Ion Dlr.câ.

și cul-
deschiderea. Muze-

creat prin grija par-

a

La festivitate au luat parte, de 
asemenea, membri ai C.C. al -P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai unor instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, activiști de partid și 
de stat, reputați oameni de știință, 
artă și 
cultelor, . __ „______
întreaga țară, ziariști români și 
respondenți ai presei străine.-

Erau de față membrii Comisiei de 
organizare a muzeului.

Miile de cetățeni ai Capitalei care 
se aflau în Calea Victoriei, in fața 
și pe treptele scării magistrale a ve
chiului palat al poștelor — impună
toare clădire ridicată la sfîrșitul se
colului trecut, acum gazda Muzeu
lui de Istorie al Republicii Socia
liste România — au făcut o însufle
țită. o călduroasă primire tovară
șului Nicolae Ceausescu, celorlalți 
conducători ai partidului și statului.

Muzeul, care și-a deschis ieri por
țile, înseriindu-se printre prestigioa
sele lăcașuri de cultură ale patriei.

cultură, reprezentanți 
istorici și muzeografi

ai 
din 
co-

ca un luminos focar de cultură și 
știință, de educație patriotică 
maselor, reprezintă o emoționanta 
retrospectivă istorică, concepută la 
mari dimensiuni ; el însumează o 
suprafață de expunere de peste 
15 000 mp si reunește peste 30 000 
de exponate de însemnătate repu
blicană. Intr-un spirit de profundă 
obiectivitate științifică, este redată 
— prin mărturii vibrante — viața 
poporului român in milenara sa dez
voltare. din cele mai vechi timpuri, 
de la apariția omului pe teritoriul 
României pinâ astăzi, în epoca în
floritoare a edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Cuvîntul de deschidere a festivi
tății este rostit de tovarășul Miron 
Constantinescu, membru supleant 
Comitetului Executiv al C.C. 
P.CJ?., președintele Academiei 
Științe Sociale și Politice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu taie, 
apoi, panglica inaugurală.

Se vizitează muzeul.

a

ECHIPA NAȚIONALĂ, IN CĂUTAREA FORMULEI
OPTIME A CVARTETULUI

PREOCUPĂRI MULTIPLE PENTRU MECIUL DE

Astăzi la Miercurea Ciuc

OFENSIV
FOT BA’. CU UNGARIA

Va reuși Dinamo București
in meciul cu Steaua

POIANA BRAȘOV, 8 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

început de săptămină la Poiana 
Brașov. O zi liniștită, de relaxare, 
pentru tricolori, care duminică au 
coborit în oraș pentru un meci de 
antrenament de 90 de minute.

...S-a servit masa de dimtaeață. 
Băieții, însoțiți de masorul Andrei 
Tudose. au pornit-o, în pas lejer, 
spre Valea Lupului. Iordănescu, 
restabilit după gripă, și-a luat o 
minge și a plecat de unul singur 
spre terenul de lingă teleferic. Doar 
Angelo Niculescu mai zăbovește în 
holul hotelului „Bradul", reținut

de lectura „Sportului-. Ii urmăresc 
atent. Mai falii, citește cronica de 
pe pagina I, trece apoi Ia interior, 
unde revede, cu vădită plăcere, mo
mentul — imortalizat de fotorepet- 
terul nostru — in care Domide îi 
aduce, lingă tușă, recunoscător, un 
fir de garoafă, și ajunge, in sfirșit.

„Aproape
pletează: , _
compartiment. Au reapărut Vidats, 
cci doi Iuhasz (Ianoș și Peter), Szo- 
ke și Bene... Ujpesti-ul întrunește 
iarăși majoritatea...

li iau „pulsul".

o altă echipă !“. Și ccm- 
,,Sint modificări în fiecare

să reactualizeze
lupta pentru titlu?

DUPĂ ȘASE LUNI

Valoarea iese lotuși la
Roxana Vulescu

al 
ai 
de

Șl ZIUA VICTORIEI ASUPRA FASCISMULUI

POPORUL NOSTRU
DE PREGĂTIRE

STR1NS UNIT • Ploaia si fngul au grevat performanțele •
iveala; mărturie: rezultate'e obțwute de Gh.

IN JURUL PARTIDULUI! Eleonora Monoranu, Liliana lean. M. Iordan • Juniorii mici

Ghipu,

clacărilor (pri 
‘upremația sprin

oporul nostru sărbătorește împlinirea a 95 de cni de la pro- 
’ ‘ ’ "Io României și 27 de ani de

la marea victorie a popoarelor asupra fascismului. Deși cele două 
evocă evenimente îndepărtate în timp, petrecute in îrr.preiu- 

și pe planuri diferite, nu este greu de deslușit intre oces'e

PĂȘEȘTE FERM ÎNAINTE
UN PRIM BILANȚ

departe

Poporul nostru sărbotorește implin 
clamarea independenței de stat

date
rări ... . . u ____ ............. _
aniversări o trăsătură de unire și sensul unei continuități. Este vorba 
de prezența mereu vie, de-a lungul istoriei poporului român, a ide
alurilor de libertate și independență națională, idealuri care l-au 
însuflețit pe cimpurile de luptă ale războiului de neatîrnare, in răz
boiul pentru eliberarea țării de *ub jugul fascist, și care și-au găsit 
deplina înfăptuire sub conducerea Partidului Comunist Român, prin 
lupta sa patriotică, consecventă.

Cucerirea independenței de stat a împlinit un ideal scump al 
națiunii române, pentru care s-au jertfit nenumărat! fii vrednici ai 
poporului, înflăcărați patrioți. Ea a deschis coi noi de dezvoltare 
României moderne, a creat condiții favorabile pentru valorificarea 
potențialului său spiritual și material, pentru afirmarea ei plenara, 
suverană, în viața internațională.

Referindu-se la acest eveniment memorabil din istoria poporului 
român, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta :

„După cum se știe. România a cunoscut și ea, timp de cîteva
SPORTUL

(Continuare In pag. a 2-a)

De ce r.e-a fu-t frică, n-am scă
pat : la Constanța, ploaia a impus 
condiții improprii concursului repu
blican al juniorilor I." la fel ca In 
primăvara din anul trecut, ciad tot 
-portul tom it ar, i-a fu>t gazdă. Așa 
incit primul bilanț al celor sase 
luni de pregătire a tinerilor atieți — 
cpncursurile de sală din timpul ier
nii au constituit jaloane intermedia
re — s-a efectuat pe o pFtă de a- 
lergare ce mustea de apă (primul 
culoar devenise mocirlos la turnante), 
pe piste de elan ce rivalizau cu o- 
glinda lucie a gheții (am ~ ''
concurent la triplusalt ce 
cat în timpul elanului pe 
pistei, „patinînd" 
cițiva metri...). în 
cări unde apa de ploiie _____
ca in vase ! Ploaia și frigul au gre
vat rezultatele finale și au determi
nat accidente in timpul probelor 
(la 400 m.g., de pildă, unul din fa- 
voriți, Iosif Korodi. a căzut atunci 
cînd conducea în cursă, ca și Dan 
Betini, de altfel. Ia 2 000 m obsta
cole) sau retrageri pe parcursul- con-

apoi 
cercuri

r

ÎN TURNEUL DE BASCHET DE LA ORADEA

FLUCIUATIA * CARACTE«IZAT
COMPORTAREA JUCĂTOARELOR

DIN LOT
|| ■h

.

Neîdoielnic, turneul orădean al 
ultimului tur al campionatului re
publican feminin de baschet, 
disputat timp de trei zile în sala 
Armata, poate fi socotit ca fiind 
încununat de succes. Au fost multe 
partide echilibrate, încheiate cu 
scoruri strînse, iar publicul a gustat 
din plin frumusețea baschetului 
feminin. Interesante au fost în-

4S■S *

CLASAMENT
t. Rapid
2. IEFS
3. Politehnica
4. Cri sul
5. — -------
6.
7,
8. ASA
». Voința

10. .Ut lași

,U- Timișoara 
Sănătatea 
Constructorul

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

3
4
4 

11 
14
14
15
17
18
20

1580—1216 
162-8—1178 
1665—1226 
1254—1209 
1329—1508 
1409—1474 
1183—1412 
1340—1555 
1269—1480 
1123—1432

41
44
44
37
34
34
33
31
30
28

Înălțată mult 
peste Petric, Pră
zaru execută o 
nouă aruncare 
spre coșul echipei 
1 E.F.S. Fază din 
meciul Rapid — 
I.E.F.S.

z

de o prezența formaia
cursului, de teama 
paiul candidat la 
terilor, Doru Cristudor. de exemplu).

Ambiția cu care s-a concurat pen
tru a depăși dificultățile atmosfe
rice, buchetul de performanțe ce a 
încununat, totuși, cele două reuni
uni constănțene, ne determină 
apreciem drept reușită această 
tilnire sub semnul primăverii a 
leților juniori, edificator ■ chiar, 
multe privințe, pentru selecția 
verificarea loturilor reprezentative 
(băieții urmînd să debuteze curind 
în întilnirile internaționale ale anu
lui, îa Atena, in compania juniori
lor greci : 27—28 mai).

Ceea ce trebuie să ne intereseze — 
credem noi — la nivelul juniorilor 
mari, aflați în pragul senioratului, 
este „valoarea de schimb" a perfor
manțelor lor ne arena internă, Ia 
nivelul seniorilor, standardul lor va
loric in concernul internațional al 
grupelor de vîrstă respective. Prin 
această prismă, cîteva rezultate în
registrate la Constanța, în pofida 
condițiilor amintite, au o pondere 
reală și nasc sueranțe pentru viito
rul apropiat. Ne vom opri, pentru 
început, la cele două noi recorduri 
naționale : Gheorghe Ghipu (Meta
lul Buc.) — ltaO.l la 800 m și Marin 
Iordan (Șc. S. A. Buc) — ld.81 m 
la greutate. Rezultatul înregistrat de 
demifondistul metalurgist este exce
lent. dacă ținem seama numai de 
două elemente : constituie cea mai 
bună performanță a probei în acest 
an. iar deținătorul actualului record 
va mai fi junior și în anul urmă
tor... Cp aruncarea sa record. Ma
rin Iordan i-a._ aruncat mănușa cam
pionului de seniori. A. Gagea, in
tr-un pasionant duel ce poate scoate 
— in sfirșit! din anonimat proba 
de aruncare a greutății. Ceea ce 
sperăm, de altfel, si de la suratele 
acesteia, probele de ciocan — unde 
Tudor Stan (Viitorul) a înregistrat 
a treia performanță românească a 
anului : 62,36 m — si suliță, unde 
Liviu David (Șc. S. Oradea) a cîș- 
tigat cu 68.04 m.

Fetele au înscris oe primele lo
curi probele de înălțime, sprint și 
suliță. Recordmana naționala de

Paul SLAVESCU

văzut un 
a alune- 
cauciucul 
ne suate 
de arun- 
se aduna

(Continuare in pag. a 2-a 
la rubrică)

1D- 
at-

Angelo Niculescu intr-uri colocviu ad-hec cu jucătorii din Itnia de atac 
Foto: S. BAKCSI

la pagina a IV-a; Caută amănunte 
de la meciul Ungaria — Malta, 
disputat, după cum se știe, stmbă-

Stadionul Republicii, din 
Capitală, va găzdui mîi- 
ne, de la ora 17, o atrac
tivă partidă de foibal, o- 
punînd selecționatei olim
pice române o selecționa
tă divizionară bulgară 
(Amănunte despre acest 
meci, în pagina a 3-a)

— Faptul vă aduce emoții supli
mentare' pentru’ duminică ?

— Nu, îmi aduce datele absolut 
necesare abordării partidei Ia adă
post de orice surpriză,

— Și ce vă spun dv. aceste noi

G. NICOLAESCU

tă pe Nepstadion. Le-a găsit. A 
citit comentariul, după care a lăsat 
să-i scape următoarea reflecție :

LI. T. A VA JUCA
LA
ÎN

VARA
MEXIC

in-Pentru sfîrșitul lunii iulie și 
cepului lunii august, echipa U.T.A. 
a fost invitată să întreprindă un 
turneu de cîteva jocuri în Mexic.

SLLEtJlOVUA
UNIVERSITARA

Astăzi modernul patinoar artifi
cial din Miercurea Ciuc găzduiește 
unul dintre cele mai așteptate eve
nimente .competiționale ale sezonu
lui actual de hochei pe gheată. 
Este vorba de tradiționalul meci 
dintre formațiile bucureștene Stea
ua și Dinamo, ambele socotite 
— pe drept cuvînt — echipele cete 
ma'i bune ale campionatului repu
blican al diviziei A. In această edi
ție a întrecerii pentru titlu, hoche-

1. Steaua
2. Dinamo
3. Avlntu! M. Ciuc
4. Agronomia Cluj

11
11
ii
li

10
9
2
l

0
0
0
0

1
o
9

10

73—16
09—18
25—74
24—88 2

și Dinamo Bucu-iștii de ia Steaua
rești s-au mai întilnit de trei ori, 
de două ori ieșind învingători ju
cătorii de la Steaua, iar o dată cei 
de la Dinamo. Interesant în aceas
tă privință este faptul că partida 
de azi are într-un anumit fel un 
caracter decisiv, deoarece încă o 
victorie a echipei Steaua ar tranșa 
definitiv lupta pentru titlu, urmînd 
ca tatîlmrea acestor formații d:n 
ultimul tur al campionatului (14 
mai) să nu mai aibă decît o sem
nificație simbolică. Este de aștep
tat, deci, ca dinamoviștii să abor
deze disputa cu un plus de ambi
ție, cu mai multă voință, țintind 
numai victoria și fiind în acest fel 
încă angajați în competiția pentru 
medaliile de aur ale campionatului.

In jocurile disputate pînă în 
prezent, ambele echipe au mani
festat o bună formă și cum din 
nici unul din loturi nu se semna
lează absențe este de așteptat ca 
intîlnirea lor din această seară sâ 
satisfacă pe deplin așteptările exi
gentului public din acest oraș, unde 
hocheiul este atît de popular. Dar. 
mai presus de orice alt considerent 
de ordin tehnic așteptăm ca cele 
două echipe să se angajeze într-o 
dispută corectă, în spiritul > regula
mentului.

Iată acum programul acestei eta
pe : ORA 17 : Avîntu! M. Ciuc - 
Agronomia Cluj; ORA 19,30; 
Steaua — Dinamo(Continuau in pag. a 3-a)

ÂLE CROSULUI TINERETULUI
EDIȚIA 1972

r

a
■ ni «r ”
fe.'f
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trecerile șl prin prisma clasamen
tului, în cadrul căruia s-a ajuns 
însă la o singură clarificare : Uni
versitatea Iași nu mai poate evita 
retrogradarea în Divizia B. Dar, pe 
lingă lupta pentru cucerirea vic
toriei, echipele ne-au prilejuit și o 
trecere în revistă a formei actuale 
a baschetbalistelor vizate să repre
zinte țara, în toamna acestui an, 
la campionatul european din Bul
garia. Sub acest aspect, nu se pot 
trage concluzii definitive, dar, în 
general, se poate spune că cele mai 
multe jucătoare din lot și-au con
firmat valoarea (Balai, Szabados, 
Ciocan, Iftimie, Tita, Szabo, Popov, 
Prăzaru). Altele au evoluat încă 
neconvingător, (Nicola, Roșianu), 
iar unele, neselecționate, au de
monstrat că merită să intre în ve
derile antrenorilor S. Ferencz și 
I. Nicolau (Goian și Diaconescu). Ca 
aspect negativ, vom sublinia fluc
tuațiile nespus de mari de la un 
meci la altul, cele mai elocvente 
exemple fiind oferite de echipele 
I.E.F.S. și ' .''

Și acum, cîteva amănunte asupra 
celor mai 
ultima zi :

RAPID — I.E.F.S. 63—61 (31—34). 
După strălucita comportare a stu
dentelor în meciul cu Politehnica, 
pe de o parte, și după evoluția 
foarte slabă a rapidistelor în parti
da cu Constructorul, pe de altă 
parte, I.E.F.S. apărea ca mare fa-

Foto : Dragos
NEAGU

BOXERI ROMANI IN OLANDA
Intre 9 și 15 mai se desfășoară 

în mai multe orașe din Olanda, un 
mare turneu internațional de box. 
La turneu participă și cîțiva pugi- 
liști români : Petre Canea, Ștefan
Boboc, Pavel Nedelcea și Gheorghe 
Ciochină, însoțiți de antrenorul 
Constantin Dumitrescu.

DE FOTBAL ÎN LIBAN
In 

re a 
tinuă pregătirile — pentru compe
tiția europeană — și Iotul repre
zentativ universitar. Intre 15 și 22 
mai, el va pleca într-un turneu de 
trei jocuri în Liban.

această perioadă de întrerupe- 
campionatului intern, își con-

■x

!

Rapid.

interesante întîlniri din

(Continuare in pag. a 2-a* 
la rubrică} *
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RAIDUL NOSTRU 

PRIN 

LIBRĂRIILE CAPITALEI

Cele 30 de participante la finala

DRUMUL CÂRTII SPORTIVE 
DIN RAFT SPRE CUMPĂRĂTOR 

POATE FI SCURTAT
Literatura sportivă — iată un domeniu care, an de an, ocupă poziții 

din ce in ce mai importante, atit in rindurile iubitorilor de, sport, cit și 
in ale specialiștilor care pregătesc eșaloanele sportivilor de performanță. 
Din cele 3 415 de titluri insumind 59 341 000 exemplare tipărite anul trecut 
o parte aparțin domeniului educației fizice și sportului. Ținind cont de 
această realitate, de influența și aderența sporită in masele largi ale infor
mațiilor cu caracter sportiv am considerat oportună o scurtă investigație 
prin librării, consultirid in același timp pe unii dintre principalii benefi
ciari — antrenori, cititori — asupra modalităților de prezentare a cărții 
sportive și cercettnd in ce măsură calitatea, conținutul și varietatea tema
tică satisfac necesitățile de informare și documentare.

Poate fi eliminat decalajul din
tre ultimele noutăți din dome
niul sportului și data apariției ?

— Multe dintre cărți rămîn în 
rafturi — ne-a spus FILIPINA ȚĂ- 
PÎRLAN, vînzătoare la librăria din 
pasajul O mare parte

dintre solicitanți renunță la cumpă
rare din cauza faptului că, deși in
teresante, ele nu conțin noutăți de 
ultimă oră.

Aceeași părere, ne-a fost exprima
tă și de P. COSMANESCU, antre
norul echipei de rugby Steaua. Re- 
ferindu-se la lucrările privind .spor
tul cu balonul oval, el remarca de

calajul care există între metodele 
de antrenament, tactica jocului, di
ferite exerciții pregătitoare, aflate 
în atenția autorilor și ultimele schim
bări- survenite pe plan mondial în 
acest sport : „Cartea apărută sub 
semnătura lui Al. Teofilovici și 
V. Cîrligelu este destinată începă
torilor, iar în ceea ce privește per
formanța, antrenorii au Ia indemină 
un mult prea vechi volum, care nu 
mai satisface cerințele moderne de 
antrenament".

Intr-adevărs și constatările făcute 
se suprapun acestor păreri. Am în- 
tîlnit, la rîndul nostru, în rafturi 
editări din anii trecuți, nesolicitate 
de cei pentru folosul cărora au fost 
scrise. în condițiile unei „avalanșe" 
de informații care se uzează cu ra
piditate, ar trebui găsite soluțiile cele

mai adecvate pentru elimina
rea inadvertențelor existente. Așa 
cum au propus unii dintre cei con
sultați de noi, poate ar exista posi
bilitatea editării operative a unor 
broșuri de largă circulație în care 
să se trateze tocmai noutățile din- 
tr-o disciplină sau alta.

Varietatea și numărul titluri
lor rămîne în unele direcții... in
variabilă

La librăria Academiei — una din
tre cele mai bine aprovizonate u- 
nități — am constatat un alt as-

Emanuel FANTANEANU 
Radu TIMOFTE

Continuare in pay. a 2aj

Odată eu etapa de la Brăila, 
s-a consumat ultimul act al celei 
de a cincea ediții a CROSULUI 
TINERETULUI, competiție desfășu
rată sub semnul Semicentenarului 
creării U.T.C. Dintre reprezentanții 
tuturor județelor țării s-au ales 
campionii din acest an. întrucit a- 
mănuntele legate de desfășurarea 
fazei finale stat cunoscute, rămîne 
să fie făcute cîteva observații de 
fond, încercînd o pătrundere în 
esența lucrurilor, acum, cînd avem 
la dispoziție un tablou general al 
fazelor Crosului tineretului.

Fără îndoială, etapa pe asociație 
rămîne cea mai importantă, prin 
caracterul ei de masă. în această 
direcție, trebuie menționate cîteva 
județe în care munca locală de or
ganizare s-a caracterizat printr-un 
grad mai ridicat de colaborare în
tre organele sportive, cele sindicale 
și organizațiile de tineret. Printre 
ele se numără Timiș (41 000 de 
concurenți), Iași (37 000), Prahova 
(42 000), Dolj (37 300), municipiul 
București, Argeș etc. S-a observat 
apoi, tot la nivelul județelor, o preo
cupare sporită din partea activiș
tilor sportivi și a profesorilor de 
educație fizică de a pregăti în mod 
special, pe parcursul unui an, cadre

categoriei 11—19 ani atv plecat în cursă

Foto : Traian ENACHE — Brăila

pentru Crosul tineretului. Această 
acțiune a fost precedată de o primă 
selecție, urmînd ca fazele compe
tiției să confirme alegerile, iar* in 
cazurile mai favorabile (ocuparea 
unui loo fruntaș la finala pe țară, 
de exemplu) să constituie o adevă
rată rampă de lansare în atletismul 
de performanță. Acesta a fost, de 
altfel, drumul parcurs de la impu
nerea în edițiile anterioare și pînă 
la podiumul cîștigătorilor din con
cursuri a unor sportivi ca Rafira 
Fița (în prezent, campioană balca
nică și componentă a lotului na
țional), Gherghina Iordache (com
ponentă a lotului național). Florin 
Zgondea, Iulian Săveanu și alții.

Anul acesta, munca de depistare 
a talentelor a fost intensificată, în 
special de către Federația romană 
de atletism. Vor fi urmăriți primii 
10 clasați la fiecare categorie de 
vîrstă și îndrumați, fie spre clu
burile de performanță, fie spre șco
lile și liceele sportive cu secții 
și profil de atletism, cum este, de 
exemplu, Liceul experimental de la 
Cîmpulung Muscel. Munca anonimă 
— dar . demnă de laudă —- a acti
viștilor și profesorilor de speciali-

(Continuare în pag. a 2-a)
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POPORUL NOSTRU SURPRIZE

DE PROPORȚII IN DIVIZIA B

(Urmare din pag. 1)
«•coh, jugul otupririi străine j dar niciodată nu a încetat lupta 
pentru a-și cuceri independența fi a-și fauri o viațâ nouâ, așa cum 
dorește. Este adevărat, independența de stat am cucerit-o acum 100 
de ani sau, mai bine zi», exact acum 95 de ani, în 1877. Atunci am 
scuturat |ugul otoman dar, după aceea, timp de încă zeci de ani, 
a trebuit să suportăm asuprirea diferitelor |ări imperialiste. De fapt, 
numai odată cu răsturnarea dictaturii fasciste și trecerea la con
struirea socialismului, poporul român și-a asigurat pe deplin inde
pendența. De aceea, pentru noi, socialismul, independența națională, 
dreptul poporului de a-și hotărî singur destinul, așa cum îl dorește, 
constituie un tot unitar, inseparabil.

Păstrînd neșterse în memorie actele de vitejie, eroismul legendar 
al ostașilor români în timpul războiului de neafîmare, ca și în lupta 
împotriva fascismului purtată pe pămîntul patriei, pe teritoriile 
Ungariei și Cehoslovaciei, evocînd contribuția conștientă, voluntară, 
entuziastă, a întregii suflări românești pentru izbîndâ, nu vom uita 
că — în continuare — steagul bătăliei pentru deplina independență 
si suveranitate națională a fost purtat cu fermitate, pină la victoria 
finală, de mișcarea muncitorească, de Partidul Comunist Român.

Astăzi, Strănepoții dorobanților și ai lui Peneș Curccnul care au 
lupto£ și au învins pe redutele Griviței, fiii eroilor de la Debreczin și 
din Tatra, se bucură din plin de roadele și binefacerile vieții noi 
făurite, sub conducerea partidului, în patria noastră socialistă. Tn 
fața lor stau deschise toate drumurile pentru realizarea deolinâ ca 
oameni și cetățeni, pentru valorificarea, în folosul colectivității, a apti
tudinilor și a talentului lor.

La sărbătorirea a 95 de ani de la înfăptuirea actului istoric al 
independenței și a 27 de ani de la victoria asupra fascismului, 
poporul român se află mai unit ca oricind in jurul partidului, hotă- 
rît sâ meargă ferm, neabătut spre victoria cauzei socialismului și 
comunismului, spre acel viitor luminos al patriei, care va întrece cele 
mai înaripate visuri ale înaintașilor noștri.

Cea da a VI-a etapă a returului cam
pionatului Diviziei B a confirmat prono
sticurile noastre, aducînd citeva surpri
ze de proporții și dovedind In acest fel 
că- echipele aflate in zona retrogradării 
iac eforturi disperate pentru a se salva. , _
Uimitor rezultat, acei 12—11 cu care for-, blu 20—12 (9—4).
mația bucureșteanâ IGEX a cîștigat jo
cul de la Făgăraș în fața echipei Chimia. 
Rezultatul aduce echipei din Capitală 
două prețioase puncte și. odată cu ele, 
multe speranțe de „supraviețuire** în 
divizia secundă. O victorie extrem de 
necesară a obținut șl formația masculină 
Rafinăria Teleajen, ultima clasată in 
seria I. Dar, peste toate aceste rezultate, 
„bomba** etapei s-a Înregistrat la lași, 
unde Progresul București, lideră auto
ritară In seria I feminină, a părăsit În
vinsă, cu un scor categoric, terenul Uni
versității din Dealul Copoulul 1

Oricum, pină la încheierea campiona
tului au mai rămas încă trei etape, ast
fel că actuala situație din clasamente 
este departe de a fi cea definitivă, iată, 
insă, rezultatele înregistrate duminică :

FEMININ, Seria I: Voința Rădăuți,— 
Voința București 9—12 (4—6). Poli. Ga
lați — Spartac " ’*
Chimia Buzău — Constructorul 
rești 13—10 (8—6). Chimia Făgăraș — 
IGEX Buc. 11—12 (6—5). Universitatea 
Iași — Progresul Buc. 14—10 (7—7); Se
ria a n-a : C.S.M Sibiu — Textila Sebeș 
9—5 (7—2). Constructorul Timișoara —
Dermagant Tg. Mureș 18—6 (3—0!),
Sparta Mediaș — Jiul Petroșani 10—3 
(5—7). Univ. n Timișoara — Voința Si
ghișoara 8—12 (2—3). Constructorul Baia 
Mare — Voința Oradea 23—11 (7—5).

MASCULIN, Seria I : Tractorul Bra
șov — Voința București 17—18 (9—12),
Știința Bacău — Agronomia Iași 14—13 
(8—5). Relonul Săvinești — Chimia Fă
găraș 16—14 (7—9). Rafinăria Teieajen — 
Comerțul Constanța 23—16 (12—5), A.S.A. 
Tg. Mureș — Chimia Tr. Măgurele 6—o.

Seria a n-a : Textila Clsnădle — Bana
tul Timișoara 12—12 (7—3), Gloria Arad 
— Minaur Bala Mare 8—14 (4—6). C.S.M. 
Reșița — Știința Lovrln 19—11 (9—7), 
Știința Petroșani — Timișul Lugoj 13—10 
(7—2), Metalul Copșa Mică — A.S.A. Sl-

CLASAMENTE
3IASCULIN. Seria I

1. Voința Buc. 15 10 s 3 253—196 22
2. Știința Bacâu ÎS 8 3 4 239—215 19
3. ASA Tg. Mureș 15 8 2 5 22^—309 18
4. Relonul Săv. 14 8 0 6 268—255 16
5. Comerțul C-ța 15 7 1 7 203—203 15
8. Chimia Făgăraș 15 7 1 7 201—215 15
7. Agronomia Iași 15 7 1 7 233—256 15
8. Tractorul Bv. 14 e 1 7 219—212 13
9. Rafinăria Tel. 15 8 1 8 224—225 13

Ploiești 7—11 (4—7).
Bucu-

ÎNTRECERI sportive studențești

PRIMA EDIȚIE A „AGRONOMIADEI“ UN FRUMOS SUCCES

II-aaSeria
1, Minaur B. Mare 15 14 1 0 287—149 29
2. CSM Reșița 15 8 2 5 255—220 18
3. Gloria Ârad 15 7 2 6 219—250 16
4. Știința Lovrin 15 7 1 7 235—224 15
5. Metalul C. Mică 15 7 0 8 225—239 14
6. ASA Sibiu 15 6 1 8 230—222 13
7. știința Petr- îs . 5 3 7 189—240 13
8. Timișul Lugoj 15 6 0 9 206—214 12
9. Banatul Timiș. 15 5 1 9 191—249 11

10. Textila Cisn. 15 4 1 10 203—233 9
FEMININ, Seria :I

1. Progresul Buc. 15 11 2 2 206—151 24
2. Spartac Ploiești 15 10 2 3 150—116 22
3. Voința Buc. 15 8 4 3 172—134 20
4. Univ. Iași 15 8 2 5 191—149 18
5. Chimia Buzău 15 6 4 5 144—157 16
6. Constr. Buc. 15 6 2 7 139—154 14
7. Chimia Fâg. 15 5 3 7 151—1*7 13
8. IGEX 15 4 1 10 135—176 9
9. Poli. Galați 15 3 1 11 109—174 7

10. Voința Rădăuți 15 2 3 io 128—167 7
Seria a n-a

1. CSM Sibiu 15 11 1 3 148—122 23
2. Constr. Tuniș. 15 10 3 2 199—127 23
3. Sparta Mediaș 15 9 1 5 170—146 19
4. Constr. B. Mare 15 7 2 6 163—160 16
5. Voința Sighiș. 15 7 1 7 146—136 15
6. Jiul Petroșani 15 7 1 7 142—157 15
7. Textila Sebeș 14 5 1 8 125—143 11
8. Univ. H Timiș. 15 5 0 10 145—157 10
9. Dermagant Tg. M. 15 4 0 11 133—167 8

10. Voința Oradea 14 4 0 11 121—172 8

ION GABOR
S-a născut în ziua de 19 octombrie 1943, la Galați. Este 

de profesie lăcătuș mecanic. Înălțimea — 1,80 m, greuta
tea — 81 kg. Practică sportul luptelor greco-romane din 
1959, făcind începutul la C.S.M. Galați. Primul antrenor — 
Ion Donose. In prezent, face parte din lotul clubului Stea
ua, avîndu-i ca antrenori pe Gheorghe Șuteu și Vascul Po- 
povici. A fost selecționat pentru prima dată tn lotul re
publican în anul 1962. Primul său succes l-a repurtat tn 
1963, cind a devenit campion republican de juniori. In anii 
1965, 1966, 1969, 1970 fi 1972 a cucerit titlul de campion 
republican la seniori. A participat la campionatele euro
pene din 1966 (Essen — R.F.G.) și 1970 (Berlin — R.D.G.), 
dar nu s-a clasat printre primii șase luptători. La recentele 
campionate continentale de la Katowice, Ion Gabor a cuce
rit medalia de argint la categoria semimijlocie (82 kg).

De mai mulți ani, Ion Gabor a bătut la porțile 
performanței dar. de fiecare dată, șansa l-a oco
lit. La categoria sa au fost selecționați pentru 
campionatele mondiale din ultimii ani fie Ion Ena- 
che, fie Marcel Vlad. Manifestînd o formă bună 
la finalele campionatelor naționale de la începutul 
lunii martie, Ion Gabor l-a convins pe antrenorul 
federal Ion Corneanu să-l prefere pentru campio
natele europene din Polonia. Această competiție 
constituia pentru Gabor marele examen : dacă ob
ținea un rezultat favorabil, i se deschideau pers
pectivele pentru a concura la Jocurile Olimpice 
de la Munchen ; în cazul unui eșec, toate speran
țele i s-ar fi spulberat.

Pe saltelele de Ia Katowice, Ion Gabor l-a în
vins, mai întîi, înainte de limită, pe olandezul 
De Rooy, apoi a dispus la puncte detașat de Andre

Bouchoule (Franța) și tot la puncte — de Piter 
Nettekowen (R.F.G.). A urmat meciul cu .luptă
torul cehoslovac Miroslav Janota, care-și înțrecuse 
pină atunci toți adversarii înainte de limită. Era, 
deci o partidă dificilă și, spre meritul său, Gabor 
a încheiat-o la egalitate, la capătul unei încleș
tări aprige. în semifinală, a întîlnit un,- alt adver
sar dificil, pe .-Zwick Volker - (R.D.G.), pe care 1-a 
întrecut clar la puncte, asigurîndu-și_ locul în fi
nala. Pentru medalia de aur l-a întîlnit însă' pe 
reputatul luptător ' sovietic Anatoli Nazarenko, 
încheind duelul cu acesta nedecis. Ion Gabor avea 
însă două puncte cte penalizare mai mult decît 
Nazarenko și astfel el a cucerit medalia de 
argint. Așteptăm, în continuare, ca Ion Gabor să 
depună strădanii intense pentru a se putea com
porta cît mai bine și la J. O. de la Munchen.

O nouă competiție sportivă stu
dențească a prins viață. Este vorba 
de întrecerea „Agronomiada 1972“, 
a cărei primă ediție s-a desfășurat 
Ia sfîrșitul săptărnjnii trecute. Năs
cută din inițiativa catedrei de edu
cație fizică și Asociația studenților 
de la Institutul Agronomic „Nico- 
lae Bălcescu" din București, com

Dispută aprigă la semicerc intre echipele Institutelor agronomice din Craiova și Cluj Foto : I. MIHĂICA

petiția a atras la startul întrece
rilor echipe studențești din cen
trele universitare Cluj, Iași, Craio
va, Timișoara și București.

La prima ediție, organizată de 
bucureșteni, pe frumoasa bază de 
la Institutul Agronomic „Nicolae 
Bălcescu", sportivii studenți s-au 
întrecut la 3 ramuri: fotbal, hand
bal și tenis de masă. Au participat 
peste 150 de sportivi, oferind dispu
te foarte îndîrjite, unele de un 
bun nivel tehnic, cum au fost cele 
de handbal și fotbal.

Pe gazonul stadionului din par
cul Institutului Agronomic disputa 
fotbaliștilor a fost urmărită cu 
mult interes de un mare număr de 
spectatori, majoritatea studenți și 
studente, care și-au încurajat cu 
multă ardoare favoritii. în primul 
joc, preliminar, timișorenii au dis
pus, după o luptă aprigă, de colegii 
lor din Craiova cu 3—2 (0—0). în 
semifinale, însă, studenții de pe Be- 
ga au fost învinși de ieșeni cu 1—0 
(0—0), ieșind din cursa pentru lo
cul 1. în cealaltă semifinală, bucu- 
restenii au învins cu 2—1 (0—0) pe 
reprezentanții Clubului. Meciul de
cisiv pentru ocuparea locului 1 și 
l-au disputat fotbaliștii din Bucu
rești și Iași. Cu o pregătire fizică 
și tehnică mai bună, echipa Insti
tutului Agronomic din Capitală 
(antrenor, conf. univ. Mihai Tătă- 
răscu), a obținut victoria cu scorul 
de 3—2 (1—1).

Handbaliștii au avut un cîștigă- 
tor merituos în echipa Institutului 
Agronomic „Nicolae Bălcescu" din 
București, care, excelent pregătită 
de asistentul univ. Olimpiu Nodea, 
maestru emerit al sportului în a- 
ceastă ramură, nu a lăsat nici o

DRUMUL CÂRTII SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

pect: aria tematică a cărții sporti
ve este încă prea restrinsă, unele 
solicitări ale cumpărătorilor nepu- 
tînd fi onorate de componența ac
tualului stand. Responsabila adjun
ctă a librăriei TEODORA ZABA- 
LOVICI, afirmă că : „numărul de 
titluri din domeniul pur tehnic al 
sportului mi se pare — fiind în 
direct contact cu relația cerere-ofertă
— insuficient. Și un alt aspect: u- 
nele categorii de cititori interesați
— cum sînt, de pildă, studenții de 
la I.E.F.S., cu deosebire cei de la 
„fără frecvență" — nu au posibi
litatea să-și procure cărțile indicate 
în listele bibliografice, deoarece 
sînt epuizate, datorită tirajului re- 
strîns".

Se impune, așadar, studierea 
mai atentă a raportului cerere- 
ofertă, acordîndu-se prioritate lu
crărilor mai solicitate. In același 
timp, dezvoltarea impetuoasă a 
sportului nostru necesită acoperirea 
cu cărți de specialitate a unor noi 
domenii care cuceresc tot mai mulți 
adepți.

GEORGETA MUNTEANU, res

speranță formațiilor adverse. în 
cele 3 partide susținute, bucurește- 
nii au realizat următoarele rezul
tate: cu Iași 21—15 (11—7), cu Ti
mișoara 21—18 (10—9), cu Craiova, 
în finală, 18—11 (7—5).

Pingpongiștii și-au disputat în- 
tîietatea în sala de sport a institu
tului. Și în această disciplină, ele

vii lectorului univ. Grigore Marica 
(București), au evoluat foarte bine, 
reușind să întreacă toate formațiile 
adverse cu scoruri categorice. Iată 
rezultatele, în ordinea disputării 
meciurilor: cu Timișoara 5—0, cu 
Iași 5—0, cu Craiova 5—0, cu Cluj 
5—3. Aceste succese categorice au 
făcut ca bucureștenii să se claseze 
pe locul 1 cu un punctaj detașat.

Cele trei zile de întreceri s-au 
încheiat, iar la sfîrșitul lor organi-

CÎTEVA SEMNIFICAȚII
ALE CROSULUI

(Urmare din pag. I) 

tate, muncă de care sportul româ
nesc are neapărată nevoie, s-a ma
nifestat în acest an, mai ales în 
mediile școlar și sătesc, în cadrul 
fazelor pe clasă și școală, pe co
mună și centre de comună.

Un aspect interesant a fost și 
acela că foarte mulți concurenți au 
fost militari, dintre ei alegîndu-se, 
în general, cîștigătorii la categoria 
peste 19 ani. Mulți vor duce cu 
ei, în comunele și satele de origine, 
pasiunea pentru crosul pe care 
l-au practicat și care i-a făcut cu- 
noscuți, în timpul stagiului militar. 
Tot în privința acestei categorii de 
vîrstă, s-a putut remarca la faza 
finală de la Brăila prezența inte
grală a băieților in echipele repre
zentative ale județelor și în pro

ponsabila librăriei „M. Sadoveanu", 
completa lista sporturilor insuficient 
acoperite: „Mult solicitate sînt
lucrările din domeniul gimnasticii și 
șahului, cereri pe care noi nu le 
putem satisface din lipsa unor 
astfel de volume".

Cartea de sport se vinde sin
gura ?
în mare măsură, da. Dar este 

necesară — și în această privință 
toți cei ce se ocupă de difuzarea 
ei au fost de acord — o mai largă 
popularizare înainte și după apa
riție. Un bun exemplu I-a oferit 
librăria „M. Sadoveanu", care a or
ganizat întilnirea cititorilor cu auto
rul volumului „Sportul românesc 
de-a lungul anilor", Emil Ghibu, 
prilej cu care au fost vîndute un 
mare număr de exemplare.

Pentru a asigura cît mai bine o 
publicitate adecvată cărții sportive 
de către librării, conducerile aces
tora și-au manifestat dorința — pe 
care noi o considerăm justificată 
— de a fi informate din timp asu
pra datelor de apariție și mai în 
amănunt asupra conținutului, deoa

zatorii au alcătuit clasamentele pe 
institute, care arată această ordi
ne: 1. București 21 p., Cluj 12 p.,
3. Iași 11 p., 4. Craiova 10 p„ 5. 
Timișoara 9 p. Cupa transmisibilă 
„Agronomiada" a intrat, pentru un 
an, în posesia sportivilor de la In
stitutul agronomic „Nicolae Bălces
cu" din București.

întrecerile studenților de la insti
tutele agronomice din țară au con
stituit și un util schimb de expe
riență în acest domeniu de activi
tate, iar cadrele didactice de la ca
tedra de specialitate a Institutului 
bucureștean (șeful catedrei conf. 
univ. Mihai Tătărăscu) merită fe
licitări pentru modul exemplar în 
care au organizat competiția.

Paul IOVAN

TINERETULUI
porție mărită — față de anii prece- 
denții — a fetelor. Este, fără îndo
ială, un semn sigur al răspîndirii 
sportului spre vîrstele mai mari ale 
cetățenilor. De fapt, este vorba de 
unul dintre cele două scopuri prin
cipale — celălalt fiind descoperirea 
elementelor de perspectivă pentru 
performanță — al oricărei acțiuni 
sportive de masă : atragerea unui 
număr cit mai mare de oameni, in
diferent de vîrstă, spre terenul de 
sport, spre mișcarea fizică.

Iată, în încheiere, configurația 
primelor 6 locuri din clasamentul 
pe județe al probelor finale ale 
Crosului tineretului (alcătuit pe 
baza punctajului obținut de toți re
prezentanții județelor): 1. BACĂU 
254 p, 2. Dolj 268 p, 3. Cluj 277 p,
4. Suceava 310 p, 5. Brăila 334 p, 
6. Galați 336 p.

rece sportul prezintă, totuși, aspecte 
strict delimitate, necesitînd o oare
care pregătire specializată.

Beletristica sportiva mult so
licitată de public

Dacă volumele cu caracter pur 
tehnic sînt căutate, în primul rînd, 
de specialiști, cărțile cu tematică 
beletristică sînt mult solicitate de 
cititori, de la tineri la vîrstnici. 
Nu întîmplător, aceste cărți se epu
izează cu repeziciune. Să mențio
năm, pentru a oferi un singur ex
emplu, că lucrarea „Ar fi fost prea 
frumos..." de I. Tiriac și I. Năstase, 
s-a vîndut. numai Ia librăria „M. 
Sadoveanu", în peste 6 000 de e- 
xemplare. Concluzia se impune fi
resc : publicul, cu deosebire tine
retul, are nevoie și de asemenea 
cărți, prin intermediul cărora să 
poată pătrunde mai ușor în univer
sul sportului românesc, să retră
iască, alături de mari sportivi, mo
mente de neuitat, cartea devenind 
în acest caz un eficace instrument 
de educație, de propagandă, de in
formare.

Începînd de joi 
pînă sîmbătă, o- 
rașele Pitești, P. 
Neamț și Galați 

găzduiesc turneele finale ale cam
pionatului- primei divizii feminine. 
Cu mult Interes, sînt așteptate în
deosebi confruntările dintre frun
tașele clasamentului, într-o locali
tate — Pitești — în care voleiul 
primului eșalon nu a pătruns încă. 
De aceea, credem că iubitorii de 
sport argeșeni nu vor pregeta să 
asiste Ia această competiție, care 
inaugurează și noua sală a spor
turilor din localitate, și la finele 
căreia se vor acorda învingătoarei 
tricourile de campioană- Deși doar 
două dintre cele patru participante 
pot emite pretenții la titlu — Rapid 
(42 p) și Penicilina (41 p) — duelul 
lor nu se va rezuma la rezultatul 
meciului direct ci va dăinui în 
toate cele 3 zile de concurs. în- 
trucît atît I.E.F.S. cit și Medicina, 
formații capabile de replici puter
nice, pot furniza surprize. Și s-ar 
putea ca titlul să fie hotărî t chiar 
de aceste două echipe studențești, 
care, aflate în luptă pntru ocupa
rea locului trei, vor căuta să și-1 
asigure prin punctele smulse de Ia 
favorite.

Fără îndoială, mai mult decît 
pentru întrecerea cvartetului de la 
mijlocul clasamentului, programată 
la P. Neamț (unde publicul va 
onora totuși turneul, avînd în ve
dere faptul că între participante 
se află și formația locală, Ceahlăul), 
atenția va fi captată de disputa 
codașelor, care trebuie să se sol
deze cu două .. divizionare B. 
Una se cunoaște deja : Construc
torul Arad Rămîne de văzut da
că a doua candidată, C.P. București,

Impresionanta galerie a salinei 
Slănic—Prahova, la 120 de metri 
în subteran, a devenit din nou, pen
tru citeva zile, un „univers aviatic". 
Ea a găzduit campionatele interna
ționale de micromodele indoor ale 
României, devenite, de cîțiva ani, 
cea mai disputată întîlnire continen
tală a acestui sport.

La invitația Federației române de 
modelisrn pentru cea de a șasea 
ediție, au răspuns aeromodeliștii 
polonezi, unguri și .cehoslovaci, prin
tre care citeva vechi cunoștințe ale 
iubitorilor mini-ăviației, cum ar fi 
Czechowski, Buzady, ilee, soții 
Chlubny și vedeta ultimilor ani — 
Jiri Kaliria.

Pregătirile pentru start au fost 
mai scurte ca de obicei. Majoritatea 
concurenților. mai ales cei străini, 
și-au scos din „hangare" (geaman
tanele imense de transport) apara
tele centrate gata.

încă de la prima lansare, rezul
tatele au fost foarte strînse și, cu 
toată lipsa spectatorilor, „tempera
tura" întrecerilor ne-a' făcut să nu 
simțim că în subteranul cu iz de 
sare și ecouri de peșteră termome
trul arăta doar 9—10 grade.

Concursul s-a desfășurat pe 
echipe (cite trei sportivi într-o e- 
chipă) și individual, efectuîndu-se 
cite șase lansări, dintre care două, 
cele mai bune, au fost luate în con
siderație pentru alcătuirea clasamen
tului.

Editura -„Stadion", principalul 
furnizor de cărți sportive, se stră
duiește — și reușește in bună mă
sură — să satisfacă exigențele tot 
mai sporite ale cititorilor cărții 
sportive. Ca în orice domeniu de 
activitate este, desigur, loc și pen
tru mai bine. Firește, o dezbatere 
mai amplă pe această temă se im
pune, ținînd seama de rolul mereu 
crescînd al Cărții sportive, îndeosebi 
în activitatea specialiștilor. -Orice 
opinie în legătură cu modul cum 
cartea sportivă își îndeplinește me
nirea sa, cum satisface cerințele 
celor cărora le e destinată, este, 
așadar, binevenită.

P. S. — Am încercat să aflăm, 
pe marginea temei tratate, și păr» 
rile tovarășilor de la librăria „M. 
Eminescu". Am fost, însă, categoric 
refuzați de tovarășa responsabilă 
sub motivul că am sosit după ce 
și-a încheiat programul ți „nu... a- 
vem aprobare de la forul supe
rior". Oricum, facem mențiunea că 
în standul rezervat sportului am 
văzut expuse volume intr-un pro
nunțat stadiu de degradare, care 
mai mult îndepărtau de raft pe 
eventualii cumpărători, decît să*i 
atragă.

TURNEELE FINALE FEMININE
va reuși să se salveze in extremis. 
Situația „poligrafelor", care n-au 
părăsit divizia A de la promovare 
și pină acum, este foarte dificilă. 
Numai dacă. In turneul de la Ga
lați, vor izbuti să învingă pe toate 
cele 3 adversare, iar una dintre 
acestea să piardă toate jocurile, 
bucureștencele mai pot rămîne în 
prima divizie. Ceea ce să recu
noaștem este foarte greu de rea
lizat. Nu însă imposibil.

7

vorită. Dar, baschetul feminin, în 
general, și al nostru, în special, 
oferă uneori surprize mari. Așa 
s-au petrecut lucrurile și duminică 
seară, cind feroviarele au renăscut 
parcă, dovedind o combativitate 
exemplară (toate baschetbalistele 
utilizate), dominînd net panourile 
(Prăzaru și Nicolau au excelat), 
marcînd cu dezinvoltură (Roșianu 
a fost de nerecunoscut față de 
comportarea ei de vineri seară) și 
supunînd permanent apărarea stu
dentelor unei presiuni puternice. 
Prin contrast, I.E.F.S. a jucat sub 
nivelul evoluției sale din întîlni- 
rea cu Politehnica : apărarea a fost 
penetrabilă, jucătoarele înalte (cu 
excepția lui Tita) nu au avut sigu
ranță și nici cel mai bun plasa
ment, atacurile nu au mai fost pre-

BBasanaBBRBSStM&MBKBaHBnSSKasMiM

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
LA CEA DE A

Primul start a fost cîștigat de 
Jiri Kalina (Cehoslovacia), cu 28 
min. 42 sec. A urmat startul al doi
lea, cu rezultate asemănătoare, apoi 
startul trei, cind în sală au răsunat 
de două ori aplauze : Kalina a rea
lizat 31:03, iar polonezul Czechowski 
30:17. Dintre sportivii noștri. Tudo- 
rel Lungu (A. S. Oțelul Galați) a 
„scos" 29:48, cel mai bun rezultat 
ai nostru.

După cel de al treilea start au 
început ghinioanele (a se citi mo
dele lipite pe pereți, de tavan) cau
zate de curențl de aer. Din păcate,

MARILE PREMII VA AȘTEAPTĂ
• Astăzi este ULTIMA ZI în care 

vă mai puteți procura biletele pen
tru tragerea Pronoexpres de miercuri 
10 mai 1972, tragere care va fi te
levizată direct clin Studioul de Te
leviziune cu începere de la ora 
19.10.

• Biletele fracționate continuă 
seria succeselor. Astfel, la concursul 
Pronoexpres din 19 aprilie a.c. par
ticipants Alexandru Gheorghe din 
Slatina, Kantor Maria din Brașov și 
Ivaniuc Vasile din Satu Mare au 
cîștigat fiecare cîte un premiu de 
100.000 lei pentru cote de participare 
de numai 10®/*.

• Vă reamintim că la tragerile 
șl concursurile săptămînale Loto, 
Pronoexpres și Pronosport — în ca

MEDICINA TG. MUREȘ

DE TREI ORI VICTORIOASĂ

Scrimerii clubului universitar 
Medicina Tîrgu Mureș au primit 
vizita clubului maghiar PEAC Fees 
susținînd întîlniri la toate armele. 
Cea mai categorică victorie au obți
nut-o floretistele din Tg. Mureș cu 
14—2, un aport deosebit avînd 
Briscan, Orban și Szaplonczay (cite 
4 v). Gazdele au mai cîștigat la flo- 

cise. Ca desfășurare, meciul a fost 
pasionant.

Au arbitrat bine G. Dutka și 
E. Sarossy.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI
— SĂNĂTATEA SATU MARE 
49—46 (25—27). Meci echilibrat, 
interesant, cu final pasionant. Cu 
formația descompletată (Dobosi 
min. 28, Fiillop min. 28, Anderco 
jmin. 35 și Villanyi min. 39 au fost 
eliminate pentru 5 greșeli persona
le: de la Constructorul a părăsit 
terenul doar Petreanu, în min. 30), 
Sănătatea a cedat în final o partidă 
pe care putea la fel de bine să o 
cîțtige. întilnirea a fost condusă de 
arbitrii bucureșteni D. Ganea și P. 
Pasăre, care au defavorizat vădit 
echipa din Satu Mare.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— CRIȘUL ORADEA 56—45 (37— 
22). Succes net al timișorencelor, 
de la care s-au impus din nou Dia- 
conescu și Goian, excelente în jocul 
din preajma panoului. Au arbitrat 
un meci fără probleme Em. Nicu- 
lescu și A. Atanasescu.

c. . „■ -....................... ..

DE MICROMODELE „INDOOR"
VI a EDIȚIE
cel mai mare tribut l-au plătit spor
tivii noștri. Cei care au încheiat 
competiția cu brio -au fost ungurii. 
Zoltan Ocsodi a executat două lan
sări consecutive de peste 30 de mi
nute și a cîștigat titlul și medalia 
de aur, cu un total de 61 min. 11 
sec. Locul doi a revenit lui Jiri Ka
lina — 60:34, iar locul trei lui Ka
rol Rybecky (Cehoslovacia) 59:23. 
Componenții primei noastre echipe 
au ocupat abia locurile 7 (N. Bez- 
man), 8 (Otto Hints), 9 (Vasile Ni- 
coară).

Viorel TONCEANU

drul valorii unitare a premiilor — 
se acordă autoturisme DACIA 1300 
(70.000 lei), DACIA 1100 (55.000 lei) 
și SKODA S 100 (53.000 lei).

După cum se vede participanții 
au la dispoziție citeva dintre măr
cile cele mai apreciate de auto
turisme.

• Marile avantaje oferite la tra
gerile și concursurile obișnuite, 
avantajele participării pe bilete frac
ționate, iată două puternice motive 
de a fi prezențl Ia sistemele de joc 
organizate de A. S. Loto — prono
sport. MARILE PREMII VA AȘ
TEAPTĂ l 

retă băieți cu 9—7 și spadă cu 13— 
3, în timp ce oaspeții și-au adjude
cat victoria la sabie, după un meci 
foarte echilibrat terminat cu scor 
egal (8—8) dar cu un tușaveraj fa
vorabil formației din Pecs. (loan 
PĂUȘ — corespondent).

I. E. F. S. - TRUD LENINGRAD 2 2
în sala Floreasca II, secția de scri

mă a I.E.F.S.-ului a susținut ,o întil- 
nire internațională cu Trud Lenin
grad. Trăgătorii bucureșteni s-au 
impus în probele de floretă femi
nin și sabie în care au ocupat pri
mul loc prin Nidia Barbu și, res- 
pecti’v, Ion Galan. La spadă și 
floretă masculin victoriile au reve
nit oaspeților prin A. Kernovici și, 
respectiv, VI. Timoșkin. Iată clasa
mentele :

Floretă feminin : 1. N. Barbu
7v ; 2. E. Ilyes 5 v ; 3. M. Habala 
4v ; Floretă masculin: 1. VI. • Timoș
kin (Trud) ffv ; 2. T. Chiș 5v ; 3. E. 
Meleca 5v ; sabie : 1. I. Galan 6v ; 2. 
A. Iercoșan 5v ; 3. VI. Zapevalov
4v; Spadă: 1. A. Kernovici (Trud) 
6v ; 2. L. Angelescu 4v ; 3. N. Istrate 
și C. Micu 4v.

JUNIORII BUCUREȘTENI
In întrecere

Etapa a H-a a campionatului munici
piului București la echipe juniori s-a 
soldat cu următoarele rezultate :

Floretă băieți : Șc. Sportivă nr. 1 cu 
Viitorul 9—7. cu Clubul sportiv . școlar 
16—6; CPMB — Steaua 9—7; Viitorul — 
C.S.S. 10—6. Floretă fete : Viitorul cu 
C.S.S. 15—1. cu Progresul 8—8 (44—41): 
CPMB — Șc. Sp. nr. 1 9—7; Steaua — 
CPMB 10—6; Șe. Sp. nr. 1 — C.S.S. 11—5; 
Progresul — CPMB 12—4. Spadă: Cl. 
st>. școlar eu Steaua 13—3, cu CPMB 
15—1: Progresul — Șc. sp. nr. 1 10—6.
Sabie: Șc. sp. nr. 1 — Viitorul 10—6.

Sîmbătă și duminică se va desfășura 
în sala Floreasca II. a treia și totodată 
ultima etapă a acestei competiții.

(Urmare 
din pag. I)

junioare, Roxana VulesCu (Lie. 35 
Buc.), aflată în bună dispoziție de 
concurs, n-a găsit nici un dram de 
bunăvoință din . partea,., -pistei de 
elan, fiind obligată. să, .accepte doar... 
1,72 m. Eleonora Monoranu (C. A. 
Roman) a dominat cu autoritate de 
autentică campioană probele de 100 
și 200 m, rezultatele sale din. finale 

■’<11,8 și 24,5); pd o pistă Improprie, 
anunțînd o apropiată „explozie". 
Micuța Liliana Leau de la L.C.E.A. 
Cîmpulung Mușcel (junioară și în 
anul 1973) nu are contracandidată 
la 400 și 800 m, ușurința eu care a 
evoluat și a cîștigat pe stadionul 
Farul fiind edificatoare pentru po-' 
tențialul său. Clujeanca Eva Zorgo 
(Șc. sp.)' depășind 50 de metri la 
suliță, a îndeplinit un „barem" in
ternațional.

Juniorii II n-au avut, de fel, o 
prezență formală la concursul celor 
mai mari. Să relevăm faptul că 
Viorica Neagu (C. A. Roman) — 
1 500 m, Virgil Miloiu (E.C.E.A. Cl. 
Mușcel) — 400 m și Iosif Crișan 
(Lie. 11 Cluj) — 400 m.g. au cîști
gat probele respective. Aceasta, în 
contrast cu comportarea unor atlețl 
cu rezultate anterioare ce-i reco
mandau pe primul plan al întrece
rilor, dar care la Constanța au avut 
comportări mult sub posibilități i 
C. Romaniuc (Suliță), Eleonora Cră
ciun (garduri), Cornelia Holub (de- 
mifond), M. Zară (înălțime), Ștefan 
Ioniță (recordman național la marș, 
descalificat pentru mers neregu
lamentar !). Pentru, că progresul — 
evident mai lesnicios la această 
vîrstă — nu poate fi trainic fără 
efort și dăruire.

Ct$TIGURILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES NR. 18 DIN 3 MAI 1572

Extragerea I : Cat. 2 : 4 variante 10% 
a 17 380 lei ; Cat. 3 : 8,40 a 8 276 lei ; 
Cat. 4 : 46,10 a 1 508 lei ; Cat. B: 103,40 
a 660 lei ; Cat. 6 : a 747,55 a 40 lei.

Report categ. 1 : 1 345 191 lei.
Extragerea a Il-a : cat. A : a,25 va

riante a 65 302 lei ; Cat. B : 9 a 7641 
lei ; cat. C : 45,05 a 1 527 lei ; Cat. D : 
2 232,75 a 60 lei ; Oțit. E: 108,40 a 200 lei; 
Cât. F : 2 712,35 a 40 lei.

Premiile de categ. A, au fost obținute 
de ORBIȘOR VALERIA din București 
și ROZANIDE ELISABETA, tot din 
București, care cîștigă cîte un autotu
rism la alegere plus diferența tn nu
merar.

Rubrică redactată de LOTO «e 
PRONOSPORT.
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FARUL CONSTANTA —
ROMANIA (juniori) 4-2 (0-1)

DIVIZIA B

Se apropie cu pași repezi ziua 
meciului decisiv pentru calificarea 
olimpicilor noștri în turneul final 
de la Munchen. Partida retur cu 
Danemarca — programată la nu
mai o săptămînă după jocul cu 
Ungaria de la 14 mai — bate la 
ușă și de aceea și pregătirile pen
tru această importantă întîlnire au 
intrat în „linie dreaptă".

în contextul acestor pregătiri se 
înscrie și confruntarea de mîine, 
de pe stadionul Republicii, în ca
drul căreia echipa olimpică a țării 
'noastre va întîlni; cu începere de 
la orele 17, o selecționată divizio
nară bulgară.

AGENDĂ BUCURESTEANĂ
9

De altfel, cel doi antrenori ai 
lotului nostru olimpic, Gh. Ola și 
Gh. Constantin, conștienți de im
portanța acestui meci-test, au acordat 
pregătirii lui atenția cuvenită, cău- 
tînd a realiza cu acest prilej nu 
numai îmbunătățirea capacității fi
zice și tactice de ansamblu, ci și o 
formulă cît mai echilibrată și mai 
combativă. în această privință în
să, a alcătuirii echipei, apar și o 
serie de dificultăți, printre care și 
acelea ale indisponibilității lui 
Sălceanu și Dumitriu II (Ia care 
s-a și renunțat) și ale incertitudi
nilor care mai planează asupra fo
losirii lui Ghiță și Pescaru, amîn- 
doi, în prezent, sub îngrijire medi
cală.

Gh. Ola și Gh. Constantin 
vor începe probabil meciul cu ur
mătorul unsprezece: Coman (Ghi-

C. Olteanu, Vlad, Cnță) — Pop, C. Olteanu, Vlad, Co- 
drea — Simionaș, Broșovschi — 
Gyorfi, Tătara, Kun, Marcu.

★
Selecționata divizionară bulgară, care a 

plecat ieri spre București cu un auto
car. dar care va face un popas de o zi 
la Ruse, este alcătuită, in marea majo
ritate. din jucători de la echipa sofiotă 
Lokomotiv. T. Kolev, Piskov și D. Gheor- 
ghev fac parte din lotul reprezentativ 
ai Bulgariei, în care mai figurează ca 
rezerve Grigorov și I. Gheorghiev, pre- 
zenți și ei în rîndurile echipei antre
nată de G. Berkov, 
replica

Dar, 
torilor 
tak) și 
portari 
(Levski) 
(Slavia)

Echipa noastră națională do juniori a 
susținut duminică, la Constanța, ultima 
partidă de verificare dinaintea plecării 
spre Spania (joi 11 mai), unde se va 
desfășura ediția din aoest an a Turneu
lui U.E.F.A. Partener die întrecere : divi
zionara A Farul, de care a fost între
cută cu 4—2 (0—1). Golurile juniorilor 
le-au marcat Szabados șl Răducanu, în 
timp ce pentru echipa de pe litoral au 
înscris Oprea, Tănase și Răduleseu (2).

In prima repriză juniorii au surprins, 
prin rapiditatea execuțiilor șl schimba
rea bruscă a direcțiilor de atac, apăra
rea destul de greoaie a Farului, au 
marcat un gol și au ratat alte cîteva 
bune ocazii. După pauză, însă. Farul, 
mult mal experimentată, a profitat de 
căderea fizică a partenerului de între
cere (era de prevăzut să se întîmple așa, 
din moment ce juniorii au sosit la Con
stanța cu autobuzul chiar în ziua me
dului !) șl a înscris de patru ori, In 
timp ce juniorii n-au reușit. în această 
parte a jocului, decît un gol prin cel 
mal bun dintre atacanțîi săi șt unul 
dintre cel mal buni jucători de pe teren
— Mareei Răducanu.

Iată echipa folosită de antrenorii C. 
Ardei eanu șl V.' Za vodă : durea (Naște)
— Anghelinl (Onuțan), Naghi, Grigoraș, 
Purima — Ion Ion, Iovănescu — Roșu, 
Răducanu, Iuga (Custof), Szabados (Su- 
mulanschi).

ORA DE ÎNCEPERE A MECIURILOR

SIMBATA 13 MAI

Terenul Autobuzul, ora 17 ; Auto
buzul—Voința (Divizia C) ;

Terenul Constructorul, ora 17 :
Unirea Tricolor—Laromet (Divizia C).

DUMINICA 14 MAI

Stadionul Politehnica, ora 10 : Spor
tul studențesc—Ș. N. Oltenița (Di
vizia B) ;

Stadionul Metalul, ora 10: Meta
lul—Poiana Cimpina (Divizia B) ;

Stadionul Dinamo, ora' 10 : Dina
mo Obor—Mașini unelte (Divizia C) ;

Terenul Sirena, ora 10 : Sirena— 
Olimpia Giurgiu (Divizia C) ;

Terenul Laromet, ora 10 ! Tehno- 
metal—T.M.B. (Divizia C) |

Terenul Flacăra roșie, ora 10: 
Flacăra roșie—Electronica (Divizia

SPORTUL STUDENȚESC Șl C.S.M. REȘIȚA
MERG CU PAȘI SIGURI SPRE X

SERIA I: Metalul București
POIANA CÎMPINA — METALUL 

TÎRGOVIȘTE 2—1 (0—1)
i

Joc viu disputat Gazdele au 
avut mai mult timp inițiativa. Spre 
sfîrșitul primei reprize, în min. 42, 
Manea1 (Metalul) a deschis scorul 
în repriza secundă, înaintașii cîm- 
pineni au fos,t mal incisivi șl au

învingătoare la Brăila
condua satisfăcător A. Grigorescu 
— București.

T. SIRIOPOL — ooresp. județean

PORTUL CONSTANȚA — 
DUNAREA GIURGIU 1-2 (0-2)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
ȘTIINȚA BACAU 1-0 (0—0)

Meciul a fost dîrz. Gazdele au 
reușit să înscrie punctul victoriei

. care va da mîine 
olimpicilor noștri.
iată componența lotului jueă- 
bulgari : Kamenski (Levski-Spar- 
Kostadinov (Locomotiv Sofia) — 

Gherov (Lokomotiv). Piskov 
Anghelov (Lokomotiv), Petrov 
D. Gheorghev (Lokomotiv)' — 

fundași : T. Kolev (Lokomotiv). I. Gheor
ghiev (Lokomotiv), Vladimirov (Lokomo
tiv) — mijlocași : Dremsizov (T.S.K.A.), 
Tasev (Slavia). Grigorov (Slavia), G. 
Gheorghiev (Slavia) și D. Hadjiev (Pi- 
nn) ■— atacanți.

)
Meciurile de fotbal din diviziile 

B (etapa a 24-a) și C (etapa a 21-a), 
programate , duminică 14 mai, vor 
începe, în mod excepțional, la ora 
10, iar cele cuprinse în programul 
Pronosport, la ora 12.

In căutarea formulei cvartetului ofensiv
(Urmare din pag. I)

date? Cum va apare acum Illovszky 
față de cel de la 29 aprilie ?

— Mult mal dispus să acorde 
creditul său ideii de omogenizare, 
mai grijuliu față de noțiunea „echi
pă", pentru că, în linii mari, IIlov- 
szky a revenit la formula utilizată 
în anul trecut. Vedeți componența 
atacului ? L-a readus pe Bene lingă 
Dunai și Zambo, toți trei de la 
Ujpest. Mal mult ca sigur că tricoul

cu nr. 7 îl va îmbrăca din minutul 
1 Fazekas, și el de la Ujpest.

—,.E bine cind știi toate acestea 
din timp* — încheie primul punct 
al dialogului nostru antrenorul An
gelo Niculescu.

— Mai ales — II completez — dnd 
așa cum spuneați după verificarea 
cu Steagul roșu, și jocul băieților 
dv. a satisfăcut, prin vigoare ți cla
ritate.

— Da. intr-adevăr, jocul de an
trenament a decurs în condiții opti
me, selecționabilii acționînd in am-

bele reprize ca o adevărată echipă. 
Regret mult absența lui Iordănescu...

— Și a lui Dinu... ■
— Dinu s-a antrenat, totuși, pen

tru menținerea pregătirii fizice și, 
mai mult ca sigur, îl voi avea în 
formație. Va juca, de altfel, și 
miercuri, Ia antrenamentul cu echi
pa de tineret a dinamoviștilor.

— Și Iordănescu e refăcut, îmi 
spunea doctorul Dumitru Tomescu. 
L-ați văzut cu cită plăcere a aler
gat cu ‘balonul adineaori, spre sta
dion. Vrea să refacă din terenul 
pierdut.

— Nu despre asta e vorba. De 
data aceasta, grijile mele referitoare 
Ia linia de atac provin din faptul 
că din cinci înaintași cu randament 
foarte bun va trebui să opresc nu
mai patru- La care să renunț ?

— Convenabil... necaz. înainte 
de Budapesta v-a fast greu să gă
siți patru atacanți de nădejde, iar 
acum aveți unul în plus.

— Nu-i deloc convenabil, întru- 
cit nu-i ușor de ales. Va trebui să 
meditez îndelung asupra acestei 
probleme, in alegerea mea, la fie
care, vor intra în discuție elemen
te multiple : valoarea, randamentul 
în momentul dc față și jocul spe
cific. Toate, aspecte diverse, pentru 
a servi, in cele din urmă, unei sin
gure cauze : aceea de a prezenta la 
14 mai o linie de atac omogenă.

„Dar — a mai continuat Angelo 
'Niculescu ■— pină al ora partidei 
sper ca apele să se limpezească".

...Cîteva clipe după aceea, în holul 
hotelului își făceau apariția, în 
grup, tricolorii, reîntorși din plim
barea de la Valea Lupului. Fețe 
vesele, odihnite, bronzate de soare
le generos cu ei în aceste zile.

Așa se consumase mai bine de 
un ceas, în acest început de săptă
mînă, La Poiana Brașov...

4 Dobriri în acțiune. 
Fază de joc din partida 
de antrenament cu Stea
gul roșu.

Koto-’ S? BAKCSI

t
Etapa a XX-a a Diviziei C

OASPEȚII AU ClȘTIGAT PUNCTE In 30 DE MECIURI
SERIA I

Chimia SuceavaVictoria' Roman
2-1 (1-1)

Mihohradui Vatra Dornei 
Iași 2—0 (1—0)

Nicoliha
2—2 (0—0)

Fulgerul
2-1 (0—1)

Textila Botoșani 
Botoșani 2—2 (2—2)

Minerul Guta Humorului — 
Cîmpulung 0—0

Foresta Făltic&nl —
1—0 (0—0)

(Corespondenți : M. 
V. Diaconescu, I. Ma 
reanu, D. Bolohan).

Unirea

Iași — Constructorul Iași

Dorohoi — I.T.A. Pașcani

Victoria P.T.T.R.,

A.S.A.

Danubiana Roman, U.R.A. Tecuci — Tex
tila Buhuși, Letea Bacău — Trotușui Gh. 
Gheorghlu-Dej. Rulmentul Bîrlad — Glo
ria Tecuci, Minerul Comăneștl — Oituz 
Tg. Ocna, Luceafărul Focșani — Pe
trolul Moinești.

12. Dinamo Obor Buc. 20 6 3
13. Mașini unelte Buc. 29 4 6
14. Victoria Lehliu 20 2 3

11 16—29 15
10 17—31 14
15 11—47 7

București 
Lehliu •-

SERIA A IlI-a
Unirea1 Tricolor Brăila 

. Constanta 1—0 (1—0)
Delta Tuleea — Marina 

1 (0-1)
I.M.U. Medgidia

Electrlca

Mangalia 1—1

Oțelul Galați 3—1

- Dunărea Tuleea

Etapa viitoare : Autobuzul 
_ Voința București. Victoria 
Celuloza Călărași. Dinamo Obor Bucu
rești — Mașini unelte București, Sirena 
București — Olimpia Giurgiu, Tehnome- 
tai București — T.M. București. Flacăra 
roșie București — - —
Unirea Tricolor 
București.

Electronica București, 
București — Laromet

6. Comerțul
Alexandria 20 8 5 7 19—24 21

7, Metalul Mija 9 1 10 24—23 19
8. Lotrul Brezoi 20 7 5 8 22—34 19
9. Unirea Drăgășani 20 6 6 8 27—29 18

10. Petrolul Videle 20 4 9 7 17—18 17
11. Oltul Rm. Vîlcea 20 6 4 10 28—35 16
12. Sporting Roșiori 20 5 5 10 18—38 15
13. Muscelul C-lung 20 4 6 10 16—30 14
14. Rapid P. Olt 20 4 5 11 17—33 13

1. Chimia Suceava
2. ITA Pașcani
3. ASA Cîmpulung
4. Victoria Roman
5. Minerul G.
€. Avîntul Frasin
7. Textila Botoșani
8. Foresta Fălticeni
9. NicOlina Iași

10. Unirea Iași
11. Mlnobradui V. D.
12. Fulgerul Dorohoi
13. Victoria Botoșani
14. Constructorul Iași

Aviiitul

Chiriacj 
(laclie,

, P. Snak, 
Th. Ungu-

20 12 6 2 31— 6 30
20 13 3 4 45—16 29
20 10 7 3 31—18 27
20 12 2 6 40—19 26
20 10 5 5 40—14 25
20 11 2 7 23—16 24
20 6 7 7 20—21 19
20 7 4 9 17—18 18
20 7 4 9 29—34 18
20 7 4 9 26—35 18
20 6 2 12 26—45 14
20 5 4 11 14—37 14
20 4 2 14 20—49 10
20 1 6 13 14—48 8

Frasin ' (3—-j)
Granitul Babadag

4—0 (1—0) 
Ancora Galați —

3— 1 (2—0) 
Constructorul Galați

4— 0 (0—0) 
Ș.N. Constanța — Viitorul Brăila 2—0

(0-0)

SERIA A V a
Cimentul Medgidia

Portul Brăila

(Corespondenți : N. Costin, V. Ion, R» 
Avram, N. Fucigiu, N. Niculescu, V. Ște- 
fănescu și N. Teodorescu).

Textila Boto- 
Chlmla Su- 

Avtntul

Etapa viitoare (14 mai): 
șanl — Victoria Roman, 
ceava — Constructorul Iași, 
Frasin — Fulgerul Dorohoi, Minobradul 
Vatra Domei — Foresta Fălticeni, A.S.A. 
Cîmpulung — I.T.A. Pașcani, NicOlina 
Iași — Victoria P.T.T.R. Botoșani. Uni
rea Iași — Minerul Gura Humorului.

1. Delta Tuleea 30 12 5 3 32— 9 29
2. Constr. Galați 20 10 7 3 39—11 27
3. IMU Medgidia 20 9 9 2 38—16 27
4. Viitorul Brăila 20 9 4 7 26—27 22
5. Oțelul Galati 20 7 5 8 28—23 19
6. Electrica C-ța 20 7 5 8 26—30 19
7. Dunărea Tuleea 20 6 7 7 15—25 19
8. Granitul Babadag 20 8 3 9 29—40 19
9. Marina Mangalia 20 5 8 7 18—21 18

10. SN Constanța 20 6 5 9 19—25 17
11. Ancora Galați 20 5 7 8 16—24 17
12. Cim. Medgidia 20 6 4 10 23—24 16
13. Unirea Tricolor Br. 20 5 6 9 19—36 16
14. Portul Brăila 20 6 3 11 23—40 15

Azotul Slobozia — Petrolistul Boldești 
0—1 (0_l) 3-a jucat la Dragalina.

Chimia Buzău — Șoimii Buzău 
(0-0)

Victoria Florești — Petrolul Berea 
(3—0) .

I.R.A. Cimpina — Caralmanul Bușteni 
1—0 (0—0)

Aurora Urziceni — Gloria Buzău 0—1 
(0-0)

Viitorul Slănlc — Olimpia Rm. Sărat
2— 4 (1—1)

Carpați Sinaia — Prahova Ploiești
3— 1 (0—0)

(Corespondenți j I. Matei, D. Marin, N. 
Coman, C. Virjoghle, M. Tabarcea, D. 
Ciobanu și V. Feldman).

1-0

Brăila

SERIA A II-a
Trotușui Gh. Gheorghiu-Dej 

rui Comăneștl 3—0 (0—0)
U.R.A. Tecuci — Gloria 

(3-0)
Oituz Tg. Ocna — Letea 

(1—0)
Automobilul Focșani - 

Focșani 1—0 (0—0)
Petrolul Moinești — Viitorul 

2—0 (2—0)
Cimentul Bicaz — Danubiana 

1—1 (1—0)
Textila Buhuși

0—1 (0—1)

Tecuci

Bacău

Mine-

a—0
1—1

Luceafărul

Rulmentul

Vaslui

Roman

Bîrlad

(Corespondenți : Gh. Gorun, C. Fîliță, 
A. Avei. Al. Sîrbu. Al. Stoianovicl, Șt. 
Ghimpe și I. Vieru).

— Delta 
“ Portul 

Dunărea Tuleea — Cimentul 
Electrica Constanța — Con- 
Galațl, I.M.U. Medgidia -

Etapa viitoare : Viitorul_____
Tuleea, Unirea Tricolor Brăila 
Brăila, ----------
Medgidia, 
strtictorttl ____  . . ................
S.N. Constanta, Oțelul Galați — Ancora 
Galați, Marină Mangalia — Granitul Ba
badag.

SERIA A IV-a
Flacăra roșie Buc. — Dinamo Obor 

București 0—1 (0—0)
Mașini unelte București — Electronica 

București 1—-1 (0—0)
Olimpia Giurgiu — T.M. București 0—2 

(0-1)
Voința București — Unirea Tricolor 

București 0—1 (0—0)
Sirena București — Victoria 

3—1 (2—0)
Laromet

reșt) o—o
București — Autobuzul

Lehllu

Bucu-

5
8

1 Rulmentul Bîrlad 20 12 4 4 30—16 28 Celuloza Călărași — Tehnometai Bucu-
2. Petrolul Moinești 20 9 9 2 33—19 27 rești 1—2 (0—0)
3. Minerul Comăneștl 20 10 5 5 26—18 25
4.
5.

Textila Buhuși 
Oituz Tg Ocna

20
20

10
8

1
5

9
7

39—23
30—25

21
21

(Corespondenți j C. 
P. Burciu, R. George,

Toader, O. Guțu, 
D. Diaconescu, G.

6. Automobilul Rosner și M. Stan).
Focșani 20 10 1 9 36—33 21

7. Viitorul Vaslui 20 8 4 8 20—27 20 1. Electronica Buc. 20 13 5 2 32— 9 31
8. Danubiana Roman 20 8 3 9 37—31 19 2. Unirea Tricolor
9. Cimentul Bicaz 20 7 5 8 27—37 19 București 20 11 6 3 35—12 28

10. Letea Bacău 20 8 2 10 32—29 18 3. Tehnometai Buc. 20 12 2 6 37—20 26
11. URA Tecuci 20 8 2 10 27—31 18 4. Autobuzul Buc. • 20 10 5 5 34—18 25
12. Trotușui 5. Celuloza Călărași 20 11 2 7 28—19 24

Gh. Gh Dej 20 7 3 10 28—38 17 6. T.M. București 20 9 3 8 24—25 21
13. Luceafărul Focșani 20 4 5 11 27—39 13 7. Laromet Buc. 20 6 9 5 15—16 21
14. Gloria Tecuci 20 2 9 9 13—39 13 8. Sirena Buc. 20 5 7 8 19—21 17

9. Olimpia Giurgiu 20 5 7 8 22—26 17
7
1

14—21
24—34

17
17

8
11

20
20

10. Voința Buc.
11. Flacăra roșie Buc.

Etapa viitoare : Cimentul Bicaz — Au- 
tomobilul Focșani. Viitorul Vaslui —

1. Gloria Buzău
2. Carpați Sinaia
3. Șoimii Buzău
4. I.R.A. Cimpina
5. Petrolistul Boldești
6. Prahova Ploiești
7. Caralmanul

Bușteni
8. Azotul Slobozia
9. Olimpia Rm Sărat

10. Victoria Florești
11. Chimia Buzău
12. Petrolul Berea
13. Viitorul Sltaic
14. Aurora Urzlcenl

20 12 7 1 30— 6 31
20 11 4 5 34—23 26
20 9 6 5 30—17 24
20 9 5 6 23—12 23
20 7 7 6 25—22 21
20 5 11 4 26—23 21

20 7 6 7 25—24 20
20 6 7 7 26—27 19
20 7 5 8 23—25 19
20 5 7 8 31—30 17
20 6 .5 9 20—27 17
20 4 6 10 18—30 14
20 6 2 12 1^—36 14
2] 5 4 11 19—47 14

imamLll Bușteni -Etapa viitoare >
Șoimii Buzău, I.R.A. Cimpina — Car
pați Sinaia, Olimpia Rm. Sărat _ Azo
tul Slobozia, Chimia Buzău — Prahova 
Ploiești, Petrolul Berea — Viitorul Slă- 
nlc, Petrolistul Boldești — Aurora Urzi- 
cenl, Gloria Buzău — Victoria Floreștl.

SERIA A Vi a
Oltul SlatinaComerțul Alexandria —

0—1 (0—0)
Metalul Mija — Chimia

1—0 (1—0)
Rapid Piatra Olt — Oltul Rm. Vîlcea 

2—1 (0—0)
Flacăra Moreni — Petrolul Videle 

1—0 (0—0)
Lotrul Brezoi — Petrolul Tîrgoviște 

2-1 (1-1)
Unirea Drăgășani — Dacia Pitești 0—0 
Muscelul Cîmpulung — Sporting Ro

șiorii de Vede 2—0 (2—0)

Tr. Măgurele

(Corespondenți : Al. Olaru, C. 
T. Ion, Gh. Ilinca. I. 
și P. Mateoiu).

Zidaru, D.
Cosma, 

Denghel

1. Flacăra Moreni
2. Oltul Slatina
3. Chimia Tr. Măg.
4. Dacia Pitești
5. Petrolul Tîrgoviște

43—16
31—12
28—10
31—22
28—23

31
30
25
21
21

Secvență de joc din partida Politehnica Galați — F. C. Galați, derbyul 
din orașul dunărean încheiat cu 1 * ’ '

Tănăsescupurtat de

65. După 
a trans-

egalat, prin Bran, în min. 
cinci minute, același Bran 
format un 11 m. Jucătorul Cioba
nu (Metalul) a fost eliminat, în 
min. 70, pentru , insultarea arbitru
lui. A condus foarte bine Gh. Mo- 
torga — București.

C. VÎRJOGHIE, coresp.

PROGRESUL BRAILA — METALUL 
BUCUREȘTI 0—2 (0—0)

Localnicii, după succesul obținut 
cu o săptămînă în urmă in depla
sare. erau mari favoriți. Dar, după 
30 de minute,- ei au părăsit terenul 
învinși de o echipă mai bună, care 
a manifestat și o mai mare putere 
de luptă. Au marcat Petcu (min. 
54, autogol) și Rădoi (min. 
arbitrajul lui N. Moroianu 
iești.

86). Bun
— Plo-

D. CRIST ACHE, coresp.

POLITEHNICA GALAȚI -
F. C. GALAȚI 2—2 (1—1)

Derby-ul gălâțean a oferit celor 
peste IO 000 de spectatori un joc 
plăcut, în general, și cu multe faze 
frumoase. Echipele au avut peri
oade egale de dominare. Apreciem 
că rezultatul de egalitate este echi
tabil, cu toate că studenții au ega
lat dintr-o lovitură de la 11 m, 
acordată, după părerea noastră, cu 
destulă ușurință. 
Marinescu (min. 
din 11 m) pentru 
tiuc (min. 22) șț
autogol) 'pentru 'F. C. Galați.

.............. , ——

scorul de 2—2. In imagine, un'atac 
(de la Politehnica)

Foto t C.SATMARJ — Galați

de abia spre sfîrșitul partidei, în 
min. 85, prin leneși. A arbitrat 
foarte bine V. Pooa — Iași.

C. NEMȚEANU, coresp.

Autorii golurilor : 
30), Dinu (min. 65 
Politehnica, Bruș- 
Tudorîe (min. 60,

A"

Etapa viitoare : Metalul Oțelu Roșu — 
C.F.R. Caransebeș, Mureșul Deva — 
Minerul Moldova Noua, Vagonul.. Arad
— Progresul Timișoara. Minerul Ghelar
— Gloria Arad. Victoria Caransebeș — 
Electromotor Tinjișoara, Furnirul beta
— Minerul Bocșa, U. M. Timișoara — 
Aurul Brad.

Mija — Petrd- 
Muscelul 

• Flacăra 
_______ _____ __ .. Petrolul Tîrgo- ' 
vîșteț Comerțul Alexandria — Chimia 
Tr. Măgurele, Sporting Roșiorii de Vede 
— Rapid Piatra Olt. Oltul Rm. Vîlcea 
Lotrul Brezoi.

Etapa viitoare : Metalul 
lui Videle, Oltul Slatina - 
Cîmpulung. Unirea Drăgășani 
Moreni Dacia Pitești — rctr 
viște. Comerțul

SERIA A ZX-a
u.P.A. Sibiu

SERIA A Vil a
Mineral LupaniMeva Tr. Severin

1—1 (1—0) .
Pandurii Tg. Jiu — Progresul Strehaia 

3—0 (3—0)
Metalul Topleț — Steagul roșu Plenița 

4_3 (2—1)
Minerul Motru — Știința Petroșani 

1—0 (0—0)
Minerul Rovlnari — Răsăritul Caracal 

2—1 (1—0)
Dunărea Calafat — Metalul Tr. Seva- 

rin 1—2 (1—0)
(Corespondenți : M. Focșan, M. Bălol, 

R. Predescu, P. Pălănceanu, B. Manole 
și St. Zvîgnea).

Independența Sibiu
1-1 (1-0)

Unirea Albă Itilîă — C.F.R. Sighișoara 
2—0 (1—0) .. .

Minerul Teliu-c — Metalul Copșa Mică 
1 3—1 (3—1)

Chimia Victoria — Vitrometan. Mediaș 
1—0 (0—0)

C.F.R. Simbria — Textila Sebeș 4—1 
(2—0)

Constructorul Hunedoara ~ A.S.A. Si
biu 4—1 (4—0)

Victoria Călări — Minaur Zlatna 5—1 
(1-0)

(Corespondenți : Gh, Topîrceanu, I. 
lipescu, I. Vladislav, Gh. Matei, 
Munteanu, I. Mircea și A. Gunther).

FI
RI.

B. Manole

1. Met. Tr. Severin
2. Minerul Lupenl
3. știința Petroșani
4. Dunărea Calafat
5. Minerul Motru
6. Pandurii Tg. Jiu
7. Steagul r. Plenița
8. Răsăritul Caracal
9. Progresul Corabia

10. Meva Tr. Severin
11. Metalul Topleț
12. Progresul Strehaia
13. Minerul Rovlnari

Etapa viitoare : 
Metalul Topleț, 
Dunărea Calafat, 
Răsăritul Caracal, 
Minerul Rovlnari, 
_ Metalul Tr. 
— Pandurii Tg. 
stă.

19
19
18
18
18
18
19
19
18
18
18
19

19

43—16
40—20
36—14
36—28
24—18
23—23
28—23
27—29
23—33
14—20
27—39
13—38
18-51

29
26
24
20
20
19
18
13
16
ÎS
14
11
10

1. Independența Sibiu
2. Victoria Călan
3. UP A Sibiu
4. Metalul Copșa Mică
5. Unirea Alba iulia
6. Chimia Victoria
7. CFR Slmeria
8. Minerul Teliuc
9. Minaur Zlatna

10. Vitrometan Mediaș
11. CFR Sighișoara
12. Constr. Hunedoara
13. Textila Sebeș
14. ASA Sibiu

19
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20

49-13 
.37—22 
31—27 
29—23
19—22
23—23
36—30
23—25
27—25
26— 34
19— 27
17—29
20— 41
27— 37

28
23
23
22
22
21
20
20
18
18
18
17
15
13

Teliuc — Ml- 
Slblu —

Progresul Strehaia — 
Progresul Corabia — 
Știința Petroșani — 
Meva Tr. Severin — 

. Steagul roșu Plenița 
Severin, Minerul Motru 
Jiu, Minerul Lupeni —

SERIA A VIII-a
— Victoria CaransebeșFurnirul Deta

1—0 (0—0)
Mineral Bocșa

1— 1 (1—1) (s-a jucat la Oravlța)
Minerul Moldova Nouă — Aurul Brad

2— 0 (0—0)
U.Mi Timișoara — Electromotor Timi

șoara 2—0 (0—0)
Vagonul Arad — Gloria Arad 0—0
C.F.R. Caransebeș — Minerul Ghelar 

(întrerupt în min. 65 la 3—2).
Progresul Timișoara — Mureșul 

2—1 (2—0)

— Metalul Otelu Roșu

(Corespondenți : 
P. Simandan, C. 
Munteanu și St.

M. Ștefan, I. 
Crețu, I. Ștefan, 
Marton).

1. Vagonul Arad
2. Mureșul Deva 
~ Met. Oțelu Roșu

Electromotor Tim. 
UM Timișoara 
Min. Mold. Nouă 
Progresul Tim.

8. Aurul Brad
9. Gloria Arad

10. Furnirul Deta
11. Minerul Bocșa
12. Minerul Ghelar
13. CFR Caransebeș
14. Victoria C-sebeș

3.
4.
5.
6.
7.

20
20
20
20
20
20
20
19
19
20

Deva

Ion, 
Al.

27—20
40—19
38—34
31— 26
25—20
25—20
32— 23
22—26
25—24
18—22
32—33
25— 33'18
26— 30 14
19—45 10

25
24
23
22
22
22
21
20
19
19
19

Etapa viitoare : Minerul 
naur Zlatna, Independența -------
Textila Sebeș, C.F.R. Slmeria — Chimia 
Or. Victoria. A.S.A. Sibiu — Unirea Alba 
Iulia, C.F.R. Sighișoara ' '
lan, Metalul Copșa ' 
Vitrometan Mediaș 
nedoara.

Victoria Că- 
Mică — U.P.A. sibiu, 
— Constructorul Hu-

SERIA A X-a
Minerul Cavnic — Bihoreana Marghita 

1—0 (1—0)
Victoria Caret — Voința Cărei 4—0 

(1—0)
C.I.L Sighet — Măgura Simleul Sllva- 

nlel 2—0 (0—0)
Topltorui Bala Mare — Gloria Baia 

Mare 1—1 (1—0)
Recolta Salonta — Bradul Vișeu 2—2 

(0—2)
Someșul Satu Mare — Constructorul 

Bala Miare 6—0 (2—0)
Minerul Baia Sprle — Unirea

3—0 (1—0)

(Corespondenți : Z. Debrețenl, 
- - - ------ Gh.laghi. V. Miiiali, L. Chira, 

A. Verba și Al. Domuța).

1. Victoria Cărei
2. Minerul B. Sprle
3. Unirea Zalău
4. Bihoreana Marghita
5. Bradul Vișeu 

Topi torul B. Mare 
Minerul Cavnic 
C.I.L. Sighet 
Someșul S. Mare 
Recolta Salonta

11. Voința Cărei
12. Gloria B. Mare
13. Constr. Baia Mare
14. Măgura Simleu

6.
7.
8.
9.

10.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
10
9

10
8
9

2
1
3
3
4
6
2

3
5
4
7
7
8
7
9

10
9

10
10
11
14

i

Zalău

Tr. Sl- 
Cotrău,

51—14
34—10
24—15
31—25
24—25
24— 30
31—22
25— 26
29—26
28—37
20—32
16—30
19—45
15—34

32
25
25
23
21
21
20
20
19
19
17
16
12
10

Etapa viitoare : Unirea Zalău — Bradul 
Vișeu, Constructorul Baia Mare — Re
colta Salonta. Minerul Cavnic — So
meșul Satu Mare, Victoria Cărei — Mi
nerul Baia Sprle. Măgura Sjmleul Silva-

Luptă disperată pentru obținerea 
celor două puncte. Constănțenii au 
atacat mal mult, iar oaspeții s-au 
apărat organizat și au contraatacai 
periculos. Două dintre aceste ac
țiuni ale giurgiuvenilor au fost con
cretizate de Popa (min. 17) și Bu- 
tuz (min. 31). După pauză, Portul 
a redus din diferența de 
prin Gheorgache (min. 65). 
fin — Galați a arbitrat 
cător.

goluri, 
M. Tro 
satisfă-

P. ENACHE, corespj

METALUL PLOPENI — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 2—0 (0—0)

Duel aproape permanent între 
înaintarea Metalului și apărarea 
oaspeților, care a cedat de două 
ori în trei minute : in min. 70 — 
Dragomir și în min. 72 — Mano- 
lache au marcat golurile echipei 
locale. Foarte bun arbitrajul lui 
I. Gheorghița — București.

I. TĂNĂSESCU, coresp.
i

Ș. N. OLTENIȚA — 
C.F.R. PAȘCANI 1—0 (0—0)

modestă, 
de pozi-

Joc de factură tehnică 
Echipa gazdă, mulțumită 
ția ce o deține în clasament, nu 
a evoluat la adevărata sa valoare, 
în repriza secundă, localnicii au 
combinat mai bine și au înscris 
unicul gol prin Vasilescu (min. 74). 
A condus foarte bine V. Murgă- 
șanu — București.

GHEORGHE, coresp.

SPORTUL STUDENȚESC BUCUREȘTI 
- PROGRESUL BUCUREȘTI 

4—1 (2-0)
i

Au marcat: Kraus (min. 14), L«s 
șeanu (min. 44), M. Sandu (min. 
62), Damian (min. 72) pentru 
Sportul studențesc, Tănăsescu (mini 
69) pentru Progresul.

SERIA A li-a: Luptă strînsă pentru evitarea zonei
periculoase

VULTURII TEXTILA LUGOJ -
C.S.M. REȘIȚA 0—1 (0—1)

Tribunele Stadionului Tineretului 
au fost neîncâpătoare pentru a o- 
feri posibilitate celor dornici să 
asiste la acest meci. Cei peste 5 000 
de spectatori au vizionat un joc 
specific de campionat, în care gaz
dele, deși au dominat, nu au reușit 
să înscrie. în schimb, reșițenii s-au 
apărat cu calm, au inițiat cîteva 
contraatacuri și • au marcat un gol, 
care le-a adus victoria. Autorul 
golului : Pușcaș, în min, 24. A con
dus bine P. Sotir — București.

C. OLARU, coresp.

a evoluat foarte bine. A arbitrat 
bine M. Bică — București.

M. IOANID, coresp.

C.F.R. TIMIȘOARA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

1_1 (o—l)

CORVINUL HUNEDOARA — 
MINERUL BAIA MARE 1—0 (0—0)

Victorie meritată și mult aștep
tată de formația locală, datorită 
zestrei sărace de puncte. Jocul a 
fost frumos, desfășurîndu-se într-o 
notă de deplină sportivitate. Deși 
au avut mai mult timp inițiativa 
gazdele n-au putut să înscrie decît 
cu două minute înainte de fluierul 
final, cind Munteanu a fructificat 
cu precizie o pasă primită de la 
Matei. O remarcă specială merită 
portarul Minerului — Moritz, care

Peste 7 000 de spectatori au asis
tat la derby-ul local, care din pă
cate a oferit puține faze frumoa
se. Ambele formații au avut nume
roase ocazii de a marca, dar îna
intașii au combinat prea mult și 
au ratat. Dacă ne referim la pe
rioadele de dominare, ca și la oca
ziile ratate, rezultatul este echita
bil. De menționat faptul că ulti
mele 15 minute s-au desfășurat pe 
o ploaie torențială. Cele două go
luri au fost realizate de Bojin (min. 
37) pentru Politehnica, Periatu 
(min. 85) pentru C.F.R. Bun arbi
trajul lui V. Grigorescu — Cra
iova.

C. POPA și P. ARCAN, coresp. 
jud.

C.S.M. SIBIU
OLIMPIA ORADEA 1—0 (1—0)

ni ei — Gloria Baia Mare, Topltorui Baia 
Mare — Voința Cărei, Bihoreana Mar
ghita — C.I.L. Sighetul Marmației.

SERIA A Xl-a
2-0Unirea Dej — Soda Ocna Mureș 

..(0—0)
Arieșul Turda — Someșul Beclean 

6—0 (3—0)
Viitorul Tg. Mureș — Progresul Nă- 

săud 2_0 (1—0) (s-a jucat la Ttmăvenl)
Dermata Cluj — Chimica Tîrnăveni O-'l 

(0-1)
C.I.L Gherla —

(1-0)
Arieșul Cîmpia

Cluj 3—0 (1—0)
Minerul Rodna —

pia Turzii 0—3 (0—1)

Deși au dominat copios, sibienii 
au cîștigat numai la limită, deoa
rece s-au angrenat în jocul dis
tructiv al oaspeților. în prima re
priză, C.S.M.-ul a înscris prin Ră- 
duță, în min. 25. După pauză, oră- 
denii au avut uneori inițiativa și 
au pus în pericol poarta gazdelor, 
dar Liebhardt a avut intervenții 
bune. A condus bine P. Vamoș — 
Tg. Mureș.

I. IONESCU, coresp. județean

OLIMPIA SATU MARE — 
MINERUL ANINA 2—0 (1—0)

Metalul Alud 2—0

Turzii — Tehnofrig

Industria slrmei Cîm-

(Corespondenți : T. 
Al. Ganea, E. Feher 
Donciu).

1. Chimica Tîrnăveni
2. Ind. sîrmei c.
3. C.I.L. Gherla
4. Arieșul Turda
5. Unirea Dej
6. Dermata Cluj
7. Metalul Aiu.d
8. Viitorul Tg. M, 

Sod,a Ocna Mureș 
Arieșul C. T. 
Tehnofrig Cluj 
Progresul Năsăud 
Someșul Beclean

14. Minerul Rodna

9.
10.
11. 
12. 
13.

T.

Rodna — VI-

Prodan, P. Lazăr,
rari, D. Vatau, L.

20 14 3 3 49—15 31
20 15 1 4 45—15 31
20 11 5 4 35—15 27
20 11 4 5 40—16 26
20 8 6 6 31—24 22
20 9 4 7 19—15 22
20 8 4 8 28—20 20
20 8 3 9 36—25 19
20 6 5 9 17—23 17
20 6 5 9 15—23 17
20 5 5 10 15—28 15
20 4 4 12 21—36 12
20 4 3 13 15—64 11
20 2 6 12 15—62 10

Gazdele au început „tare" meciul 
și _ după două minute au înscris 
primul gol, prin Bathori. în con
tinuare, Olimpia a avut inițiativa, 
dar înaintașii săi au ratat cu seni
nătate multe ocazii. In repriza se
cundă, după ce localnicii au ma
jorat scorul (Konig — min. 57), 
jocul s-a echilibrat, însă oaspeții 
n-au fost periculoși în acțiunile lor 
ofensive. Foarte bun arbitrajul lui 
Z. Szilaghi — Oradea.

A. VERBA, coresp.

GAZ METAN MEDIAȘ — 
GLORIA BISTRIȚA 2—0 (0—0)

Etapa viitoare : Minerul
itorui Tg. Mureș, Soda Ocna Mureș — 
C.I.L. Gherla. Unirea Dej — Tehnoftig 
Cluj, Dermata Cluj — Progresul Năsftud, 
Metalul Alud — ’ " ’ '
Industria sîrmel 
meșul Beclean, 
Arieșul Turda.

Arieșul Cîmpia Turzii, 
Cimpta Turzii — So- 
Chlmloa TîmSvenl —

A XH-a
Textila Odorheiul Secuiesc — 

Gheorgheni 3—1 (1—0)
Carpați Brașov — Tractorul 

1—3 (0—2)
A.S. Miercurea Ciuc — Unire» 

Secuiesc 1—1
Forestierul

Zămești 2—1
Politehnica

0—3 (0—0)
Oltul Sf. Gheorghe — Colorom Codlea 

5—1 (1—0)
Carpați Covasna — Minerul Bălan 2—0 

(0-0)
(Corespondenți t A. Pialoga, E. Bogdan, 

Z. Morvai. L. Bucs, - - — ——-
și Fr. Gazdag).

SERIA
Viitorul

Brașov

Cristuru
(1-1)
Tg. Secuiesc —

(1-0)
Brașov — Metrom Brașov

Torpedo

G. Lorac, Gh. Briotă

1. Metrom Bv.
2. Tractoul Bv.
3. Poli. Brașov
4. Textila Odorhel
5. Carpați Covasna
6. Torpedo Zămești 
” Oltul Sf. Gh.

Carpați Brașov 
Forestierul 
Tg. Secuiesc 
Viitorul 
Gheorgheni

11. Minerul Bălan
12. Unirea Cristur
13. A.S. M. Ciuc
14. Colorom Codlea

7.
8.
9.

20
20
20
20
20
20
20
20

2
4

10
5
3
5
5
4

53— 7
49—14
23—14
30— 23
21—27
23—23
31— 34
30—26

34
30
24
23
23
21
21
20

10.
20

20
20
20
20
20

7 5 19—26 19

5
5
4
2
3

7
8

24—35
11—25
19—31
15—31
14—46

Etapa viitoare : Colorom ______
Carpați Covasna. Viitorul Gheorgheni — 
A.S. Miercurea Ciuc, Oltul Sf. Gheorghe
— Metrom Brașov, Tractorul Brasov — 
Unirea Cristuru Secuiesc. Minerul Bălan
— Textila Odorheiul Secuiesc. Politeh
nica Brașov — Forestierul Tg. Secuiesc, 
Torpedo Zărnești — Carpați Brașov.

Codlea

Jocul a avut două aspecte dis
tincte: în prima repriză — nivelul 
a fost slab, oaspeții s-au rezumat 
la o apărare disperată, uneori cu 
cîte 8—9 jucători; în repriza a doua
— gazdele au evoluat la nivel bun 
și au marcat de două ori prin Ar- 
deleanu (min. 57) și Sirbu (min. 
85). în minutul 86. jucătorii Go- 
can (Gloria) și Sîrbu (Gaz metan) 
au fost eliminați pentru lovire re
ciprocă. .A condus bine I. Moraru
— Ploiești.

V. POPOVICI, coresp.

C.F.R. ARAD - 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 

3-1 (1—0)

Arădanii au avut inițiativa în 
repriza întîi și în finalul partidei, 
cînd și-au asigurat victoria. Pînă 
la pauză, feroviarii au marcat un 
gol, prin Gyenge (min. 10) și au 
ratat o ocazie prin Kukla II (min. 
32). După pauză, craiovenii au avut 
o revenire și au egalat, prin Dașcu 
(min. 81). Apoi, gazdele au reluat 
atacurile și au înscris de două ori: 
Kukla II (min. S3) și Cziubal (min. 
87). A arbitrat satisfăcător S. Mu- 
reșan — Turda.

ST. IACOB, coresp. județean

CHIMIA FĂGĂRAȘ — 
METALURGISTUL CUGlR '1-0 (0-0)

După un început prudent, făgă- 
rășenii au pus stăpînire pe joc și au 
dominat categoric. Oaspeții au pus 
accentul pe defensivă, uneori apă- 
rîndu-se cu cîte 7—8 jucători. Uni
cul gol a fost realizat de Filip, în 
min. 47. Corect arbitrajul lui C. 
Dragotescu — București.

B. STOICIU, coresp;



CUI II VA REVENI TROFEUL ZIARULUI ,,SPORTUL“-BUCUREȘTI ? AL ISÎRAII

A 26-a ANIVERSARE A ELIBERĂRII CEHOSLOVACIEI

ANI DE RODNICĂ AFIRMARE
Șl PE TĂRIMUL SPORTULUI

0 FINALĂ DE VALOARE
In baschetul feminin EUROPEAN ohummmui
„Concernul" competițiiilor euro

pene de baschet, rezervate celoi 
mai bune echipe de club, s-a îm
bogățit cu o nouă întrecere de am
ploare: „Cupa cupelor" pentru
formațiile feminine cîștigătoare 
ale cupelor naționale sau clasate 

locul secund în campionatul 
tării respective. Ca și celelalte 
competiții, „Cupa cupelor" la bas
chet feminin este dotată cu un 
trofeu oferit de redacția unui ziar 
— în cazul de față trofeul ziaru
lui „Sportul" din București — ce 
va fi înmînat căpitanei echipei 
cîștigătoare din partea redacției 
noastre. Amintim că pentru cele
lalte turnee, cupele sin: oferite de 
,.1’F-quipe" — Paris Cupa campio
nilor europeni, la 
den Sport"-Sofia 
ni-or europeni, la 
glad Sportowy" — 
cupelor, Ia băieți), 
precizat că toate 
competiții s-au încheiat, 
nînd următoarele cîștigătoare: 
lynis Lisabona (a jucat finala cu 
Jugoplastika Split) în C.C.E. la bă
ieți. Daugava Riga (a jucat finala 
cu Sparta Praga) în C.C.E. la fete 
si A.P. Simmenthal (a jucat finala 
cu Șeaua Roșie Belgrad) în „Cupa 
cupelor) la băieți.

Revenind la trofeul ziarului 
„Sportul" — . București vom arăta 

. că la această ediție inaugurală au 
participat . 10 teâmuri, 
Spartak Leningrad, 
Belgrad, Academica 
Lisabona, Videoton .
Lokomotiv Sofia, 
Montceau, A.T.V. 1

‘ Slavia Praga și Hapoel Ierusalim. 
După meciurile eliminatorii și cele

băieți), .JXaro- 
(Cupa campio- 
fete) si ,.Prze- 
Varșovia (Cupa 
Și mai trebuie 
celelalte trei 

desem-

și anume : 
K K. Vozdovac 

i Coimbra, Ignis 
Szekesfehervăr, 
La Gerbe de 

1877 D'isseldo-rf,

din Periile semifinale pentru fi
nală s-au calificat puternicele 
echipe Spartak Leningrad -: \ 
dovac Belgrad, care au și -liMinut 
la 2 mai la Leningrad, prima în-

Trofeul ziarului „Sportul"-București

fruniese în baschetul 
ternațiunal (U.R.SÂ e 
rea titlurilor medial 

- a cucerit
ar^in* si. respectiv, 
ultimele douâ ediții a 

e»<rupean) Dar.
SptfFtafcZafoaro 
Ovrinîkiova. I^rre 
K^bțeva Kxutwa.
Ic vil Horohurina: 
lenic., Jovanovici, 

L Trajk’jVicî.
t:ci. Malen 
Radivojevic

Xcuir-U 1 
reiți va fi < 
. Sporliil-
«l-Wzi. la 
conducători- 
ir ăl internațional 

-Chiraleu. '* '

ia

pmi n ■ n in-
’ dețiiQâȚua-

apean.
ledalîiile de
e bre>nz la
ranu

Lâ ecl
Kaiia«mina.

itova Strokova. 
Kucinova. Ake-
Vozaorac: Ka- 

Ciuruîici. Tarue- 
Anarijcvicî. \ș- 

' viei. Ki.vrlija. Tomas, 
ri. Krsiici și Vulicievici. 
intilnirii. la sfirșitul că- 
decernat trofeul ziaru’ui 
— București, are loc 
Belgrad. LTnul dintr 

ii meciului va fi arbi- 
romătî Ge'zrge

D. STANCULESCU

șura: un mare 
de scrimă cu probe de 
minin și masculin) și 
participat 140 sportivi < 
Cehoslovacia. România. 
Cuba. Elveția. Aus: 
Germană. Dintre 
țării 
tat . 
care
4 v. I

La KatL Marx-T'.tad: s-a desfa- 
urneu international 

floretă (fe- 
spadă. Au 
in U.R.S.S..

Bulgaria, 
și R. D.

eprezentanții 
noastre, cel mai bun rezuî- 

1-a obținut Alexandru Istra te. 
1 a cîștigat turneul de spadă cu 
fiind urmat de G;ger (Elveția) 

3v : ‘3 Uh':Ig‘ (R.D.G5 3v: 4. Suha- 
neckv (Elv) 2v: 5. Melzig (R.D.G.) 
lv : 6 Suhlke <R.D.G.’ lv.

în ceielalte probe: florei» femi
nin: 1. Dirnhoffer 4v: 2. Raschke 
3v: 3. Eltz 3v (toate. R.D.GJ. florei.» 
masculin : 1. Gil (Cuba) 4 v; 2. 
Romankov (U.R^.S i 3v; 3. Koukal 
(Cehoslovacia) 2v.

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL MASCULIN DE VOLEI DE LA BRATISLAVA

(A'TPIOMI MONDIALI. VICTORIOȘI
• In ultima zi, Cehoslovacia-Romania 3-0

tîlnire. Gazdele au cîștigat cu 
84—63 (37—34), Partida s-a ridicat 

■ la un înalt iii vel’tehnic. fapt nor
mal, dacă ținem seama ci? din am
bele loturi fac parte cunoscute ju
cătoare internaționale, foste sa-,1 
actuale componente ale reprezen
tativelor U.R.S.S. și Iugoslaviei,

AGENDA S APTĂ ML Nil

La Bratislava a luat sfîrșit compe- 
ti( a voleibalistică. dotată cu „Cupa 
Eliberării", la care au luat parte 
cite^a forniațji ,maștatiiug, bine co
tate In ierarhia continentală și mon- 

«JtalȘr. în ’uțrtmă ■ ztr Reprezentativa 
României a întîlnit ..echipa Cehoslo
vaciei, în fața căreia a cedat : 0—3 
(—6, - 14. —5). Acest nou eșec 
fqșt explicat de antrenorul secund 
P. Brașoveanu, prin aceea că echi
pa noastră și-a pierdut busola după 
înfrîngerea în fața campionilor 
mondiali, fiind pur si simplu zdrun
cinată psihic. în partida cu gazde
le. voleibaliștii noștri au arătat multe 
lacune in. apărare, preluările au lă-

a

ca -și dirijarea jocului 
adesea... adversarilor), 

avut nici el vigoa- 
Un moment pasager 
a intilnirii a avut 

r in setul al aci
lea. pierdut ir-a in prelungiri. în 
afară de greșelile tehnice arătate, 
jucătorii noștri au dat semne evi
dente de oboseală fizică, de insufi
cientă rezistență Ir. concurs. Cupa 
a reveni: echipei R D. Germane 
(neînvinsă), care in ultima zi a dis
pus
10.
ția
P-

sat de dorit, 
(pase oferite 
iar aiacu! nu a 
rea obișnuită, 
de reechilibrare 
echipa română doar

de cea a Ungariei cu 3—o (9, 
14), acumulind 10 puncte. Forma- 
României a ocupat locul 4 cu 7

8—9 CĂLĂRIE. — Concurs
(Franța).
TENIS.— Campionatele
Bournemouth ; campionatul
Dallas (S.U.A.) ; turnee internaționale
BASCHET. — Returul finalei „Cupei cupelor" (feminin): Vozdovac 
Belgrad — Spartak Leningrad.
FOTBAL.
olimpice :
CICLISM.
JUDO. —
CICLISM.
FOTBAL.
FOTBAL.
POLO. —
SĂRITURI.
(R.D.G.).
TIR. — Campionatul european de talere, la Eurovlilas (Spania).
FOTBAL. — Sferturi de finală J’.E. : R.F.G. — Anglia, U.R.S.S. 
— Iugoslavia ; amical ; Suedia — Cehoslovacia.
AUTO. — Marele Premiu al Monaco (formula 1).

Internațional complet, la Fontaineblau

8—14

9

10

- 18—14
10— 14
11— 14
11—21

13
13—14
13-14

13—1.9
14

14

internaționale
mondial

pe zgură ale Angliei, ia 
profesionist (\V.C.T.)„ Ia 

la Bruxelles și Stuttgart.

— Preliminarii C.M. : Cipru—Portugalia f preliminarii 
S.U.A. — Mexic ; amical : Polonia — Elveția.
— Cele cinci zile de la Dunkerque (Frânt.:).
Campionatele europene, la Haga.
— Turul Romandiei.
— Turneul U.E.F.A. pentru juniori,
— Sferturi de finală
Turneu de calificare pentru J.O.,

Concurs internațional de sărituri

C.E. : Belgia —
la

in Spania.
Italia.
Miinchen.
in apă, la Rostock

S-AU încheiat întrecerile de tir de la plsen
8 (prin telefon). Azi s-a 

aici concursul internațional 
cu „Marele premiu al 

Cele două probe din ultim* 
Tâ calibru marț și pistol 
fst dominate de c&tre trâ- 

gazdâ. care au oc 
ri cu rezultate foarte 

lișcașii români, 
proba de 300 mein. 

urile ^—7 (P. Șandor si 
s-au situat la

PLSEN, 
încheiat 
de tir dota 
Victorie' 
zi, armă 1

gât orii țârii 
primele iouu 
•ne. Doi diht: 
s-au întrecut Ia 
au ocupat* loci 
I. OiârescuL «ar restul 
perifer a clasamentului

REZULTATE : armă libera calibru 
mare 3 x 40 f <300 m distantă 
Bulan 1152 p. 2. 
P. Kovarik 1147 
slovacia).... "6. P. 
poziții : 388—364-

K. Poj 
p (toți 
Sandor 

-378). 7.

1129 u 
corschi 
P. 21.
24 de 
Falia

(391—364—3741._ 17. Gll. Si-
,’\02 p... 2t>. I. Codreanu 1093 

E Satala lu81 p. iau parii
i>. Pistol viteză:

î&l p.
fcvs

La 9 mai se împlinesc 27 de 
ani de la marea zi a eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul fas
cist. Acum, după ma: mult de 
un sfert de secol de putere popu
lară, ne putem da seama mai 
bine ce a reprezentat sportul ce
hoslovac înainte de această dată 
și ce pași uriași s-au făcut în 
acest domeniu. Dacă mai înainte 
sportul .de mase, activitatea de 
educație fizică, factor de sănă
tate al poporului, au fost slab 
dezvoltate, iar în ce privește 
sportul de performanță rezulta
tele erau mai curînd modeste, 
a>tăz: mișcarea sportivă ceho
slovacă trăiește o înflorire fără 
precedent.

în a. ești ani ai construcției 
socialiste, s-au pus bazele spor
tului de mase, s-a organizat ac
tivitatea sportivă in întreprin
dere scoli, facultăți, cluburi și 
asociații. Acum s-au deschis cu 
adevărat porțiile largi ale sta
dioanelor pentru cetățenii de 
ic*te virstele. Zeci de mii de ce
tățeni. au pășit pentru prima 
oară în săli sau pe terenurile de 
sport și activitatea de masă a 
început să prindă tot mai multă 
viață.

S..b cuvintele „PRIN SPOR
TUL UE MASA, LA CEL DE 
PERFORMANȚA". a fost înțe
les în Republica Socialistă Ceho
slovacă, din ce în ce măi mult, 
scopul educației fizice și al 
sportului. Din rîndurile pionie
rilor și tinerilor, angrenați mai 
întîi în competiții de masă, au 
ieșit mai tîrzijl primii campioni 
naționali. mondiali și olimpici. 
Ideea organizării și desfășurării 
activității sportive pe baze știin
țifice a călăuzit forurile com
petente pe drumul spre obține
rea marilor performanțe.

• Dacă ar fi să schițăm. din 
punct de vedere organizatoric, 
structura și concepția sportului 
cehoslovac în zilele noastre, 
le-am putea rezuma la următoa
rele puncte :

1. Sport de mase pentru toate

virstele: începători, juniori, se
niori și vîrstnici ;

2. Practicarea sportului ca 
mijloc de întărire a sănătății 
(gimnastica medicală, turismul 
etc.) ;

3. Crearea celor mai bune 
condiții pentru activitatea spor
tivă de performanță.

Acum, în pragul Jocurilor O- 
limpice de vară, nu este lipsit 
de interes să arătăm că în anii 
dinaintea eliberării țării, numă
rul medaliilor de aur obținute 
de sportivii cehoslovaci s-a ridi
cat doar la 7, în timp ce în ul
timii 27 de ani, balanța indică 
un succes de netăgăduit: 31 me
dalii olimpice de aur, 212 tit
luri de campioni mondiali, 226 
titluri de campioni europeni și 
178 recorduri mondiale și euro
pene !

Anul olimpic 1972 a început 
sub bune auspicii pentru spor
tivii cehoslovac;. La Jocurile O- 
limpice de iarnă de la Sapporo

au fost cucerite o medalie de 
aur (de către Ondrej Nepala) și 
două medalii de bronz (Helena 
Sikolova și de echipa de hochei).

Pentru Olimpiada muncheneză 
sportivii Cehoslovaciei se pre
gătesc cu deosebită ambiție și 
conștiinciozitate. Ei doresc să de
pășească „recolta" adusă în 1968 
din Mexic, care nu a fost deloc 
neglijabilă : 7 medalii olimpice 
de aur, 2 de argint și 3 de 
bronz. Fără îndoială Că acum 
misiunea va fi mai grea, deoa
rece și concurența este cu mult 
mai mare decît în urmă cu patru 
ani, la Ciudad de Mexico.

Optimismul sportivilor ceho
slovaci este consolidat de pregă
tirea temeinică, de dragostea 
care-i însuflețește pentru a re
prezenta cu cinste culorile pa
triei Iar.

GUSTAV VLK 
i redactor șef af ziarului 
„Ceskoslovensky Sport" —Praga

*

Ultima secvență a „mondialelor" de hochei pe gheață de la Praga : 
căpitanul echipei cehoslovace, Frantisek Pospisil, primește aplau

zele tribunelor după victorie

A 25-a EDIȚIE A „CURSEI PĂCII'

CUCERIND 0 NOUĂ VICTORIE, MILDE (R.D.G.)
Sl-A CONSOLIDAT POZIȚIA DE LIDER

TELEX
La Amsterdam au început întrecerile 
turneului final al competiției de califi
care pentru turneul olimpic masculin 
de baschet. In prima zi a fost Înregis
trată o surpriză : echipa Franței a în
vins cu scorul de 83—79 selecționata Po
loniei, una dintre favoritele competiției^ 
Cel mai bun jucător al învingătorilor 
fost Daniel Ledent (24 puncte). In cea 
mai echilibrată partidă a zilei, repreJ 
zentativa Cehoslovaciei a întrecut la 
Urnită, cu 88—87, formația Spaniei. Ce-1 
hoslovacul Zidek, cotat ca unul din cei 
mai buni pivoți din Europa, a înscris 
34 de puncte. Alte rezultate - Bulgaria 
— Olanda 38—59; Italia — Suedia 89—734

D i m i t r î e V 
(U.R.S.S.), 

Han-ț 
timpi 
acci- 
fost 

obligat să abandoneze. Se află în 
cursă ceilalți rutieri ai noștri: Va- 
sile Selejan, Alex. Sofronje, Nico- 
lae Andronache, Stefan Suciu șt 
Mircea Virgil. Marți se dispută 
etapa a Erfilrt Gera,
151 km.

(Cehoslovacia), 5. 
(U.R.S.S.), 6. Moskalev
7. Kreszowiak (Polonia), 8. 
sen (Danemarca) — același 
Ciclistul român C. Ciocan — 
dentat în etapa a Il-a — a

ERFURT, 8. Cea de a 25-a ediție 
a „Cursei Păcii" a programat luni 
etapa a IV-a, care s-a desfășurat 
pe ruta Aschersleben — Erfurt, 170 
km. Ea a prilejuit o nouă victorie 
— a 3-a consecutivă — a ciclistu
lui Michael Milde (K D. Germană). 
El a învins la sprint un pluton 
numeros. Noua victorie i-a conso
lidat lui Milde poziția de lider.

Clasament : 1. M. Milde (R.D.G.) 
4h 1»:15, 2. Neliubin (U.R.S.S.). 3. 
SZurkowski (Poioma). 4. Moravec

LA tSTIEPOO'l. PRLLiAIIPILE CONTINUĂ CIJ FEBRILITATE

CU prilejul unu! concurs atletic care C 
avut loc la Nairobi, sportivul kenyarj 
William Koskei a stabilit cea mal bunfj 
performanță mondială în proba de 4MJ 
m garduri eu timpul de 49.1. Rezultatul 
lui Koskei constituie totodată și uq 
nou record al Kenyel în această pro-baj

A fost creată Uniunea asiatică iăe teniă 
de masă care grupează asociațiile na
ționale a ÎS țări. Președinte al noii cr4 
ganizatii sportive a fost ales Rizo KS4 
wakami. (Japonia). Uniunea asiatică dd 
tenis de masă îșl propune să dezvoltd 
jocul de tenis de masă în toate regiu
nile Asiei, să încurajeze prietenia șl co4 
laborarea între jucătorii de tenis dq 
masă din țările Asiei, dezvoltind toto* 
dată, legături amicale cu sportivii ditj 
alte continente.

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN MOSCOVA PENTRU „SPORTLL
\idats probabil indisponibil pentru meciul de la BucureșLi, in schimb Dunai II poate

fi recuperat • Vliine, meci de anLrenament

mai pu
ia cam-

Turut ciclist al Spaniei a continuat cil 
etapa a 10-a. desfășurată pe traseul 
Barcelona — Banolas. Victoria a revenit 
rutierului spaniol Perurena, cronome
trat pe 192 km în 5hl3:06. în același! 
timp cu Învingătorul au sosit compatfio- 
til săi Cuevas și Zurano. în clasament 
tul general Individual continuă să eonJ 
ducă Perurena, urmat de Lașa (Spania)’ 
— la 1:08 și Manzaneque (Spania) — 
la 1:14. Primul clasat dintre concurențit 
străini 
ocupă

Programul lotului prevede pentru 
marți două antrenamente (în* cursul 
zilei de luni, antrenamentul i-a in
clus dear pe jucătorii care nu au 
evoluat sîmbâtă pe Xepstadion), iar 
pentru miercuri acel meci de antre
nament la care Hlovszky nu renun
ță niciodată. Partener, ca de obicei, 
echipa Vasas din Esztergoni. Cu a- 
cest prilej, sperăm să avem unele 
indicii asupra formulei pe care 
selecționerul echipei Ungariei o 
plănuiește pentru întîlnirea de du
minică. Șresa budapestană solicită 
conducerii lotului și jucătorilor o 
maximă concentrare pentru partida 
retur, 
reușit, în toamna anului trecut, 
performanță în condiții 
cele de acum : după un 
ren propriu cu echipa 
învins cu 2—0 Ia Paris.

Conducerea federației ungare a 
anunțat că plecarea echipei

BlDXPlSTA, 8 (prin telefon, de 
Ia redacția ziarului _Xep-port~). 
Primele vesti pe care le avem de 

I.szlrrgom, sosite luni spre sea- 
vorbesc despre activitatrâ febrl- 

a medicului lotului reprezentativ 
. pentru a reface cit mai 
pe cei doi accidentați din 
a ca Malta. Care sînt pre- 
• medicale în momentul 

ci.nd transmitem . ■ earg^pîvdiepta 
-..stră ? Vidat», la care s-a produs 

o recidivă a vechii accidentări, 
este puțin probabil să poată fi re- 
fâc it pînă ia meciul de duminică, 
;-.ș<â că absența sa este cvas-.certă. 
în ceea ce-1 privește pe Dunai 11, 
întinderea suferită nu este prea 
gravă și faptul că Hlovszky l-a scos 
unediat după producerea ei din te
ren. a făcut ca ea să nu se înrăută
țească. Astfef că se dau asigurări 
pentru recuperarea masivului înain
taș centru al lui Ujpesti Dozsa.

CAMPIONATE...

GRANIȚA CELOR 650 Kg!
Desigur, una dintre cele 

ternice delegații sportive 
pionatele europene de haltere de la 
Constanța va fi cea a Uniunii So
vietice. Aproape nu există îndoială 
că halterofilii sovietici vor cuceri 
primul loc în clasamentul pe echi
pe. precum și cea mai mare parte 
a medaliilor de aur. Și acesta nu 
este un simplu pronostic: recordu
rile halterofililor sovietici vorbesc 
de la sine. Numai la ultimul cam
pionat național, desfășurat Ia Tal
lin. unde au fost desemnați candi- 
dații pentru competiția de la Con
stanța, 
25 de 
care 22 
diale.

Dacă 
mite, : 
tea să participe nu doar 9 
mai bine de 30! Și toți ar 
bili să lupte pentru un loc pe po
dium. Actualmente, antrenorii re
prezentativei se ocupă cu rezolvarea 
unei dificile probleme: cine va ob
ține un loc în echipă pentru C.E.?

In anii trecuți, de multe ori am 
absentat în mod voit de la lupta 
pentru titlul de campion la cîteva 
categorii de greutate. Se pare că și 
de data aceasta în echipă nu vor 
fi, să zicem, atleți de categoria 
muscă, dar aceasta nu pentru că 
nu am avea im candidat capabil, 
ci pur și simplu findcă avem hal
terofili foarte puternici la catego
rii u superioare, ca de exemplu la 
mijlocie și la grea.

Așadar, cine pretinde un loc în 
echipa națională? Printre cei, mai- 
ușori halterofili îl remarcăm 
Vladimir Smetanin, în vîrstă 
35 de ani (medaliat cu argint 
C.M. din 1969). La Tallin, el a 
dieat 332,5 kg! Alt pretendent este 
ziaristul din Lvov, Adam Gnatov. 
Ambii atleți sînt capabili să obți
nă un rezultat în jur de 340 kg.

La categoria cocoș, avem, de ase
menea, doi pretendenți — campio
nul U.R.S.S. și al lumii Ghenadi 
Cetin și recordmanul mondial Ra
fail Belenkov. De la ambii putem 
să ne așteptăm la un record mon
dial la cele trei stiluri.

Liderul la „pană"'.este fără dis-

atleții sovietici au denăsii 
recorduri unionale, dintre 
au întrecut și pe cele mon-

campionul 
popoare- 
Murhabi

i regulamentul C.E. 
atunci din U.R.S.S.

ar per- 
ar pu- 

atleți, ci 
fi capa-

pe 
de 
la 

ri-

cuție Dito Șanidze. (;4 
ani),, medaliat cu argint 
la Olimpiada mexicană. 
La campionatul de la 
Tallin el a întrecut re
cordul japonezului» My- 
ake cu un rezultat de 
402.5 kg !

Se pare că la Con- 
stanțăS.il$orii“ polonezi 
își vor pierde monopo
lul. Campionul U.R.SB. 
și recordmanul mondial 
la aruncat Piotr Korol, 
precum și 
Spartachiadei 
lor UțR.S.S.
Kirjinov s-au apropiat 
foarte mult de recor
dul lui 
Easzanowski 
— și amindoi 
ridice chiar 455 
pune întrebarea 
cine va fi pe 
treaptă a podiumului.

La categoria semi- 
mijlocie și-a revenit în 
formă campionul olim
pic Viktor Kurențov. 
El este gata să cuce
rească medalia de cam
pion al Europei, bine
înțeles dacă la Con
stanța nu va fi prefe
rat Aleksandr Kolotkov, 
care la Tallin, ca și 
Kurențov, a ridicat 
477,5 kg. J. ț
Patru atleți pretind- un 

lecționată la categoria 
campionul lumii și al Uniunii So
vietice, Boris Pavlov campionul 
Europei Ghenadi Ivancenko, fostul 
recordman al lumii Valeri Șari și 
noua ,,stea“ Vladimir Rijenkov. 
Fiecare dintre ei este capabil să 
atingă 520 kg.

La categoria semigrea, 
Rigert, compionul mondial 
trecut, nu are concurent, 
capabil să ridice 570 kg.

Trei halterofili se pregătesc 
tru „spectacolul" european la 
goria. 
vușin 
locul 
Talts, 
și pe

Cit

Waldemar
450 kg 
pot să 
kg. Se 
numai 
prima

Se numește Vasili Alekseev și este cel mai 
puternic halterofil al lupiii. La 21 mat, el va 
concura in Palatul sporturilor din Constanta, 
unde 
solut

nu este exclus să corecteze recordul ab- 
care-i aparține : 645 kg

loe în
mijlocie :

de 
El

se-

David 
anul 
este

pen- 
cate-
Per- 
fi in

grea: Jan Taits, Pavel 
și Iuri Kozin. Dacă aș 
antrenorilor, i-aș prefera pe 
care poate să atingă 600 kg, 
Pervușin.
despre Vasili Alekseev, de

ținătorul a 54 de recorduri mon
diale. cel mai puternic om de pe 
pămînt, nu mai este nevoie să vor
bim. La Constanța. Alekseev va 
depăși granița celor 650 kg !

Iată ce echipă puternică va ali
nia la campionatele europene Uni
unea Soivetică. Nu degeaba halte
rele sînt socotite in U.R.S.S. un 
sport național și mîndria noastră. 
Sîntem siguri că halterofilii so
vietici vor ridica valoarea campio
natelor europene de la Constanța 
printr-o serie de performanțe ex
cepționale.

al

Dmitri IVANOV
maestru emerit al sportului
U.R.S.S., redactor la „Sovietskl 

sport"

CEHOSLOVACIA (etapa a 22-a): 
Lokomotiv Kosice — Slovan Bra
tislava 3—0, Dukla Praga .— V.S.S. 
Kosice 2—2, Banik Ostrava — Spar
tak Trnava 1—2, Inter Bratislava
— Tatran Presov 0—0, Sklo Union 
Teplice — Jednota Trencin 4—0, 
Z.V.L. Jilina — Sparta Praga 1—0, 
Zbrojovka Brno — A.C. Nitra 3—0, 
Slavia Praga — T.Z, .Trjin.ec 1—0. 
Clasament: 1. Spartak Trnava 31 p,
2. Slovan Bratislava 31 p, 3. V.S.S. 
Kosice 30 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 27-a) : 
Velez Mostar — Borac Banja Luka 
3—0, Varilar Skoplje — Zelezniciar 
0—0, Dynamo Zagreb — Radnicki 
Kraguevac 4—1, Hajduk Split 
Sloboda Tuzla 0—1, Celik Zenika
— Radnicki. Niș . 2—0. O.F.K. Bel
grad — Vojvodina 4—0, Steaua ro
șie — Partizan 1—1, Sarajevo — 
Maribor 3—0. Clasament: 1. 
niciar 39 p, 2. Steaua roșie
3. Vojvodina 35 p.

BELGIA (ultima etapă) : 
Lierse — Standard Liege 1—i 
def-lech t — St. Trend 5—1. 
Diest — Union St. Gilloise 0- 
F.C. Liege — F.C. Măline 6—1, Ra
cing White — F.C. Bruges. 1—1, 
Antwerp — Beveren 1—0, C.S. Bru
ges — Crossing Schărbeck 3—0, 
Waregem — Beerschot 2—3. Titlul 
de campioană a revenit formației 
S.C. Anderlecht, cu 45 p. Pe locu
rile următoare : F.C. Bruges, Stan
dard Liege, Racing White etc.

ELVEȚIA (etapa a 21-a) : Bienne
— Lugano 1—3, Chaux de Fonds —

Zelez-
36 p,

S. K.
■0, An-

F. C.
3,

amintind câ selecționata a 
o 

identice cu 
1—1 pe te- 
Franței,

București va avea loc sîmbâtă la 
amiază. De Ta aeroportul Otopeni, 
jucătorii maghiari vor pleca direct 

stadionul „23 August", pen.-

CAMPIONATE...
Granges 0—0, Grasshoppers — Sion 
0—0, Lausanne — F.C. Basel 1—1, 
Lucerna—F.C. Zurich 0—4, Winter
thur
Young Boys — St. Gall 3—1. Cla
sament : 1. F.C. Basel 35 p, 2. F.C. 
Zurich 33 p.

PORTUGALIA (etapa a 27-a) : 
Benfica — Academica 3—1, Beira 
Mar — Sporting 0—1, Setubal — 
Farense 4—0, Boavista — Atletico 
2—1, C.U.F. — F.C. Porto 1—0, Tir- 
sense — Guimaraes 1—2, Totnar — 
Leixoes 1—0, Belenenses — Barrei- 
rense 1—2. Clasament s 1, Benfica 
Ljsabona 49 p (virtuală campioană), 
2. Setubal 42 p, 3. Sporting 39 p.

AUSTRIA (etapa a 22-a): Voest 
Linz — Admira Wacker 5—0, Graz
— Sturm Durisol 3—’4, Alpine Do- 
nawitz ~ 
shofen — Simmering 0—0, Wacker 
Innsbruck 
Rapid Viena — Eisenstadt 
Austria Viena — Austria Salzburg 
1-—1. Clasament: 1. Voest Linz 30 p 
(un meci mai puțin disputat), 2. 
Wacker Innsbruck 28 p, 3, Rapid 
Viena 28 p.

ITALIA (etapa a 28-a): Bologna
— Atalanta 1—1, Juventus — Ca
gliari 2—1, Mantova — Vicenza 
0—1, A.C. Milan — Napoli 3—0, 
A.S. Roma — Catanzaro 4—0, Samp- 
doria — Internazionale 0—0, Varese
— Fiorentina 1—1, Verona — ’ To
rino 0—0. Clasament ; 1. Juventus 
40 p, 2. A.C. Milan 38 p, 3. Torino 
38 p.

Rocsis (tricou de culoare deschi
să) și Dunai ii, doi dintre compo
nența lotului reprezentativ al Un
gariei.

Servette Geneva 2—0,

F.C. Viena 1—0, Bischof-

A.S.K. Linz 1—1,
2—0,

este francezul Labourdette, cara 
loeul 5, la 1:28.

turneului international de tenis
Las Vegas (Nevada) se va disputa .. - - . -------------. șt

Finala
de la — ... ......... _ .
între australianul John Newcombe 
sud-africanul Cliff Drysdale. în semifi
nale, Newcombe l-a întrecut cu 6—1, 
7—5 pe americanul Frank Froehling, iar 
Drysdale a cîștigat cu 6—4. 6—4 îti 
fața americanului Marty Rlessen.

La Bruxelles s-au întllnit Intr-un meci 
international amical de baschet selec
ționatele masculine ale Belgiei și Israe
lului. După ce la pauză scorul era fa
vorabil eu 39—35 oaspeților. în final bas| 
chetballstii belgieni au obținut victoria 
cu 73—68.

Meciul pentru titlul mondial de toșț 
pentru categoria mijlocie între argentic 
nlanul Carlos Monzon și f' ’
Jean Claude Bouttier (Franța), 
disputa la 17 iunie pe stadionul 
bes" din Paris.

șalangerul 
>, se vsj 
' „Colom4

interna^
(S.U.A.) j

tru un 
rea la 
pentru 
după meci.

ușor antrenament. înapoie- 
Budapesta este prevăzuta 

duminică seara, imediat

In cadru unui concurs atletic 
țional, care a avut loc la Provo 
sportivul suedez Andres Arrhenius 
cîștigat proba de aruncarea greutății cit 
rezultatul de 19,16 m. Sprinterul amM 
rican Willie McGee s-a clasat pe prij 
mul loc In cursa de 100 yarzl plat cil 
timpul de 9.2, iar iugoslavul Zdravkd 
Pecar și-a adjudecat victoria în probă 
de aruncarea discului cu 58,01 m. In
tr-un alt concurs desfășurat la Lo4 
Angeles, Steve Smith (S.U.A.) a ocupaj 
primul loc în proba de săritură cti 
prăjina cu performanța de 5,28 nti

^ulumeî^uri^uîtîmeî^ezultatu o ultimele ștlrîo |
START IN TURNEUL DE TENIS LA BOURNEMOUTH

Au Început campionatele internaționale 
de tenis pe terenuri cu zgură ale An
gliei. la Bournemouth. în preliminariile 
probei de simplu bărbați, jucătorii ro
mâni Sever Mureșan șl Ion Sântei au 
obținut victorii. Primul l-a Învins cu 
6—8, 6—3. 6—1 pe englezul R. Lewis, iar 
ce! de-ai doilea a dispus cu 6—3, 6—3 
de vest-germanul K. Meiler.

Alte rezultate : McDonald (Australia) —

Meyer (Franța) 6—3, 6—0; Cano (Argene 
tina) — Velasoo (Spania) 6—2, 3—7,.
6_4; Ryan (S.U.A.) — Seegers (U.S.A.) 
7—5, 5—7, 6—1; Vilas (Argentina) — 
Warwick (Australia) 8—6, 9—3.

Tenismanul român Hie Năstase este 
favoritul nr. 1 al turneului, la care ia. 
parte și Ion Tiriac. La Întreceri nu par
ticipă jucătorul englez G. Battrick, care 
a anunțat că va trece la profesionism.

TENISMENII SOVIETICI S-AU CALIFICAT
La Tbilisi a luat sfirșit întllnirea de 

tenis U.R.S.S. — Ungaria din primul 
tur al „Cupei Daviș" (grupa A euro
peană). Tenismenli sovietici au termi
nat învingători eu scorul final de 3—2,

în partida decisivă Metreveli dispunînd 
de Szoke cu 6—3. 6—3, 6—1. In turul 
doi, echipa U.R.S.S. întâlnește 
ția Marocului, care a întrecut 
zentativa Libanului cu 5—0.

RAKITA (U.R.S.S.) PE LOCUL I TN „CUPA HUNGARIA"
BUDAPESTA. 8 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Competiția de sabie 
„Cupa Hungarla" s-a încheiat cu un re
zultat. neașteptat față de modul cum au 
evoluat, pînă la un moment dat, fina- 
liștii. De unde, initial. Marot și Sidiak' 
păreau cei mai autorizați candidați la 
locul r, trofeul a revenit, în cele din 
urmă, sabrerului sovietic Rakita care, 
totalizind 6 v, a eliminat perspectiva 
unui baraj. El l-a învins cu 5—3 pe

forma-
repre-

și asal- 
său

Marot, iar acesta a mai pierdut 
tul cu Krovopuskov. La rfndul 
Sidiak a fost întrecut de Marot (5—0 !) 
și de Kovacs.

Primele locuri au fost ocupate deci de? 
1. Rakita (U.R.S.S.) 6 v : 2. Marot (Un
garia) 5 v: 3. Sidiak (U.R.S.S.) 5 v. In 
continuare s-au clasat : 4. T. Kovacs 
(Ung.) 4 v ; 5. Krovopuskov (U.R.S.S.) 
3 v: 6—7. Bajenov (U.R.S.S.) și Covents 
(R.F.G.) 2 v ; 8. A. Kovacs (Ung.) o p.
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